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2310 om te zien!

Hoe heb jij deze zomer beleefd ? 
Ondanks de vele beperkingen door corona
stellen we vast dat onze Rijkevorselse inwoners
er het beste van gemaakt hebben.
Jullie genoten van de natuur,
van familie en vrienden.
Al wandelend of fietsend,
of gezellig op een terras met jouw eigen bubbel.
Vakantie in eigen dorp.
Zo slecht is dat nog niet.
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INHOUD

4
Een deel van onze bewoners zal in september een vragenlijst 
ontvangen. Met ‘Rijkevorsel blikt vooruit’ wil het lokaal bestuur 
te weten komen wat er leeft in onze gemeente. De resultaten 
neemt het lokaal bestuur mee voor de uitvoering van het 
meerjarenplan.

22
September is de maand van de sportclub. Het moment dus om 
onze sportverenigingen eens in de kijker te zetten. Houd dus 
zeker onze website en onze sociale mediakanalen in de gaten. 
Ook de Rijkevorselse scholen werken mee door een themadag te 
organiseren.

16
Rijkevorsel neemt dit jaar deel aan de actie ‘1.001 bomen’.
De deal is eenvoudig: het lokaal bestuur geeft een boom, jij 

steekt hem in de grond. Weet je niet welke boom te kiezen voor 
je tuin ? Tijdens de infoavond van 15 september kom je alles te 

weten over deze actie.

8
Met het project ‘De Feeënboom’ kun jij kinderen en jongeren 
uit kwetsbare gezinnen blij maken met een cadeautje tijdens 
de eindejaarsperiode. In het najaar vind je de Feeënboom op 

verschillende locaties in de gemeente.

14
Sinds enkele maanden heeft Mieke Smolderen de wijkpost van 
Rijkevorsel als standplaats. Zij is de nieuwe wijkagent voor de 
inwoners die in het centrum van onze gemeente wonen. Verder 
in deze editie stelt ze zichzelf graag aan jullie voor.
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VOORWOORD

Nathalie Stoffelen,

Schepen van sport, personeel, 
onderwijs, toerisme, Europese 
aangelegenheden en dierenwelzijn

Beste inwoners,

De zomervakantie loopt op zijn einde. Zeggen dat het anders was dan anders, is een open 
deur intrappen. Vele activiteiten werden afgelast. Reizen konden niet doorgaan. Toch 
merken wij dat vakantie in eigen land en dorp ook fijn kan zijn.

September is natuurlijk de start van het nieuwe schooljaar. Onze Rijkevorselse scholen zijn 
volop bezig om er weer een leuk begin van te maken. Ook hier zullen de Covid-19-regels 
moeten gevolgd worden. Laten we in ieder geval hopen dat het een min of meer normaal 
schooljaar wordt. Een nieuw schooljaar wil ook zeggen dat er weer veel meer fietsers op 
de baan zijn. Hou hier met zijn allen rekening mee.

September is de maand van de sportclub. Op sociale media en op de website van Rijkevorsel zal je deze maand 
heel veel informatie tegenkomen over onze sportverenigingen. Op 29 september zal normaal gezien de veldloop 
voor de scholen doorgaan. Onder welke vorm deze zal plaatsvinden, verneemt je kind via de school. Onze nieuwe 
sportfunctionaris Sarah zal dit alles in goede banen leiden. Verderop in dit blad stelt ze zich aan jullie voor.

Het weekend van 18 tot 20 september is het weer plantjesweekend ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Door de 
coronamaatregelen is een huis-aan-huisverkoop dit jaar niet toegelaten. Maar geen nood, je kunt je plantjes online 
bestellen. Over planten gesproken, Rijkevorsel neemt dit najaar deel aan de actie ‘1.001 bomen’. Heel simpel. Je 
krijgt een boom en zet hem in je tuin.

Het lokaal bestuur hecht veel waarde aan de noden van de inwoners van Rijkevorsel. Onder de noemer ‘Rijkevorsel 
blikt vooruit’, willen we te weten komen wat er leeft in Rijkevorsel. Een deel van de bewoners zal gevraagd worden 
om deel te nemen aan de bevraging. Mag ik jullie oproepen om dit ter harte te nemen.
Tot slot wil ik nog even vooruit kijken naar de eindejaarsperiode. Het lokaal bestuur vindt het welzijn van kwetsbare 
gezinnen heel belangrijk. Met het project ‘de Feeënboom’ willen we ervoor zorgen dat kinderen uit deze gezinnen 
een leuk cadeau ontvangen tijdens deze periode. Als inwoner van Rijkevorsel kun je hier je steentje aan bijdragen. 
Hoe ? Dat kun je lezen in de rubriek leven en welzijn.

Rest mij alleen nog te vragen goed voor elkaar te blijven zorgen. Volg de regels, ook al is dit niet altijd gemakkelijk.
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BESTUUR

De resultaten uit de bevraging bieden ons een goede blik op de noden en knelpunten van onze 
inwoners. Deze bevindingen nemen we mee bij het verder uitwerken van het meerjarenplan.

Om een goede vertegenwoordiging te hebben van alle leeftijden in Rijkevorsel wordt een steek-
proef getrokken. Dit betekent dat een deel van de bewoners gevraagd zal worden om deel te 
nemen aan de bevraging.

Indien je in september een brief tot deelname ontvangt, is het belangrijk dat je de bevraging 
ter harte neemt. Door de vragenlijst in te vullen vertegenwoordig je immers niet alleen jezelf 
maar ook heel wat mede-dorpsgenoten.

In de maanden september en oktober worden de antwoorden verzameld waarna bij Thomas 
More de gegevens worden geanalyseerd. De resultaten worden in het najaar aan het lokaal 
bestuur overgemaakt. 

Met ‘Rijkevorsel blikt vooruit’ wil het lokaal bestuur via een bevraging te 
weten komen wat er leeft in Rijkevorsel. In samenwerking met de onderzoekers 
van Thomas More werd een vragenlijst opgesteld en verder verwerkt.

Rijkevorsel blikt vooruit
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Kort verslag raden
22 juni 2020

Gemeenteraad
De raad neemt akte van het rapport van de 
algemeen directeur over de organisatiebe-
heersing van het lokaal bestuur in 2019 en 
van de stand van zaken van het organisatie-
beheersingsplan.

De ontworpen rooilijn tot het realiseren van 
een verkaveling met een lot voor open be-
bouwing en zes loten voor halfopen bebou-
wing, op een perceel gelegen Appelstraat-
Drijhoek, wordt goedgekeurd.

De raad gaat akkoord met de tijdelijke 
bouwpauze voor specifieke aanvragen over-
eenkomstig het richtlijnenhandboek.

Het besluit van de burgemeester van 12 juni 
2020 over de aanvullende bepaling inzake 
het sluitingsuur voor drankgelegenheden en 
restaurants wordt bekrachtigd.

Raad voor
maatschappelijk welzijn 
De raad neemt akte van het rapport van de 
algemeen directeur over de organisatiebe-
heersing van het lokaal bestuur in 2019 en 
van de stand van zaken van het organisatie-
beheersingsplan.

Goedkeuring wordt gehecht aan het regle-
ment voor de verkoop van tweedehands 
fietsen aan kansengroepen zoals personen 
in budgetbegeleiding of collectieve schul-
denregeling, personen die een leefloon ont-
vangen of een verhoogde tegemoetkoming 
krijgen.

Goedkeuring wordt verleend om het bedrag, 
uitgekeerd door de federale overheid voor 
rechtstreekse voedselhulp voor gebruikers 
van het OCMW, te verdelen onder de cliën-

ten die zich hebben aangeboden bij de voed-
selbedeling en die worden opgevolgd door 
de budgetdiensten.

De raad geeft goedkeuring aan het regle-
ment waarbij aan alleenstaande leefloonge-
rechtigden met minstens één kind ten laste 
extra steun wordt toegekend ten bedrage 
van 10 % van het werkelijk uitgekeerde leef-
loon van de betrokken maand.

De raad gaat akkoord met het verdelen van 
de Covid-19-subsidie onder de cliënten die 
zich aanmelden op de sociale dienst.

Schepen Bert Vangenechten wordt aange-
duid voor het mandaat van vertegenwoordi-
ger en raadslid Kristof Van Hoye als plaats-
vervanger in de algemene vergadering van 
de Bouwmaatschappij De Noorderkempen.

Raadslid Kristof Van Hoye wordt tevens aan-
geduid als vertegenwoordiger in de alge-
mene vergadering van Clova vzw.

Raadslid Stefan Maes wordt aangeduid als 
afgevaardigde in de lokale adviescommissie 
van Fluvius en Pidpa en schepen Bert Van-
genechten als plaatsvervanger.

Sluitingsdagen lokaal bestuur

De geplande sluitingsdag op kermismaandag 31 augustus vervalt 
aangezien de kermis dit jaar niet doorgaat. In tegenstelling tot 
eerdere berichtgeving kun je op deze dag dus gewoon terecht 
bij de diensten van het lokaal bestuur.

Op vrijdag 18 september houdt de buitenschoolse kinderopvang 
een pedagogische studiedag. Die vrijdag wordt er enkel ochtend- 
opvang in de Kinderclub georganiseerd. Gelieve hiermee reke-
ning te houden.

· Meer info: www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen
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BESTUUR

Bevraging Gemeente-
en Stadsmonitor

Is het leuk wonen in jouw buurt ? Kun je vei-
lig fietsen in jouw gemeente of stad ? Is er 
voldoende groen ? Hoe tevreden ben je over 
de voorzieningen en diensten in jouw ge-
meente of stad ?

Vanaf 9 september 2020 organiseert het 
Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de 
grootschalige burgerbevraging Gemeente-
Stadsmonitor. Deze driejaarlijkse bevraging 
stond aanvankelijk in het voorjaar gepland. 
Omwille van de coronacrisis besliste het 
Agentschap Binnenlands Bestuur om de be-
vraging uit te stellen naar het najaar. Jouw 
mening over je gemeente of stad is bijzon-
der belangrijk ! We rekenen dan ook op jou 
om deel te nemen.

Met de resultaten van deze bevraging wil het 
Agentschap Binnenlands Bestuur elk lokaal 
bestuur ondersteunen om betere beleidsbe-

slissingen te nemen. Deze inzichten geven 
ons immers een unieke kijk op wat voor elke 
burger belangrijk is in onze gemeente.

Van woensdag 9 september tot eind oktober 
2020 zal het Agentschap Binnenlands Bestuur 
in elke Vlaamse gemeente een representa-
tief deel van de inwoners van 17 tot 85 jaar 
bevragen.

Zitting gemeenteraad
en raad voor
maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op woensdag 2 september 2020 vanaf 
20.00 uur. De agenda wordt een achttal da-
gen voor de raadszitting bekendgemaakt.
Afhankelijk van de maatregelen die op die 
datum al dan niet nog van kracht zijn, wordt 
de zitting georganiseerd op een nog te be-
palen locatie of via interne videoconferentie 
met de raadsleden.

Vragen over corona ? Hier vind je de juiste informatie

Algemene info
· Nationaal noodnummer: 0800 14 689 (gratis) – maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 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/
· Website Gouverneur provincie Antwerpen: www.cathyberx.be

Lokale info 
· Overzicht maatregelen: www.rijkevorsel.be/corona
· 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 belangrijke updates van de federale overheid:
 www.be-alert.be/nl
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Het audioverslag van de raden kun je herbe-
luisteren op onze website. Via onze commu-
nicatiekanalen (website, Facebook) houden 
we je op de hoogte.

Administratieve diensten
lokaal bestuur
bereikbaar op afspraak

Moet je langsgaan bij de dienst  burgerza-
ken, omgeving, vrije tijd, mobiliteit, de 
technische dienst of de sociale dienst ? Dan 
moet je een afspraak maken.

Dit kan telefonisch tijdens de normale ope-
ningsuren via volgende contactgegevens:

· Dienst burgerzaken: 03 340 00 30
· Dienst omgeving (ruimtelijke ordening en 

milieu): 03 340 00 20
· Technische dienst + mobiliteit en ver-

keersveiligheid: 03 340 00 20
· Sociale dienst OCMW: 03 340 39 65
· Vrijetijdsdiensten: 03 340 00 53

Ook voor wijk-werken moet je een afspraak 
maken: dit kan telefonisch op het nummer 
03 340 00 38 van 9.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 16.00 uur.

De medewerkers van de andere administra-
tieve diensten kunnen je in principe telefo-
nisch of via e-mail verder helpen.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/dienstverlening

21 september 2020: 
Internationale Dag
voor de Vrede

21 september is door de VN uitgeroepen tot 
Internationale Dag voor de Vrede om ‘de ide-
alen van vrede te promoten’.

Als lid van het internationale netwerk Mayors 
for Peace wenst Rijkevorsel hier de nodige 
aandacht aan te besteden. De vredesvlag zal 
op deze dag zichtbaar aanwezig zijn in onze 
gemeente.

Meer info:
· www.vrede.be/vrede-in-actie/vredesvlag

Vacature intergemeentelijk 
archivaris

De lokale besturen van Rijkevorsel, Beerse, 
Kasterlee, Oud-Turnhout, Ravels, en Vosse-
laar werken samen rond het beheer van hun 
gemeentelijke en OCMW-archieven. Hiervoor 
gaat Erfgoed Noorderkempen over tot de 
aanwerving van een voltijdse intergemeen-
telijk archivaris (niveau A) voor onbepaalde 
duur en de aanleg van een wervingsreserve 
die twee jaar geldig blijft. 

De intergemeentelijk archivaris zal in een 
beurtrolsysteem telkens een week werkzaam 
zijn in één van de deelnemende gemeenten. 
De intergemeentelijk archiefdienst is een 
deelwerking binnen de bestaande project-
vereniging Erfgoed Noorderkempen.

Heb jij voldoende kennis van hedendaags 
documentbeheer en wil je je mee inzetten 
voor het verbeteren van de bewaaromstan-
digheden en de ontsluiting van gemeente-
lijke en OCMW-archieven ? Neem dan zeker 
deel aan de selectieprocedure ! Solliciteren 
kan tot en met 6 september 2020.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/vacatures

· 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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LEVEN EN WELZIJN

Momenteel beheerst Covid-19 onze levens. In kwetsbare gezinnen is dit effect 
nog groter aanwezig. Het lokaal bestuur Rijkevorsel hecht veel waarde aan 
hun welzijn. Hierbij vinden wij het belangrijk om activiteiten en projecten te 
organiseren die voorkomen dat deze gezinnen in sociaal isolement geraken.

Het Feeënbomenproject

Met het proefproject ‘de Feeënboom’, bedacht 
door vzw The Good Witches, zorgen we ervoor 
dat kinderen en jongeren (van 0 tot en met 15 
jaar) uit kwetsbare gezinnen een leuk cadeau 
mogen ontvangen tijdens de eindejaarsperiode. 
Zij krijgen de kans om een cadeau te kiezen voor 
een maximumbedrag van € 30 en mogen deze 
toevoegen aan hun verlanglijstje. Het hoeft niet 
één geschenk van € 30 te zijn. Het kunnen ook 
meerdere cadeaus zijn met een maximum totale 
waarde van € 30.

Plaatsing Feeënbomen in het najaar
De Feeënbomen worden dit najaar geplaatst op 
verschillende locaties in Rijkevorsel. Inwoners 
van Rijkevorsel kunnen dan via de Feeënbomen 
de wensen van deze kinderen in vervulling laten 
gaan. Het bestuur werkt hiervoor samen met ver-
schillende partners, organisaties en ondernemers. 

Uiteraard hopen we dat er veel respons komt op dit initiatief, zodat we een brede glimlach op 
het gezicht van deze kinderen en jongeren kunnen toveren !

Welke gezinnen komen in aanmerking ?
Onder kwetsbare gezinnen verstaan we: 
· Personen die reeds gekend zijn bij de sociale dienst of doorverwezen zijn door partnerorgani-

saties: personen in schuldhulpverlening, personen in collectieve schuldenregeling, personen 
in budgetbeheer, personen die een leefloon ontvangen, ...

· Personen wiens inkomen onder de Europese armoedegrens ligt: € 1 187 voor een alleen-
staande volwassene, voor iedere bijkomen persoon ouder dan 14 jaar: + € 593,50, voor 
iedere bijkomende persoon jonger dan 14 jaar: + € 356,25.

Gezinnen die in aanmerking komen voor het project zullen hierover in september een brief 
ontvangen via de sociale dienst. 

Meer info:
· 03 340 39 65
· socialedienst@ocwmrijkevorsel.be
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Maak kennis met
SVK Noorderkempen vzw

Reeds sinds 1994 is SVK Noorderkempen vzw 
een belangrijke sociale huisvestingspartner 
wanneer het gaat om huisvesting van de 
meest kwetsbaren in onze omgeving. Voor 
het vervullen van hun rol huren zij woningen 
op de private huurmarkt.

Door als organisatie een contract af te sluiten 
met jou als eigenaar, kunnen zij een aantal 
zekerheden bieden: verzekerde betaling van 
de huur (ook wanneer de huurder niet aan 
het SVK betaalt), huurbegeleiding (via hun 
netwerk), verhuuradministratie, het op zich 
nemen van nare (gerechtelijke) procedures.
SVK sluit contracten af voor negen jaar, tus-
sentijdse leegstand is ten laste van het SVK. 
In ruil voor deze zekerheden en voordelen 
vraagt het SVK van jou als eigenaar een wo-
ning conform de Vlaamse Wooncode en een 
billijke huurprijs. 

Is je interesse door dit alles gewekt of heb 
je nog vragen ? Neem dan zeker contact op 
met het SVK. Een prospectiemedewerker 
komt graag langs om de woning vrijblijvend 
te bezoeken. Je ontvangt daarna een gericht 
voorstel. Blijkt de woning toch nog niet he-
lemaal in orde ? Dan wordt er samen met jou 
bekeken op welke manier de woning in orde 
gemaakt kan worden en of je voor deze wer-
ken recht hebt op premies. 

Meer info:
· SVK Noorderkempen vzw
 Campus Blairon 441 - 2300 Turnhout
 014 39 59 50

Heb je recht op de
Covid-19-toeslag
bovenop je gezinsbijslag ?

De Covid-19-toeslag is een tijdelijke toeslag 
bovenop de gezinsbijslag van het Groeipak-
ket. Deze toeslag is bedoeld voor gezinnen 
die een inkomensverlies hebben geleden 
door de coronamaatregelen en bedraagt 
€ 40 per maand per kind en dit gedurende 
maximaal drie maanden.
Voorwaarden om deze toeslag te bekomen:
· Je moet recht hebben op het basisbedrag 

van het Groeipakket.
· De aanvraag moet ingediend worden voor 

1 november 2020.
· Het gezinsinkomen voor de maanden 

maart of april of mei of juni 2020 mag 
niet hoger zijn dan € 2 213,30 en die in-
komsten moeten minstens 10 % lager lig-
gen dan de gezinsinkomsten van januari 
of februari 2020.  

Er wordt een inkomensonderzoek gedaan om 
na te gaan of je effectief aan de inkomsten-
voorwaarden voldoet en er zullen bewijzen 
hiervan opgevraagd worden.

Meer info:
· www.fons.be
 078 79 00 07
 welkom@fons.be
· socialedienst@ocmwrijkevorsel.be
 03 340 39 65
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LEVEN EN WELZIJN

Familieberichten

Geboorten mei, juni en juli 2020
· van der Flaas Fenna, 11 mei 2020, kind van van der Flaas John en Verheijen Evi
· Mohammed Elias, 18 mei 2020, kind van Mohammed Arkaen en Al Zarjawi Miami
· Mertens Ozanne, 29 mei 2020, kind van Mertens Nick en Remery Vicky
· Krols Finn, 30 mei 2020, kind van Krols Jens en Kenis Evi
· Kinschots Roxanne, 16 juni 2020, kind van Kinschots Bram en Laurijssen Veerle
· Linderhof Jake, 18 juni 2020, kind van Linderhof Maarten en Breugelmans Joyce
· Petrovan Ilinca, 19 juni 2020, kind van Petrovan Ioan en Petrovan Ancuta
· Somers Lotte, 21 juni 2020, kind van Somers Bjorn en Zindler Tessy
· Lauwers Céline, 22 juni 2020, kind van Lauwers Kristoff en Schellekens Elisa
· Martens Lou, 22 juni 2020, kind van Martens Jens en Schrauwen Shana
· Van Den Bossche Arthur, 5 juli 2020, kind van Van Den Bossche Matthias en Swaenen Inne
· Boeren Amelie, 9 juli 2020, kind van Boeren Tonny en Dierckx Maggie

Huwelijken juni en juli 2020
· Mertens Tim en Meulders Tessa, 6 juni 2020
· Nadziałek Dawid en Tatar Adrianna, 19 juni 2020
· Van Landeghem Stijn en Clauwaert Caroline, 20 juni 2020
· Marissen Maarten en Bitter Valerie, 27 juni 2020
· Vannuffelen Luc en Willems Tinneke, 4 juli 2020

Overlijdens juni en juli 2020
· Van Den Langenbergh Philomena °1933 †  6 juli 2020
· Van Den Kieboom Elisa °1933 †  6 juli 2020
· Van Den Langenbergh Karel °1931 †  9 juli 2020
· Verschueren Emma °1927 † 14 juli 2020
· Van Ginneken Karel °1938 † 17 juli 2020
· Riemis Augustinus °1938 † 19 juli 2020
· Peeters Adrianus °1937 † 24 juli 2020
· Van Eynde Jacobus °1954 † 26 juli 2020
· Rens Anna °1928 † 27 juli 2020
· Van Den Kinschot Lodewijk °1940 † 29 juli 2020
· Kivit Luciën °1944 † 30 juli 2020

· Stoffelen Anna °1938 †  2 juni 2020
· Van Nuffel Alberta °1939 †  3 juni 2020
· Van Hoeck Joanna °1929 †  4 juni 2020
· Michielsen Herman °1942 †  6 juni 2020
· Forceville Myriam °1945 †  6 juni 2020
· Michiels Willy °1942 † 10 juni 2020
· Goossens Jan °1930 † 10 juni 2020
· Van Gorp Florentinus °1932 † 16 juni 2020
· Van Gestel Guido °1953 † 20 juni 2020
· Guns Anna °1938 † 26 juni 2020
· Bevers Jan °1934 † 27 juni 2020
· Gabriels Julia °1925 † 30 juni 2020
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De Wegwijzer: afstuderen
in coronatijden

Zoals elke school heeft ook De Wegwijzer 
een bewogen schooljaar achter de rug. 
Vanaf maart was het: verplichte sluiting, 
thuisonderwijs, gedeeltelijke opening, ge-
hele opening, speeltijden per klas op aparte 
speelplaats(jes), ... ’s Avonds wisten we niet 
wat de volgende dag zou brengen. Voor ou-
ders was dit ook een zeer pittige periode: 
werken, kinderen thuis begeleiden, leven in 
je bubbel, ...
Maar ondanks de vele (wisselende) regelge-
ving − dit wel, dat niet − heeft het school-
team getracht om de kinderen een zo nor-
maal mogelijke periode aan te bieden.

De leerlingen die het zeker graag anders 
hadden gezien, waren onze zesdejaars: geen 
laatste schoolreis, geen fietsexamen, geen 
voetbal- en handbalwedstrijdjes tegen de 
meesters/juffen, een rare countdown naar 
de laatste dag. Het liep allemaal anders. 

Ook de proclamatie moest doorgaan zonder 
de ouders, alleen leerlingen, leerkrachten, 
burgemeester en twee schepenen.

Toch hebben de kinderen er een mooie, in-
tieme en warme diploma-uitreiking van ge-
maakt. Via enkele ouders en leerkrachten, 
die bedreven zijn in de sociale media, wer-
den de live beelden via computer doorge-
stuurd naar de ouders thuis. Achteraf waren 
de kinderen en ouders zeer tevreden over 

deze alternatieve uitreiking. Deze periode 
heeft voor enkele kinderen banden gesmeed 
voor het leven, vriendschappen die de 
vreugde verdubbelde en de smart halveerde.

Het gaat jullie goed jongens en meisjes. 
Vergeet deze periode niet waarin je samen 
hebt getreurd maar ook veel samen hebt ge-
lachen.

Registreer je als orgaandonor

Wist je dat je je sinds kort ook online kunt 
registreren als orgaandonor ? Surf naar de 
website www.mijngezondheid.be en red 
mensenlevens vanuit je zetel, met slechts 
enkele muisklikken !
Eén donor kan tot acht mensenlevens red-
den en zelfs de levenskwaliteit van wel 
vijftig mensen verbeteren. Bovendien kun 
je nu vier beslissingen over de donatie van 
menselijk lichaamsmateriaal na overlijden 
vastleggen. 

Meer info:
· www.mijngezondheid.be
· www.rijkevorsel.be/eloket

Plantjesweekend Kom op 
tegen Kanker in coronatijden

Omwille van de coronamaatregelen is een 
huis-aan-huisverkoop van de plantjes van 16 
tot en met 19 september dit jaar niet toe-
gelaten.

Bestel dit jaar vooraf je plantjes en betaal 
ze ook vooraf. Je zal ze vervolgens zelf kun-
nen afhalen of ze worden bij je thuis afge-
leverd.

Meer info:
· plantjesweekend.rijkevorsel@hotmail.com 

of volg de sociale media
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LEVEN EN WELZIJN

Week van de Geletterdheid

Van 7 tot en met 11 september is het Week 
van de Geletterdheid. Met deze campagne 
wordt aandacht gevraagd voor mensen die 
onvoldoende lees-, schrijf-, reken- of ICT-
vaardigheden hebben om op een goede ma-
nier te functioneren en participeren in onze 
maatschappij. Want voor één op de zeven 
volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd-
heid een probleem.

Geletterd zijn is nodig:
· om nieuwe dingen te leren thuis, op het 

werk, op school of in een groep
· om je kinderen te ondersteunen op school 

en in hun hobby’s
· om een diploma te halen en een job te 

vinden
· om goede keuzes te maken en zelfstandig 

te zijn
· om mee te kunnen met de digitale en 

technologische evolutie

Dit jaar ligt de focus van de campagne op de 
e-inclusie. De digitale trein raast door. Ook 
binnen het lokaal bestuur wordt hier hard 
aan gewerkt. Denk maar aan het online aan-
vragen van officiële documenten, online re-
servaties, digitale inschrijvingen, ... Door de 
coronacrisis hebben we allemaal, noodge-
dwongen, nog een versnelling hoger moeten 
schakelen. Zo goed als alles, van dienstver-
lening, (school)werk tot sociale contacten, 
verliep digitaal.

Digidak Rijkevorsel
Het is echter nooit te laat om (bij) te leren. 
In Rijkevorsel staat het team van Digidak 
voor je klaar om je wegwijs te maken in de 
digitale wereld. Bij Digidak kun je gratis ge-
bruik maken van de computers en het inter-
net. Een begeleider staat altijd klaar om je 
verder te helpen met al je computervragen. 
Digidak richt ook cursussen in. De begeleider 
kan je hier alles over vertellen. Tenslotte or-
ganiseert Digidak ook gratis initiaties, zoals 
onder andere computerwegwijs, internet, 
e-mail en chat, Word, tablet, maar ook an-
dere.

Meer info:
· 014 71 11 03
· info@digidak.be
· www.digidak.be

Vrijwilligers gezocht in
woonzorgcentrum Den Brem

Stilletjes aan komt het 
gewone leven weer op 
gang in onze woonzorg-
centra en worden er 

weer activiteiten georganiseerd voor de be-
woners.

De tijden van rust na de voorbije maanden 
heeft voor heel wat vrijwilligers veel deugd 
gedaan en sommigen onder hen besloten 
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· 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

om hun vrijwilligerswerking af te bouwen. 
Daarom is het woonzorgcentrum Den Brem 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers die hun 
enthousiast team willen komen versterken.
Vrijwilligerswerk is veel meer dan een nut-
tige tijdsbesteding. Het is een manier om er-
varing op te doen en bij te leren, om nieuwe 
mensen te leren kennen en jouw talenten te 
ontplooien.

In Den Brem zijn helpende handen meer dan 
welkom voor:
· het begeleiden van wandelingen met de 

bewoners naar de molen, Mariagrot, we-
kelijkse markt, …

· het begeleiden van leuke activiteiten 
zoals samen koken, samen bingo/kienen 
spelen

· het verlenen van assistentie tijdens de 
wekelijkse gebedsdienst/eucharistievie-
ring op zaterdagnamiddag

· het openhouden van de cafetaria enkele 
uren per week 

Of heb je zelf een eigen interesse/hobby die 
je wil delen ? 

Meer info:
· Woonzorgcentrum Den Brem
	Bremstraat 26
	03 314 43 41
	brem.kela@staff.armonea.be

Tips voor een
gezonde brooddoos

Leren, studeren, sporten en spelen. Kinderen 
hebben veel energie nodig om de schooldag 
door te komen. Geef je kind een gezonde 
lunch mee naar school zodat ’s middags de 
batterijtjes kunnen worden opgeladen.

· Kies voor een vezelrijke broodsoort. 
Hierin kun je eindeloos variëren. Eet je 
kind niet graag bruin brood, kies dan voor 

een bruine en witte boterham met beleg 
tussen. 

· Smeer een beetje margarine op het brood. 
Kies voor zachte smeervetten. Goeie vet-
ten zijn nodig voor de ontwikkeling van 
je kind. Lust je kind dit niet, test uit met 
welk soort beleg je kind dit toch kan ap-
preciëren.

· Kies voor de helft van de boterhammen 
hartig (kippenwit, kalkoenham, hesp, ...) 
en de helft voor zoet beleg (confituur, 
stroop honing, ...). Een omeletje één keer 
per week kan ook als variatie.

· Je kunt ook zelf een gezond slaatje maken 
om te smeren (eiersalade, krabsalade, to-
nijnsalade, kipsalade met ananas, ...) en 
maak dit met een dressing.

· Verse groenten zijn ook heel lekker en 
gezond: sla, snoeptomaatjes, worteltjes, 
komkommer, radijsjes, augurken, soja-
scheuten, peterselie, basilicum of tuin-
kers.  

· Pimp de boterhammen ! Met een grappig 
figuur of snijd het brood in vierkantjes 
en steek deze afwisselend aan een stokje 
met groenten. Snijd ook de boterhammen 
eens in tipjes, reepjes, rondjes, ... Een 
leuke vorm kan de kinderen ook altijd 
aanspreken. Zeker dat de kinderen hier 
dol op zijn.

 · Geef je kind een potje yoghurt of platte 
kaas mee en stukjes fruit zoals bessen, 
aardbeien, druiven, ... Deze kunnen in 
een potje of op een stokje om het nog 
leuker te maken. 
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Wijkagent Mieke Smolderen neemt
de fakkel over van Chris Verschueren

In volle coronacrisis heeft wijkagent Chris Verschueren haar kepie definitief 
aan de haak gehangen. Eerste inspecteur Verschueren was jarenlang 
wijkagent in het centrum van Rijkevorsel en geniet ondertussen van een 
welverdiend pensioen.

Hoewel het geen evidente opdracht was om een waardige vervanger te vinden voor een door-
gewinterde wijkagent als Chris, heeft de lokale politie Noorderkempen in Mieke Smolderen een 
meer dan geschikte kandidaat gevonden. Sinds 1 maart heeft eerste inspecteur Smolderen de 
fakkel overgenomen. Zij is nu de ‘nieuwe’ wijkagent voor de inwoners van het centrum van 
Rijkevorsel.
 
Mieke is haar carrière 20 jaar geleden begonnen bij de Rijkswacht en heeft ervaring opgedaan 
bij de politie van Antwerpen, waar ze interventieopdrachten uitvoerde en voor de gerechtelijke 
afhandeling instond. Sinds 2018 werkt zij in de politiezone Noorderkempen, aanvankelijk bij de 
dienst interventie. In maart van dit jaar maakte ze de overstap naar de wijkwerking, helemaal 
klaar voor een nieuwe uitdaging ! Net als de andere wijkagenten van Rijkevorsel werkt Mieke 
nu dus vanuit de wijkpost in de Doelenpad en is ze regelmatig te zien in het straatbeeld van 
Rijkevorsel. Ze wil bovenal aanspreekbaar en bereikbaar zijn voor elke inwoner van haar wijk. 
Aarzel dus niet om haar aan te spreken of te contacteren.
 
Het lokaal bestuur en de lokale politie Noorderkempen wensen Chris Verschueren nogmaals 
hartelijk te danken voor haar jarenlange trouwe dienst !
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Vandalisme in Rijkevorsel

De voorbije maanden hebben we jammer 
genoeg verschillende feiten van vandalisme 
vastgesteld in Rijkevorsel. Zo ook bij de be-
wegwijzering van de wandelroutes van de 
dienst Toerisme. De bordjes die het traject 
aangeven zijn een handig hulpmiddel voor 
iedereen die van de prachtige natuur wil ge-
nieten.

Ben je getuige van één of meerdere van bo-
venstaande feiten en kun je enige info ver-
schaffen over de daders, neem dan tijdens 
de openingsuren contact op met de lokale 
politie Noorderkempen via het telefoonnum-
mer 03 340 88 50.

Hou ogen en oren open en gelieve bij ver-
dachte handelingen steeds de politiedien-
sten te verwittigen via het noodnummer 101 
of 112. Dank bij voorbaat !

Hulp van de brandweer
tijdens het wespenseizoen

Je hebt een wespennest en je wilt het la-
ten verdelgen door de brandweer ? De 
Hulpverleningszone Taxandria staat 
klaar om te helpen. Maar ze vragen 
tegelijk om alleen hinderlijke of echt 
gevaarlijke wespennesten te mel- 
den. 

Gebruik het e-loket
Voor alle niet-dringende interventies, zo-
als de aanvraag van wespenverdelging (ook 
melding stormschade en wateroverlast), 
vraagt de Hulpverleningszone Taxandria 
om hun e-loket te gebruiken via de website 
www.hvztaxandria.be. Lukt het niet via deze 
weg ? Dan kun je de brandweer ook bereiken 
via de zonale dispatching op het nummer 
014 42 22 22. 

Zit je in quarantaine door het coronavirus ? 
Laat dit op voorhand weten via het online-
formulier zodat de brandweer hiervan op de 
hoogte is.
In Rijkevorsel worden niet-dringende wes-
pennesten verdelgd op maandag, woensdag 
of vrijdag.

Meer info:
· www.hvztaxandria.be

· 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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1.001 bomen
om onze gemeente groener te maken

BOUWEN EN WONEN

Met het project ‘1.001 bomen’ wil de gemeente iedereen aanzetten om meer te genieten van 
bomen en ook om allemaal samen te zorgen voor meer bomen. En dat mogen er gerust meer dan 
1.001 zijn ! Wetenschappelijk onderzoek is unaniem: we zijn gezonder en we voelen ons geluk-
kiger en minder gestresseerd als we in een groene omgeving vertoeven. Ook voor het klimaat en 
de luchtkwaliteit zijn bomen meer dan welkom. De deal is eenvoudig: het lokaal bestuur geeft 
een boom, jij steekt hem in de grond. Je gratis boom bestellen kan van 1 september tot en met 
20 oktober via www.iok.be/1001bomen. Je bestelling afhalen kan op zaterdag 21 november 
tussen 8.00 en 13.00 uur aan de gemeentelijke werkplaats (Vijversweg 12).

Infoavond op dinsdag 15 september
Zoek je soorten die geschikt zijn voor jouw tuin ? Informeer je vooraf goed. Je vindt heel wat 
nuttige informatie op de website van IOK. Of schrijf je in voor de infoavond op dinsdag 15 
september om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (onder voorbehoud van corona-
maatregelen). We bekijken verschillende soorten bomen en struiken uit de actie Behaag onze 
Kempen en de 1.001-bomencampagne en zoeken naar geschikte soorten volgens de bodem en 
de streek. Een vogelbosje, een speelbosje voor de kinderen, een eetbare haag. Het kan alle-
maal. De aanleg en het beheer komen eveneens aan bod.

Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is wel verplicht. Schrijf je in door te mailen naar 
duurzaamheid@rijkevorsel.be of via 03 340 00 06. Vermeld zeker met hoeveel personen je 
aanwezig zal zijn.

Rijkevorsel neemt dit najaar deel aan de actie ‘1.001 bomen’ in 
samenwerking met IOK. Om onze gemeente groener te maken, kan elk gezin 
een gratis boom bestellen. Het gaat zowel om loof- als om fruitbomen in 
half- en hoogstam. Bovendien kun je ook uit enkele struiken kiezen zodat 
voor elke grootte van tuin een aanbod voorzien is.
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Droogte in de Kempen

De afgelopen maanden ‘regende’ het alarme-
rende berichten over droogte en de gevolgen 
hiervan voor het drinkwater, de natuur, de 
landbouw, ... Er is dan ook dringend nood aan 
duurzame oplossingen om al te grote schade 
door langdurige droogte te vermijden.

In de online reeks ‘Droogte in de Kempen’ 
van Kempen2030 geven we je op onze web-
site een stand van zaken van de droogte in 
onze regio. Dit doen we aan de hand van ar-
tikels en interviews. Bovendien krijg je ook 
duurzame tips aangereikt: hoe kun je jouw 
tuin klimaatrobuust inrichten ? Hoe kun je 
klimaatbestendig (ver)bouwen ? ...

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/droogteindekempen

Actie Bebat

Batterijen vind je overal in huis in de meest 
diverse toepassingen. Is de batterij leeg dan 
breng je ze natuurlijk binnen bij een Bebat-
inzamelpunt zoals het recyclagepark.

Maar wist je dat een batterij 
niet altijd helemaal leeg is ?
Vaak kun je batterijen die niet meer werken 
in een toestel dat veel spanning vraagt (denk 
aan speelgoedautootjes) nog wel een tijdje 
gebruiken in een ander toestel zoals de keu-
kenweegschaal of de afstandsbediening van je 
tv omdat die weinig spanning nodig hebben.

Wil je dus zelf je batterijen al 
een nieuw leven geven ?
Test even of je batterij echt helemaal leeg 
is voor je ze naar een Bebat-inzamelpunt 
brengt. Je kunt dit thuis zelf makkelijk tes-
ten met een voltmeter of een speciale bat-
terijtester.

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

Breng je batterijen tussen 10 en 20 sep-
tember binnen in het recyclagepark en ont-
vang een batterijtester (zolang de voorraad 
strekt).

Meer info:
· www.bebat.be/nl/tips-voor-juist-gebruik

* Zolang de voorraad strekt.

Breng je batterijen tussen 10 en 20 september binnen in je recyclagepark  
en ontvang een batterijtester*.

BEBDTP1419_Annonce Batterijtester_A4_NL.indd   1 16/06/20   11:54
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Werken kerkhof centrum

In september start een aannemer met de 
aanleg van betonverharding op het kerkhof 
in het centrum. Het betreft de tweede en 
laatste fase van de vernieuwing van de pa-
den op het kerkhof. De bestaande klinker-
verharding wordt opgebroken en vervangen 
door een verharding in uitgewassen beton. 

Deze werken zijn identiek aan de werken 
die enkele jaren geleden werden uitgevoerd 
waarbij het oudere gedeelte van het kerk-
hof werd vernieuwd. In afwachting van de 
start van de aannemer werden ondertussen 
al voorbereidende werken uitgevoerd door 
onze eigen medewerkers (wegnemen van 
beplanting). Eind augustus breken onze me-
dewerkers de klinkerverharding op en aan-
sluitend start de aannemer.

Deze werkzaamheden veroorzaken op be-
paalde momenten ook hinder. Wij denken in 
de eerste plaats aan geluids- en stofhinder 
(afhankelijk van het weer) en vooral naar de 
bereikbaarheid toe van dit kerkhofgedeelte. 
Mogen wij hiervoor op je begrip rekenen.

Behaag onze Kempen

Wil je meer planten dan één boom ? Samen 
met 1.001 bomen loopt in onze gemeente 
opnieuw de actie ‘Behaag onze Kempen’.

De organisatoren van de actie ‘Behaag 
onze Kempen’ bieden inheems en streekei-
gen haagplantsoen, (hoogstam)fruitbomen, 
kleinfruit, vruchtbomen, enkele klimplan-
ten, enkele heesters, steunpalen voor fruit-
bomen en compost aan. Inheemse en streek-
eigen haagplanten gedijen van nature goed 
op onze arme Kempense zandgronden. Ze 
trekken meer diersoorten aan en vergroten 
de natuurwaarde van je tuin. Heel wat van 
het aangeboden plantgoed is ook zeer nuttig 
om meer bijen aan te trekken naar je tuin. 
Speciaal voor de bijen wordt ook bloemen-
zaad voor bloemenweiden en bloembollen 
aangeboden. Een bijenbosje biedt dan weer 
een ideale combinatie van planten om bijen 
naar je tuin te lokken en de biodiversiteit in 
je buurt te versterken.

De organisatoren kiezen waar mogelijk voor 
autochtoon plantmateriaal. Dit zijn nakome-
lingen van planten die zich hier na de laatste 
ijstijd spontaan hebben gevestigd. Autoch-
tone planten zijn beter aangepast aan ziek-
tes, uitzonderlijke vorstperiodes, interac-
ties met andere organismen, ... Onze fauna 
en flora is beter aangepast aan de groei- en 
bloeicyclus van autochtone bomen en strui-
ken.

Bestellen doe je via www.iok.be/bok en kan 
tot en met 20 oktober. Het bestelde plant-
goed kun je samen met je gratis boom van 
1.001 bomen afhalen op zaterdag 21 novem-
ber.

BOUWEN EN WONEN
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 = goed voor vogels    = goed voor bijen en insecten    = past in geschoren haag    = mooie bloesem en/of heerlijke geur 
* De voorraad van elk ras is beperkt, wij vullen aan met evenwaardige rassen, waarover wij u informeren.
** Gemengde hagen (30 stuks plantsoen voor 10 m haag) - Normale grond: 10 x beuk (groen), 10 x haagbeuk, 10 x meidoorn - Vochtige grond: 
 15 x haagbeuk, 15 x meidoorn.          *** Bijenbosje (voor 10  - 12 m2): 2 x spork, 1 x meidoorn, 3 x liguster, 2 x hondsroos, 1 x lijsterbes.
$ Voor grote bestellingen gelieve telefonisch te informeren: korting voorzien van 10 % vanaf e 100 (behalve op compost).

 Soort     Aantal Prijs Totaal
 1. Zwarte els (80 tot 100 cm)      x  0,80
 2. Ruwe berk (60 tot 100 cm)      x  0,80
 3. Spork (60 tot 100 cm)      x  1,00
 4. Hazelaar (60 tot 100 cm)      x  1,20
 5. Lijsterbes (60 tot 100 cm)       x  0,80
 6. Vlier (60 tot 100 cm)       x  1,00
 7. Gelderse roos (60 tot 100 cm)       x  1,00
 8. Boswilg (80 tot 120 cm)      x  1,00
 9. Zoete kers (80 tot 100 cm)       x  0,80
10. Winterlinde (80 tot 100 cm)      x  1,00
11. Zomereik (80 tot 100 cm)      x  1,20
12. Meidoorn (60 tot 100 cm)      x  0,80
13. Haagbeuk (70 tot 100 cm)      x  1,20
14. Sleedoorn (60 tot 100 cm)      x  1,00
15. Beuk (groen) (70 tot 100 cm)      x  1,20
16. Liguster (70 tot 100 cm)      x  0,80
17. Hondsroos (60-80 cm)      x  1,00
18. Hulst (40 tot 60 cm)      x  1,60
19. Gemengd haagpakket normale grond **      x 23,00
20. Gemengd haagpakket natte grond **      x 23,00
21. Bijenbosje ***      x  6,00
22. Notarisappel (appel, hoogstam) *      x 18,00
23. Reinette de Blenheim (appel, hoogstam) *      x 18,00
24. Radoux (appel, hoogstam) *      x 18,00
25. La Paix (appel, laagstam) *      x  8,00
26. Dubbele Belle Fleur (appel, laagstam) *      x  8,00
27. Légipont (peer, hoogstam) *      x 18,00
28. Doyonné (peer, hoogstam) *      x 18,00
29. Buerré Hardy (peer, laagstam) *      x  8,00
30. Bon. Ch. Williams (peer, laagstam) *      x  8,00
31. Prune de Prince (pruim, halfstam) *      x 14,00
32. Mirabelle de Nancy (pruim, halfstam) *      x 14,00
33. Bigarreau Napoleon (kers, hoogstam) *      x 18,00
34. Kordia (kers, hoogstam) *      x 18,00
35. Steunpaal fruitboom (naaldhout, 250 x 6 cm)      x  3,00
36. Mispel var. Westerveld (halfstam)      x 25,00
37. Rode bes var. Rovada (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  2,20
38. Stekelbes/Kruisbes var. Invicta (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  2,50
39. Zwarte bes var. Titania (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  2,20
40. Kweepeer var. Champion (halfstam)      x 25,00
41. Tamme kastanje (wilde variëteit, 80 tot 120 cm)      x  1,50
42. Notelaar (wilde zaailing, 80 tot 120 cm)      x  2,50
43. Druivelaar – Glorie van Boskoop (in pot)      x  8,00
44. Hop (klimplant, in pot)      x  7,50
45. Kamperfoelie (klimplant, in pot)      x  6,00
46. Vlaco-compost (zak 40 liter)      x  2,00
47. Bloemenzaad Tübinger (zakje 20 gr.)      x  5,00
48. Bostulp (zakje van 5 bloembollen)      x  2,00
49. Wilde narcis (zakje van 5 bloembollen)      x  2,00
50. Boerenkrokus (zakje van 5 bloembollen)      x  1,00
 SUBTOTAAL
 $ KORTING
 TOTAAL

Afhaalplaats:  ..........................................................................................................................................................................................................................

Naam en adres:  ..........................................................................................................................................................................................................................

Telefoon en e-mail:  ..........................................................................................................................................................................................................................

Bestelformulier Behaag onze Kempen 2020

✁
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Asbest afvoeren naar
het recyclagepark ?
Verplicht verpakken !

Het aanleveren van hechtgebonden asbest 
via het recyclagepark is sinds augustus op-
nieuw mogelijk. Let wel op ! De wetgeving is 
gewijzigd: voortaan moet je asbest volledig 
verpakt aanleveren.

Hoe verpakken ?
Grote stukken asbestafval, zoals golfplaten, 
verpak je best in doorzichtige plastic folie. 
Gebruik folie van minstens 100 micron (0,1 
millimeter dik). Deze folie vind je onder 
meer in doe-het-zelf winkels. Sluit goed af 
met een stevige plakband. Kleinere stukken 
asbestafval, zoals leien, kun je ook in trans-
parante plastic zakjes verpakken. Verpak ze 
twee keer in plastic zakken en sluit goed af 
met een stevige plakband. De plastic folie of 
plastic zakjes moeten altijd transparant zijn.

Wat kost het?
· Via het recyclagepark kun je jaarlijks per 

gezin 200 kg asbest gratis afvoeren.
· Boven de 200 kg (of 10 golfplaten), betaal 

je e 0,125 per kilo voor het aanleveren 
van asbest.

Of laat je asbest aan huis ophalen
Je kunt hechtgebonden asbest ook aan huis 
laten ophalen. Concreet levert IOK Afvalbe-
heer plaatzakken of een container (15 m3) en 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Je vult 
de plaatzakken of container zelf met jouw 
asbestgolfplaten en/of asbestcementleien. 
Nadien wordt de container of plaatzak(ken) 
opgehaald. Dit is niet gratis, maar kan wel 
aan sterk gereduceerde tarieven (tot 80 % 
goedkoper) door de tijdelijke ondersteu-
ning van Vlaanderen. Een plaatzak kost € 30 
(€ 20 vanaf de tweede plaatzak) en een con-
tainer € 170.

Meer info:
· Afvalinfolijn - 014 56 27 75
· www.iok.be/asbest

Milieuprijs 2020

Het lokaal bestuur ondertekende samen met 
alle 29 Kempense gemeenten het streekpro-
ject Kempen2030. Doel van dit project is om 
40  % CO2 te besparen tegen 2030 en in te 
zetten op klimaatadaptie. Meer informatie 
over het streekproject vind je op de website 
www.kempen2030.be.

De GECORO van Rijkevorsel wil zich alvast 
voor dit project engageren en zal daarom in 
2020 een milieuprijs uitreiken. Met dit initi-
atief wil men het bewustzijn van de bevol-
king op het vlak van milieu, natuur en duur-
zaamheid aanmoedigen. Het opzet van deze 
prijs is vooral het stimuleren van nieuwe 
concepten, projecten, ideeën, ... inzake het 
streekproject Kempen2030.

BOUWEN EN WONEN



21

De prijs zal worden toegekend aan een per-
soon, vereniging, buurt, wijk, school of be-
drijf om één van de volgende redenen:
· nieuwe ideeën of projecten hebben die 

passen in het streekproject Kempen2030
· een opmerkelijke prestatie geleverd op 

het vlak van milieu of duurzaamheid 
· initiatieven genomen om waardevolle mi-

lieu- en/of natuurprojecten te realiseren
· nieuwe ideeën hebben voor de verbete-

ring van bestaande projecten.

Wie komt in aanmerking ?
· een individuele kandidaat met woonplaats 

in Rijkevorsel
· een vereniging, buurt, wijk, school of be-

drijf gevestigd in Rijkevorsel

Bovendien moet het milieu-, natuur- of 
duurzaamheidsproject uitgevoerd zijn op 
het grondgebied van Rijkevorsel. Een indi-
viduele persoon, een vereniging, een buurt, 
een wijk, een school of een bedrijf kan zich-
zelf kandidaat stellen. Kandidaturen kun-
nen ook worden voorgedragen door derden. 
Land- en tuinbouwbedrijven komen niet in 
aanmerking. Volgend jaar zal een landbouw-
prijs worden uitgereikt specifiek gericht 
naar deze bedrijven.

De GECORO voorziet een geldprijs van € 250 
voor de winnaar.

Denk je in aanmerking te komen voor deze 
prijs of denk je iemand te kennen die hier-
voor in aanmerking kan komen? Kandidatu-
ren moeten schriftelijk worden ingediend bij 
de secretaris van de GECORO, p/a GECORO 
Rijkevorsel, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel 
of via omgeving@rijkevorsel.be.

De kandidaturen moeten gemotiveerd zijn 
met een korte beschrijving van het project 
en eventueel enkele foto’s. Deze moeten ui-
terlijk op 1 november 2020 ingediend wor-
den.

Oproep aan verenigingen 
voor deelname aan de 
zwerfvuilactie 2020 -2021

Zoals vorige jaren zal het lokaal bestuur ook 
voor het seizoen 2020-2021 een zwerfvuilac-
tie opstarten waaraan de erkende verenigin-
gen van Rijkevorsel kunnen deelnemen.

Via deze actie kunnen de verenigingen een 
subsidie krijgen voor het ophalen van zwerf-
vuil langsheen gemeente- en gewestwegen. 
Op www.rijkevorsel.be/zwerfvuil kun je zo-
wel het reglement als het aanvraagformulier 
terugvinden.

De inschrijvingen dienen toe te komen bij de 
milieudienst, Molenstraat 5, 2310 Rijkevor-
sel voor 15 september 2020. Dit kan ook per 
e-mail via milieudienst@rijkevorsel.be.

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

 

Meer    
info
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Daarnaast roepen we alle kinderen op om op woensdag 16 september hun sportclub mee naar 
school te brengen door hun sporttenue aan te doen. Het thema van de dag ‘Sportclub’ wordt op 
verschillende manieren ingevuld door de scholen. Op het einde van de dag krijgen alle kinderen 
een folder mee met alle sportclubs van Rijkevorsel en de nodige gegevens.

Tevens zetten de sportclubs van Rijkevorsel met zeer veel plezier hun deuren open om terugke-
rende en nieuwe sporters van alle leeftijden te verwelkomen. Zo kun je sporten leren kennen 
via hun fantastische trainingen en de sport vinden die op jouw lijf geschreven is.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/sportverenigingen

September is de maand
van de sportclub

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel plaatst in september de sportverenigingen 
van Rijkevorsel en hun werking in de kijker. In september zullen verschillende 
sporttakken aan bod komen op sociale media en zal er een pagina op de 
website ter beschikking staan met alle gegevens van onze sportclubs per 
sporttak. 
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Fotozoektocht
Rijkevorselse speelpleintjes

Al meer dan 300 exemplaren van de foto-
zoektocht zijn onze deur uitgegaan en ho-
pelijk hebben al evenveel kindjes genoten 
van onze speelpleintjes. Nog tot en met 15 
september kun je gratis een boekje afha-
len in de bib of aan de onthaalbalie in het 
gemeentehuis. Je kunt het ook downloaden 
op www.rijkevorsel.be/speelterreinen. In 
dit boekje staat een (optionele) fietsroute 
die via rustige wegen langs de verschillende 
speelpleintjes loopt.

Breng het boekje voor 1 oktober ingevuld 
binnen en maak kans op één van onze fan-
tastische prijzen. Veel speelplezier gewenst.

De Kinderclub
en het nieuwe schooljaar

Na een bubbeltastische zomervakantie in de 
kinderclub staan we klaar voor het nieuwe 
schooljaar ! Een ideaal moment om de bui-
tenschoolse kinderopvang nog eens even 
kort voor te stellen.
 
Het lokaal bestuur Rijkevorsel organiseert 
buitenschoolse kinderopvang onder de noe-
mer van de Kinderclub. Deze dienst staat on-
der toezicht van en wordt erkend door Kind 
en Gezin. Kinderen van 2,5 tot en met 12 
jaar die in Rijkevorsel wonen of naar school 
gaan, kunnen opgevangen worden voor en na 
school, op woensdagnamiddag, op snipper-
dagen en tijdens de schoolvakanties in een 
kindvriendelijke en veilige ontspannings-
ruimte.

De Kinderclub kent twee locaties die op 
maat van kinderen werden ingericht:
· Kinderclub centrum: Molenstraat 22 
· Kinderclub Sint-Jozef: Pioenstraat 26

De tijd die kinderen doorbrengen in de bui-
tenschoolse kinderopvang is geen verlenging 
van de schooltijd, maar vrije tijd. Daarom 
staat de vrije spelkeuze van het kind cen-
traal. Zij kunnen na de schooluren kiezen of 
ze zich willen uitleven in een motorisch spel 
of eerder rustig willen spelen of rusten: al-
leen of in groep spelen, binnen of buiten, ... 
Op vakantiedagen en woensdagnamiddagen 
is vrij spel echter niet voldoende en worden 
er door de begeleid(st)ers activiteiten geor-
ganiseerd.

De kinderen worden opgevangen door een 
team begeleiders die hiervoor zijn opgeleid. 
Zij volgen regelmatig bijscholingen en weke-
lijkse interne werkbesprekingen.

Tarieven
· Voor- en naschoolse opvang:
 € 0,90 per half uur
· Schoolvrije dagen en vakanties:
 € 4,50 voor minder dan drie uren opvang
  € 7 voor drie tot zes uren opvang
 € 12 voor meer dan zes uren opvang
· Woensdagmiddag: voordeligste tarief 

wordt gehanteerd, d.w.z. de tarieven per 
half uur en bij aanwezigheid van méér dan 
drie uren wordt € 7 aangerekend.

Voor eventuele inlichtingen en inschrijvin-
gen kun je steeds terecht bij de Kinderclub.

Meer info:
· 03 340 00 56
· kinderclub@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/kinderclub 
· www.facebook.com/kindinrijkevorsel 

Opgelet !
Op vrijdag 18 september 2020 hebben de begeleiders van de 
kinderclub een pedagogische studiedag. Die dag zal er enkel 
’s morgens opvang zijn. Dus hou er rekening mee dat er op deze 
dag geen naschoolse opvang is.
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Een bezoek aan de
Leo Pleysierbibliotheek

Kom je naar de bib ? Houd dan rekening met 
een aantal afspraken en maatregelen.

Afspraken 
· kom zoveel mogelijk alleen
· draag een mondmasker en respecteer de 

sociale afstand van 1,5 meter
· ontsmet je handen en neem een mandje 

bij het betreden van de bib
· beperk je bezoek tot max. 30 minuten
· er worden max. 15 bezoekers tegelijker-

tijd toegelaten
· inleveren van boeken kan enkel via de 

boekenschuif
· het is niet mogelijk om de zelfuitleenbalie 

te gebruiken
· één leestafel is toegankelijk (max. twee 

personen per tafel)

Afhaalpunt
Het afhaalpunt blijft voorlopig ook bestaan. 
Het is dus nog steeds mogelijk om materialen 
te bestellen en deze op te halen op afspraak. 
Aanvragen doe je bij voorkeur via e-mail naar 
bibliotheek@rijkevorsel.be, maar kan ook 
telefonisch op het nummer 03 340 00 50.

Meer info:
· 03 340 00 50
· bibliotheek@rijkevorsel.be
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Kiekeboe 2020: Plezier 
tijdens de zomervakantie

Dat de 25ste editie van speelpleinwerking 
Kiekeboe anders was dan de vorige jaren 
zal jullie waarschijnlijk niet verbazen. Toch 
kunnen we met trots zeggen dat het een top-
zomer was, zowel voor de kinderen als voor 
onze monitoren en begeleiding !

De speelpleinwerking ging deze zomer door 
in ‘bubbels’ van max. 50 personen. Er werd 
gespeeld op verschillende locaties maar dit 
kon de pret zeker niet bederven. De kinderen 
amuseerden zich rot in eigen dorp en speel-
den leuke spelletjes, knutselden prachtige 
kunstwerkjes en sprongen enthousiast op de 
springkastelen, waardoor ze een geweldige 
zomer hadden !

Voor de kinderen van de lagere school stond 
er woensdag 29 juli een heuse verrassing ge-
pland: zij gingen (met hun eigen bubbel) een 
dagje spelen bij Het Schapenhof en bij Den 
Boeradrie, allebei in ons mooie dorp gele-
gen. Ze mochten er de dieren mee verzor-
gen, maakten een heerlijk ritje in de huifkar 
en genoten van de verschillende spelletjes 
die voor hen werden voorzien. Kortom, on-
danks de eigenaardige situatie van de afge-
lopen maanden hebben onze Rijkevorselse 
kinderen weer genoten van een prachtige, 
bubbeltastische, speelse zomer ! 
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Molenaarsambacht erkend
als immaterieel erfgoed

De minister van Cultuur heeft op 1 juli 2020 
het historische molenaarsambacht toege-
voegd aan de Inventaris Vlaanderen van het 
Immaterieel Cultureel Erfgoed. Vanaf nu be-
hoort het molenaarsambacht officieel tot het 
Vlaamse immaterieel erfgoed. De Inventaris 
Vlaanderen geeft een overzicht van ons niet- 
tastbaar erfgoed: onze kennis, gewoontes, 
gebruiken en praktijken die dermate belang-
rijk zijn dat we ze moeten koesteren om aan 
volgende generaties te kunnen doorgeven.

© Mia Uydens

Het molenaarsambacht kent een rijk verle-
den. In het graafschap Vlaanderen verscheen 
rond 1180 de eerste houten, draaibare wind-
molen ter wereld. Eeuwenlang werden mo-
lens ingezet om graan te malen, zaden te 
pletten, polders droog te houden, hout te 
zagen, papier te maken, ...

In onze streken waren ze een onmisbare 
schakel in de voedselvoorziening en de mo-
toren van onze economie. Tot pakweg 80 
jaar geleden stonden boeren met hun kar 
aan te schuiven aan de duizenden molens die 
Vlaanderen toen nog telde. Na de Tweede 
Wereldoorlog, door de opkomst van diesel- 
en elektromotoren, vielen de meeste molens 
stil. Veel traditionele wind- en watermo-
lens verdwenen uit het landschap. Met hen 
verdwenen ook de beroepsmolenaars. Het 

molenaarsambacht was met uitsterven be-
dreigd. Gelukkig ontstond er een nieuw soort 
molenaar: de vrijwillige molenaar.

De eerste vrijwillige molenaars kregen hun 
opleiding van de laatste beroepsmolenaars. 
Nu zijn er in Vlaanderen ook cursussen om 
nieuwe vrijwilligers op te leiden. De vrij-
willige molenaars laten onze ambachtelijke 
molens draaien. Zo blijven de nog bestaande 
molens in goede staat en kunnen dure res-
tauraties worden vermeden. Tot grote vol-
doening van buurtbewoners, toeristen en 
erfgoedzorgers houden deze vrijwillige mo-
lenaars het Vlaamse molenpatrimonium le-
vend. Verschillende molenaarsverenigingen 
zetten zich in om de vakkennis naar vol-
gende generaties over te dragen. De opname 
op de Inventaris Vlaanderen geeft niet al-
leen erkenning aan het historische ambacht 
maar ook aan de huidige en toekomstige 
beoefenaars die onze molens als werkende 
monumenten in stand houden.

In 2017 werd het historisch molenaarsam-
bacht door de Unesco ook reeds op de lijst 
geplaatst van Immaterieel Werelderfgoed 
voor de Mensheid.

Helaas is De Stenen Bergmolen in Rijkevorsel 
momenteel gesloten omwille van de corona-
maatregelen. Actuele info vind je steeds op 
de website www.stenenbergmolen.be.

© DPG Media
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Nomineer jouw favoriete
cultuurvereniging en individu
voor de cultuurprijzen 2020

De cultuurraad reikt om de twee jaar een 
prijs uit aan een inwoner van Rijkevorsel en 
aan een vereniging die zich bijzonder ver-
dienstelijk heeft gemaakt op breed cultureel 
vlak in de gemeente of erbuiten. In novem-
ber worden de winnaars van de Cultuurprij-
zen 2020 bekendgemaakt. De prijs voor een 
bekroonde vereniging bestaat uit een geld-

som en een oorkonde. Voor een bekroonde 
persoon is er een waardevolle attentie en 
een oorkonde voorzien.

Elke vereniging of inwoner van Rijkevor-
sel kan zichzelf of iemand anders nomine-
ren voor de cultuurprijs. Het reglement en 
een formulier voor kandidaatstelling zijn 
verkrijgbaar bij de cultuurdienst of kun-
nen gedownload worden via onze website 
www.rijkevorsel.be/cultuurraad. Kandida-
turen kunnen ingediend worden tot en met 
14 september 2020.

zoekt (m/v)

BIBLIOTHECARIS -
COÖRDINATOR CULTUUR EN TOERISME (B1-B3)

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

TWEEDE OPROEP

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 15 september 2020. Verstuur je schriftelijke kandidatuur 
aangetekend per post of geef deze af tegen ontvangstbewijs 
aan de personeelsdienst, 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
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Skate- en sportpark Sonsheide

Eerder merkte het lokaal bestuur op dat 
het reglement van het skate- en sportpark 
aan de Sonsheide zo goed als niet werd ge-
volgd.

Met opvallende affiches zullen de regels op 
het terrein kenbaar gemaakt worden voor 
de kinderen en jongeren die sporten in het 
park.
 
Op het skate- en sportterrein moet ieder-
een zich houden aan de openingsuren die 
in het reglement staan. Tot 30 september is 
het skate- en sportpark Sonsheide geopend 
van 9.00 tot 21.00 uur (zomerperiode). Dit 
betekent dat er tussen 21.00 uur ’s avonds 

en 9.00 uur ’s morgens niemand mag gebruik 
maken van en aanwezig zijn op het skate- en 
sportpark.

Via het reglement vraagt het lokaal bestuur 
om respectvol te zijn voor het materiaal, an-
dere sporters en buren. Daarnaast vragen we 
extra aandacht om het afval in de aanwezige 
vuilnisbakken te deponeren.

Er mag geen muziek afgespeeld worden over 
het volledige terrein, muziek kan dus enkel 
beluisterd worden via een koptelefoon of 
oortjes. Alcohol is verboden op dit terrein.

Wij hopen hiermee dat het skate- en sport-
park een aangename plaats blijft voor kin-
deren en jongeren en ook dat de buurt kan 
genieten van mooie nazomerse avonden.
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Zoekertje: beheerraad
van de sportraad

De algemene vergadering van de sportraad 
bestaat uit vertegenwoordigers van onze 
sportverenigingen en inwoners die grote in-
teresse hebben in sport. Hieruit wordt een 
aparte beheerraad opgericht die meerdere 
keren per jaar bijeenkomt. Eind 2019 werd 
de huidige beheerraad ontbonden en werd 
er een voltallige, nieuwe beheerraad van de 
sportraad samengesteld.

De diversiteit in de beheerraad van de sport-
raad is uiterst belangrijk. De vertegenwoor-
digers in deze beheerraad zijn daarom op 

zoek naar een extra vrouw die passief of ac-
tief  gepassioneerd is door sport.

Indien je een verregaande interesse hebt 
in sport, zowel passief als actief, en je je 
geroepen voelt om samen met andere en-
thousiastelingen je schouders onder het 
sportbeleid van Rijkevorsel te zetten, kun je 
je kandidaat stellen. Je kunt je kandidatuur 
indienen om voorzitter, ondervoorzitter of 
gewoon lid van de beheerraad te worden. De 
nodige formulieren voor deze kandidatuur-
stelling vind je terug op de website www.
rijkevorsel.be/sportraad.

Scholenveldloop 2020

Ook dit schooljaar zal het lokaal bestuur, 
i.s.m. Sportraad Rijkevorsel, de drie scholen 
in Rijkevorsel, AC Rijkevorsel, KFC Zwarte 
Leeuw, MOEV en met de medewerking van 
Bruneel-Cox en BibChip, een veldloop inrich-
ten naar aanleiding van de Vlaamse Veld-
loopweek in september.

Dit schooljaar zal de veldloop plaatsvinden 
op dinsdag 29 september 2020 tussen  9.00 
en 12.00 uur in de voormiddag. Zoals voor-
heen wordt er geopteerd om de veldloop 
tijdens de schooluren te laten plaatsvinden.

De kinderen lopen in verschillende reeksen, 
per leerjaar en per geslacht. Ze zullen ook 
kunnen kiezen uit een wedstrijdloop of jog-
ging. Supporters zijn niet toegelaten dit jaar 
wegens de huidige omstandigheden i.v.m. 
Covid-19.

Rekening houdend met de Covid-19-maat- 
regelen kan het zijn dat de scholenveld-
loop dit jaar met een aangepast concept 
zal moeten doorgaan om zo de veiligheid te 
garanderen of niet kan doorgaan. We wach-
ten hiervoor de beslissingen van de hogere 
overheden af.
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Voorstelling nieuwe 
coördinator sport en 
evenementen

Ik ben Sarah Janssens, 27 jaar en woon in 
Rijkevorsel. Mijn diploma bachelor in sport- 
en cultuurmanagement en marketing, is de 
ideale mix aan studies om het sportland-
schap in Rijkevorsel mee uit te bouwen en 
te promoten. In mijn vrije tijd ben ik een 
actieve en passieve sporter die vooral het 
plezier in sport en bewegen zoekt.

Laten we zeggen dat de Covid-19-maatre-
gelen niet gunstig zijn momenteel voor de 
sport en evenementen in Rijkevorsel. Ik, 
als ‘groentje’, heb al heel wat minder leuk 
nieuws moeten brengen. Maar de gedreven-
heid, verantwoordelijkheid en het doorzet-
tingsvermogen van organisatoren van evene-
menten, sportverenigingen en sporters van 
Rijkevorsel zijn uitermate prachtig om te 
zien.
Ik kijk er naar uit om samen met héél Rijke-
vorsel te werken aan het beleid en aanbod 
van sport en evenementen. Want evenemen-
ten en sport hebben een groter maatschap-
pelijk belang dan enkel het bewegen en or-
ganiseren op zichzelf.

Met vragen en ideeën kun je mij bereiken 
via het nummer 03 340 00 54 en via de 
e-mailadressen sport@rijkevorsel.be en/of 
evenementen@rijkevorsel.be.

Nooit meer verdwalen
in het groenaanbod

Af en toe zijn we wel eens het noorden kwijt 
als we uit het natuuraanbod moeten beslis-
sen waar we volgend weekend naartoe gaan.  
Er is heel wat groen in de provincie, alleen 
werd het nergens in één overzicht of kaart 
aangeboden.

De provincie Antwerpen stelt daarom de 
nieuwe Groenzoeker voor. Met de Groen-
zoeker zoek én vind je in 1-2-3 alle mooie 
stukjes groen op wandel- of fietsafstand van 
huis.

Al van bij het eerste contact met de Groen-
zoeker nodigen de zonnestralen en de kwet-
terende natuurgeluiden je uit om het groen 
op te zoeken. Je vindt er alle parkjes, speel-
plekjes, bossen, picknicktafels, landwegen, 
waterplekjes en domeinen terug die in het 
groen gelegen zijn.

De Groenzoeker is een platform in opbouw. 
Ondertussen vind je op de website het 
groenaanbod van heel wat gemeenten en 
organisaties.

Meer info:
· www.groenzoeker.be

· 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

Duivenmaatschappij Verbroedering
Rijkevorsel Centrum

Vereniging
in de kijker

Wie zijn jullie
en wat doen jullie ?
De duivenmelkers spelen met de duiven op 
zaterdag en zondag. Dit doen we zowel met 
oude, jaarse en jonge duiven. De duiven 
vliegen naar Quievrain (127 km), Noyon (232 
km) en doen ook mee aan halve fond-wed-
strijden tussen de 325 en 400 km.

Vanaf welke leeftijd kun je lid 
worden van de vereniging ?
Voor welke leeftijden ?
Beginnende leden kunnen inschrijven vanaf 
zeven jaar. Momenteel zijn er jammer ge-
noeg weinig jeugdige spelers. Hopelijk krijgt 
de jeugd terug zin om duivenmelker te wor-

den, zodat deze aangename sport en hobby 
nog lang kan blijven voortbestaan.

Geef een korte geschiedenis
van de vereniging
De maatschappij is gestart rond ongeveer 
1875. In totaal tellen we nu 48 spelende le-
den.

Waar is jullie vereniging 
gevestigd ? 
We hebben een eigen lokaal in de Boshoe-
venweg. Dit lokaal werd eigenhandig ge-
bouwd door de duivenmelkers en in gebruik 
genomen in 1999.

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen van de 
vereniging ? 
Elk jaar is er een kampioenendag waar de 
kampioenen van Rijkevorsel een beker in 
ontvangst mogen nemen en de vrouwen in de 
bloemen worden gezet. Op dezelfde avond 
wordt er dan een grote bonnenverkoop ge-
houden zodat er wat centen in de kas ko-
men.

Verloopt een duivenlossing 
altijd even vlot ? 
Er werden op een dinsdagavond eens duiven 
ingekorfd en op woensdagochtend stond ie-
dereen te letten, maar er kwam geen enkele 
duif aan. Op de lange duur was toch iemand 
van het bestuur naar het lokaal gereden en 
kwam daar tot de vaststelling dat ze verge-
ten waren de duiven op te halen. Het mys-
terie was opgelost.

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging ?
Wij nomineren Jeugdtheater Globe.

Duivenmaatschappij Verbroedering
Rijkevorsel Centrum

· Aantal jaren actief: ongeveer 145 jaar
· Aantal leden: 48 leden
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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 op afspraak
maandag 15.30 - 19.30 uur op afspraak
woensdag 13.00 - 15.30 uur op afspraak
 

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

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

Leo Pleysierbibliotheek - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag 10.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur 18.00 - 20.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur
vrijdag 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 op afspraak
maandag 15.30 - 19.30 uur op afspraak
woensdag 13.00 - 15.30 uur op afspraak

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

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

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

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

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

Openingsuren diensten - situatie op 18 augustus 2020                   



2310 om te zien !

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.
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