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Herfst in het land

Zomer slaat nu zijn laatste slagen
zonnestralen spreiden
geen nieuwe vleugels neer.
Dagen gaan nu snel aan ’t korten
nu geen lange dagen meer.
Invloed van storm, regen en wind
die de jaargetij hervindt.
Zomer geeft zijn tijd
opnieuw aan de herfst weer door.

© Elian Van Steen
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INHOUD

4
Met de onderwijscheques kunnen ouders die het financieel 
moeilijk hebben, de facturen van hun kinderen betalen. Denk 
je ook recht te hebben op deze onderwijscheques? Neem dan 
contact op met de financiële dienst in het gemeentehuis.

26
Op onze oproep om je vakantiemomenten vast te leggen op de 
gevoelige plaat werd enthousiast gereageerd.
Vijf winnaars werden beloond met een cadeaubox ‘Veusselse 
Verwennerij’. Twintig deelnemers kregen een waardebon van 
Toerisme Rijkevorsel.

22
Op 3 en 4 oktober leggen de handelaars hun klanten extra in de 

watten tijdens het Weekend van de Klant. Het lokaal bestuur 
ondersteunt onze handelaars met ballonnen, affiches en de 
nodige publiciteit. Noteer dit weekend alvast in je agenda.

8
Tussen 1 en 10 oktober zetten we het belang van een goede 

geestelijke gezondheid in de kijker. Je goed voelen in je vel is 
belangrijk. Onlangs lanceerde de Vlaamse overheid

checkjezelf.be, een online platform met tips,
info en oefeningen die je helpen om goed voor

jezelf te zorgen. 

16
Een team van enthousiaste vrijwilligers helpt mee om 
onze gemeente proper te houden. In de vakantie kreeg 
zwerfvuilruimer Guy hulp van de 8-jarige Rune. Het bewijs dat, 
of je nu jong of oud bent, zwerfvuilruimen zo goed als
iedereen kan.
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VOORWOORD

Bert Vangenechten,

Voorzitter bijzonder comité
sociale dienst

Schepen van sociale zaken, 
tewerkstelling, informatica
en energie

Beste inwoners,

Mondmaskers, social distance, kleurcodes, ... zullen nog een tijdje onze aandacht vergen. 
Het belangrijkste is dat we alles in het werk moeten stellen om een tweede lockdown 
te voorkomen. Daarom is het belangrijk om de regels te volgen en vooral met gezond 
verstand om te gaan met onze contacten.

De scholen zijn ondertussen in het nieuwe normaal weer van start gegaan. De regelmaat 
is een verademing voor de thuiswerkende ouders. De keerzijde van de medaille 
is de traditioneel dure septembermaand. Om hieraan tegemoet te komen zijn de 
onderwijscheques weer opgestuurd. Met deze cheques kunnen gezinnen in armoede de 
schoolkosten van hun kinderen betalen.

Ook de veiligheid van de schoolgaande kinderen dragen we hoog in het vaandel. Daarom werden er fietsstraten 
ingericht. Hoe dat juist in zijn werk gaat, kun je verder in deze 2310 lezen.

In de vorige 2310 werd de Feeënboom reeds voorgesteld. Ouders en kinderen die gekend zijn, zullen automatisch 
een brief ontvangen. Indien je denkt ook aan de voorwaarden te voldoen, mag je zeker een aanvraag doen bij de 
sociale dienst. De voorwaarden vind je op onze website www.rijkevorsel.be/feeënboom.

Covid-19 heeft niemand gespaard, ook onze economie en handelaars niet. Om onze handelaars die in moeilijkheden 
zijn geraakt te ondersteunen, worden er zitdagen van DYZO ingericht. Deze organisatie helpt ondernemers na een 
faillissement of bij mentale of financiële moeilijkheden. Ik kan alleen maar aanraden om tijdig contact op te nemen 
en niet beschaamd te zijn om steun te vragen. 

Van 1 tot 10 oktober is het de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheidszorg. Goed in je vel zitten en psychische 
kwetsbaarheid bespreekbaar maken, is het streefdoel van dit jaar. Het is belangrijk om het mentaal welbevinden en 
de veerkracht in de kijker te zetten want veerkracht zorgt ervoor dat je je, zelfs bij tegenslag, goed in je vel blijft 
voelen en dat je er misschien nog sterker uitkomt.

We naderen stilaan de herfst en dat is de periode dat het aanplanten van bomen en struiken weer kan starten. De 
1.001 bomen- en de Behaag onze Kempen-campagne lopen volop. Tot 20 oktober kun je nog deelnemen.
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BESTUUR

Ouders van kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheids-
zorg of een attest leefloon van het OCMW bezitten, ontvingen de onderwijscheques reeds per 
post. Per schooljaar worden zeven onderwijscheques van € 10 toegekend aan de gerechtigden. 
Met deze cheques kunnen de ouders de facturen van de lagere school betalen per kind.

De Rijkevorselse lagere scholen − De Wegwijzer, de Sint-Luciaschool en Het Kompas − werken 
actief mee aan het project. Ook zijn er een aantal buitendorpse scholen die een overeenkomst 
met het lokaal bestuur gesloten hebben over de onderwijscheques. 

Indien je denkt recht te hebben op onderwijscheques en deze nog niet hebt ontvangen, dan 
mag je deze steeds aanvragen bij de financiële dienst in het gemeentehuis, mits voorlegging 
van de nodige bewijsstukken.

Meer info:
· financien@rijkevorsel.be
· 03 340 00 19

Net zoals de voorbije schooljaren voorziet het lokaal bestuur onderwijs-
cheques voor gezinnen die het financieel niet breed hebben. Op die manier 
kunnen we hen helpen bij de betaling van de facturen van de lagere school.

Onderwijscheques voor gezinnen
die het financieel niet breed hebben
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Kort verslag raden
2 september 2020

Gemeenteraad
De volgende besluiten van de waarnemend 
burgemeester worden bekrachtigd:
· 24 juli 2020: de vaststelling van private 

of publieke drukbezochte plaatsen waar 
het bedekken van de mond en neus met 
een mondmasker of elk alternatief in stof 
verplicht is in navolging van de beslissin-
gen van de Nationale Veiligheidsraad van 
23 juli 2020.

· 25 juli 2020: het nemen van dringende 
maatregelen bij sportevenementen om de 
verspreiding van het Covid-19-virus in te 
perken.

De volgende besluiten van de burgemeester 
worden bekrachtigd:
· 12 augustus 2020: het opleggen van ver-

bodsbepalingen in het gebied Gemeen-
tebos Kievitsheide in de strijd tegen het 
coronavirus.

· 31 augustus 2020: het opheffen van de 
verbodsbepalingen in het gebied Gemeen-
tebos Kievitsheide in de strijd tegen het 
coronavirus met ingang van 1 september 
2020.

Goedkeuring wordt verleend aan de inrich-
ting van een parkeerplaats voor laden en los-
sen ter hoogte van Hoek 32. De plaats wordt 
gesignaleerd door het verkeersbord E1 en 
wegmarkering.

Kennis wordt genomen van de verslagen van 
de schoolraad van 16 juni 2020 en van het 
ABOC (Afzonderlijk Bijzonder Onderhande-
lings- en Overlegcomité) van 18 juni 2020. 
Tevens wordt goedkeuring gegeven aan het 
lestijdenpakket, de facultatieve verlofda-
gen, pedagogische studiedagen en extra-
muros-activiteiten voor het schooljaar 2020-
2021 van GLS De Wegwijzer.

De gemeenteraad beslist om in te tekenen 
op IKA-aandelen voor een totaalbedrag van 
€ 40 631,25.

De gemeenteraad besluit om samen met de 
deelnemende gemeenten de Interlokale Ver-
eniging Noodplanning Noorderkempen op te 
richten.

Akkoord wordt gegaan met de aanpassing 
van de rooilijn en de aanleg van een fietspad 
en uitwijkstroken in de Berkenrijs.

In uitvoering van de overeenkomst tussen de 
gemeente Rijkevorsel, Aldi en Lema inzake 
het voormalige distributiecentrum, gele-
gen Ambachtsweg 8, wordt er goedkeuring 
verleend tot kosteloze verwerving van een 
strook grond langsheen de Ambachtsweg 8, 
overeenkomstig het opmetingsplan.

Goedkeuring wordt verleend aan het be-
stek en de raming voor de opdracht ‘On-
derhoud Oude Baan’. De raming bedraagt 
€ 123 015 excl. BTW.

De raad machtigt OVSG (Onderwijsvereni-
ging van Steden en Gemeenten) voor de on-
dertekening van algemene protocollen voor 
de elektronische doorgifte van persoonsge-
gevens tussen instanties.

Akkoord wordt gegaan met de organisatie van 
burgerlijke huwelijken aan de kiosk aan de 
achterzijde van het gemeentehuis voor de 
duur van de coronacrisis, zolang de federale 
en/of provinciale coronamaatregelen gelden.

Er wordt niet ingegaan op het voorstel om naast 
het monument in het dorp een vaste stand-
plaats te voorzien voor ambulante handel.

Er wordt beslist geen besluit te vormen over 
het voorstel om de heer Paul Stoffels, me-
dicus, uit te roepen als ereburger van Rij-
kevorsel.
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BESTUUR

De raad gaat niet akkoord met het voorstel 
om een aparte vrachtwagenparking aan te 
leggen voor vrachtwagens en bussen. In de 
ambachtszone zullen hiervoor parkeerplaat-
sen worden afgebakend.

Raad voor
maatschappelijk welzijn 
De OCMW-raad neemt kennis van het evalu-
atieverslag en de jaarrekening 2019 van de 
vereniging Welzijnszorg Kempen.

Goedkeuring wordt gehecht aan volgende 
reglementen:
· de toekenning van een tussenkomst in be-

grafeniskosten bij het overlijden van een 
behoeftige persoon

· het aanbieden van een klusjesdienst aan 
de hulpvrager die voldoet aan bepaalde 
voorwaarden voor het uitvoeren van kleine 
werkzaamheden in en rond de woning die 
de hulpvrager veelal zelf niet (meer) kan 
uitvoeren en waarvoor de hulpvrager geen 
beroep kan doen op de private markt

· de toekenning en terugvordering van 
voorschotten op sociale zekerheidsuitke-
ringen aan een begunstigde tot een maxi-
maal bedrag ter hoogte van de categorie 
van het leefloon waarin de aanvrager zich 
bevindt.

Kennis wordt genomen van het project Fee-
enboom, waarbij een deel van de Vlaamse 
subsidies voor Sociaal Beleid worden aange-
wend om een deel van de niet-aangekochte 
cadeau's mee te financieren.

De OCMW-raad gaat akkoord met het voor-
stel om de subsidie ‘Versterken Lokaal So-
ciaal Beleid’ in te zetten voor projecten ge-
richt op kwetsbare gezinnen en initiatieven 
voor extra bijkomende financiële ondersteu-
ning. Het voorstel om de subsidie ‘Consump-
tiebudget’ in te zetten voor de aankoop van 
cadeaubonnen van Toerisme Rijkevorsel ter 
ondersteuning van personen die deel uitma-
ken van vastgelegde doelgroepen, wordt te-
vens goedgekeurd.

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/

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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Zitting gemeenteraad
en raad voor
maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op maandag 28 september 2020 vanaf 
20.00 uur in de raadzaal van het gemeente-
huis. De agenda’s worden een achttal dagen 
voor de zittingen bekendgemaakt op de ge-
meentelijke website.

Omwille van de coronamaatregelen zijn de 
zittingen niet toegankelijk voor het publiek. 
De zittingen zullen wel via livestream te 
volgen zijn. Via onze communicatiekanalen 
(website, Facebook) houden we je op de 
hoogte.

Het audioverslag van de raden kun je herbe-
luisteren op onze website.

Dienstverlening lokaal 
bestuur enkel op afspraak

Momenteel kun je enkel op afspraak terecht 
bij de diensten burgerzaken, omgeving, vrije 
tijd, mobiliteit, de technische dienst en de 
sociale dienst. De medewerkers van de an-
dere administratieve diensten kunnen je in 
principe telefonisch of via e-mail verder hel-
pen.

Wil je gebruik maken van onze dienstverle-
ning ? Bel dan eerst voor je langskomt tijdens 
de normale openingsuren via volgende con-
tactgegevens:
· Dienst burgerzaken: 03 340 00 30
· Dienst omgeving (ruimtelijke
 ordening en milieu): 03 340 00 20
· Technische dienst + mobiliteit
 en verkeersveiligheid: 03 340 00 20
· Sociale dienst OCMW: 03 340 39 65
· Vrijetijdsdiensten: 03 340 00 53

Kunnen we je telefonisch verder helpen ? 
Dan doen we dat meteen tijdens je tele-
foontje. Is fysieke dienstverlening absoluut 
noodzakelijk ? Dan maken we een afspraak.

Onze telefoonlijnen zijn momenteel druk-
ker bezet dan anders, daarom vragen we 
om zeker ook onze website te raadplegen. 
Op www.rijkevorsel.be bieden we per dienst 
zeer overzichtelijk al een antwoord op veel-
gestelde vragen. Mogelijk kun je daar al vin-
den wat je zoekt ?

Onze digitale dienstverlening via het e-loket 
is een aanrader als je snel en gemakkelijk 
attesten en bewijzen wil opvragen, maar 
ook voor de aangifte van een adreswijziging, 
een reistoelating voor een minderjarige, een 
uittreksel uit het strafregister en nog veel 
meer kun je er terecht. Ga zeker eens kijken 
op de website www.rijkevorsel.be/eloket.

· 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

“Gaat alles wel goed?” Die vraag stellen we voortdurend aan anderen. Maar 
hoe is het met jou? In de drukte om te zorgen voor anderen vergeten we 
soms om op tijd naar ons eigen mentale welzijn te kijken. Nochtans is het 
belangrijk om problemen aan te pakken voor ze erger worden.

Mentaal sterk blijven in coronatijden ?
Checkjezelf.be zet je op weg

In deze uitdagende tijden bedreigt het virus ons niet alleen fysiek. Ook mentaal krijgen we het 
zwaar. Sommigen verloren hun job, vielen zonder sociaal netwerk, moesten afscheid nemen 
van dierbaren, ... Het is normaal dat je je af en toe minder goed in je vel voelt. Maar je staat 
er niet alleen voor: op het gloednieuwe checkjezelf.be vind je tips, info en oefeningen die je 
helpen om goed voor jezelf te (blijven) zorgen.

Veerkracht is één van de zes thema’s die je terugvindt op het interactief platform.

Het leven zit vol uitdagingen, kleine en grote. En in deze coronaperiode komt er nog meer op 
ons af. Dat vraagt soms veel van ons. Ondanks alle uitdagingen en stress die erbij horen, blijven 
de meeste mensen relatief goed functioneren. Ze tonen hun ‘veerkracht’. Veerkracht zegt iets 
over hoe sterk je je voelt bij moeilijkheden en tegenslagen en hoe je je vervolgens probeert 
aan te passen aan die veranderde situatie.

Veerkrachtig zijn betekent dat je op zoek kunt gaan naar manieren die ook nu, in tijden van 
corona, voor jou werken om je goed in je vel te blijven voelen.

Meer info:
· www.checkjezelf.be
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Krijg jij voorrang
voor een griepvaccinatie ?

De Covid-19-epidemie maakt het dit jaar 
extra belangrijk om je te laten vaccineren 
tegen de griep. Een vaccin biedt de beste 
bescherming tegen griep. De kans op griep 
wordt zo veel kleiner.

Krijg je toch griep, dan ben je minder ziek 
en zijn er minder complicaties. Bovendien 
vermindert de kans dat een al aanwezige 
ziekte, zoals diabetes, verergert.

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De We-
reldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin 
af op het griepvirus dat waarschijnlijk zal 
overheersen in het najaar.

Omwille van een beperkte beschikbaarheid 
van griepvaccins krijgen risicogroepen dit 
jaar voorrang.

Wie kan zich laten vaccineren 
vóór 15 november ?
· Iedereen die een verhoogd risico loopt 

op complicaties na een griepinfectie: dat 
zijn zwangere vrouwen, 65-plussers en 
mensen met gezondheidsproblemen zoals 
diabetes, een ziekte van hart, longen of 
nieren.

· Iedereen die onder hetzelfde dak woont 
als deze risicogroepen.

· Iedereen die onder hetzelfde dak woont 
als kinderen jonger dan zes maanden.

· Iedereen vanaf 50 jaar. Als je ouder wordt, 
verandert je afweersysteem. Je wordt 
gevoeliger aan de complicaties van griep, 
zoals longontsteking.

· Iedereen werkzaam in de gezondheids-
sector. Voor personeel werkzaam in de 
gezondheidssector is het nu meer dan ooit 
belangrijk dat ze zich laten vaccineren. 
Dit om zichzelf en patiënten te bescher-
men.

Wanneer vaccineren ? 
Behoor je tot de risicogroep, vraag dan een 
voorschrift aan je arts, haal je vaccin bij de 
apotheker en laat je griepprik zetten vanaf 
15 oktober (tot 15 december).

Wanneer er vanaf 15 november nog vaccins 
voorradig zijn, kunnen mensen die niet be-
horen tot de risicogroepen zich laten vac-
cineren. 

Griepvaccinatie biedt bescherming binnen 
een termijn van tien tot vijftien dagen vol-
gend op de injectie.

Hoeveel kost je griepvaccin ?
Risicogroepen die het vaccin bij de apothe-
ker afhalen na 1 oktober, krijgen het voor 
bijna de helft terugbetaald. Wil je weten of 
je tot een risicogroep behoort? En hoeveel je 
griepvaccin precies kost? Vraag het je huis-
arts of apotheek.

Tot slot. Een griepvaccinatie beschermt je 
tegen griep maar niet tegen Covid-19. Om 
je te beschermen tegen Covid-19 volg je de 
gekende veiligheidsvoorschriften zoals re-
gelmatig handen wassen, mondmasker dra-
gen waar nodig en 1,5 m afstand houden van 
mekaar.

Meer weten over griep en griepvaccinatie ? 
Surf naar www.laatjevaccineren.be.
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LEVEN EN WELZIJN

Familieberichten

Geboorten juni, juli en augustus 2020
· Van Ginkel Ymke, 30 juni 2020, kind van Van Ginkel Koen en Dorekens Hilde
· Hendrickx Nelles, 3 juli 2020, kind van Hendrickx Frank en Van Bavel Loes
· D’Ooghe Lou, 17 juli 2020, kind van D’Ooghe Brando en Koks Lisa
· Hendrickx Finn, 20 juli 2020, kind van Hendrickx Robin en Aertsen Annelies
· Vrints Dean, 30 juli 2020, kind van Vrints Dirk en Castelijn Laura
· Hermans Leon, 2 augustus 2020, kind van Hermans Karl en Tilburgs Hanne
· Tippel Ella-Lou, 3 augustus 2020, kind van Tippel Ingo en Nissen Lise
· Van Den Kinschot Lewis, 4 augustus 2020, kind van Van Den Kinschot Niels en Van Damme Nathalie
· Puşcaşu Nicolas, 11 augustus 2020, kind van Puşcaşu Ionuţ en Puşcaşu Anca

Huwelijken augustus 2020
· Oulichki Younes en Van Leemput Mandy, 1 augustus 2020
· Engels Wannes en Swinnen Elisabeth, 1 augustus 2020
· De Kort Bart en Ramaekers Ilse, 1 augustus 2020
· Willekens Bart en Wilms Sarah, 7 augustus 2020
· Van Dingenen Ivan en Van Tichelt An, 14 augustus 2020
· van Linden Claus en Helling Susan, 28 augustus 2020
· Ooms Jeroen en Van den Bogerd Elien, 29 augustus 2020

Overlijdens augustus 2020
· Lemmens Mark °1973 †  3 augustus 2020
· Berckvens Clementina °1927 †  5 augustus 2020
· Verdonck Hildegard °1953 †  8 augustus 2020
· Bervoets Julia °1928 † 11 augustus 2020
· Aerts Maria °1934 † 12 augustus 2020

· Fransen Maria °1946 † 16 augustus 2020
· Somers Gustaaf °1947 † 20 augustus 2020
· Vangenechten Jozef °1942 † 22 augustus 2020
· Kerstens Jan °1938 † 29 augustus 2020

Chauffeurs gezocht voor de
Minder Mobielen Centrale

Reeds vele jaren organiseert het OCMW de 
werking van een Minder Mobielen Centrale. 
Dit is een dienst waarbij mensen met ver-
plaatsingsmoeilijkheden door vrijwilligers 
naar hun plaats van bestemming vervoerd 
worden. Dit kan gaan over bejaarden, per-
sonen in een sociale noodsituatie, personen 
die minder mobiel zijn en moeilijk gebruik 
kunnen maken van het openbaar vervoer, …

De laatste maanden stijgt het aantal ge-
bruikers en dienen de chauffeurs meer en 
meer ritten te rijden. Tegelijk zijn enkele 
chauffeurs omwille van leeftijd of ziekte 
niet meer zo actief, zodat we nu opnieuw 
op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers-chauf-
feurs om onze dienst mee te bemannen.

De vrijwilliger-chauffeur vervoert de leden 
met haar of zijn eigen auto en ontvangt hier-
voor een onkostenvergoeding van € 0,35 per 
kilometer, en dat vanaf je thuisadres tot te-
rug op je thuisadres.   
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Je bepaalt als chauffeur uiteraard zelf op 
welke dagen je kunt rijden en je bent door 
Taxistop te Gent (onderdeel van het Cen-
trum voor Positieve Aanwending vzw) gedekt 
door een omniumverzekering voor je auto en 
door een verzekering burgerlijke aansprake-
lijkheid.

Beschik je over een wagen en een rijbewijs, 
wat vrije tijd en een telefoon, ben je graag 
tussen de mensen en wil je die ook graag 
helpen waar mogelijk ? Dan ben jij de vrij-
williger-chauffeur die we zoeken.

Meer info:
· 03 340 39 51
· fons.jacobs@rijkevorsel.be
· socialedienst@rijkevorsel.be

Werelddag van verzet
tegen armoede: 17 oktober

Nog steeds zijn er 
mensen die moeten 
leven in armoede, ook 
bij ons. Daarom roept 
het lokaal bestuur en 
de Welzijnsschakel 
van Rijkevorsel ie-
dereen op om op za-
terdag 17 oktober, de 

Werelddag van verzet tegen armoede, een 
geknoopt laken buiten te hangen. Een ge-
knoopt laken buiten hangen, verbeeldt hoe 
ontsnappen uit armoede een zaak is van ie-
dereen.

 Een nieuwe start in
GLS De Wegwijzer

We hebben er met z’n allen reeds een heel 
raar jaar op zitten. Wat verwachten de leer-
lingen van GLS De Wegwijzer van hun nieuwe 
schooljaar ?

· Hopelijk kunnen we blijven gaan zonder 
Covid-19 (Mathiz, vijfde leerjaar).

· Dat er alle middagspeeltijden muziek is 
op de speelplaats (Milla, vijfde leerjaar).

· Dat iedereen zijn fluo zal aandoen (Louise, 
vierde leerjaar).

· Ik wil dat we een leuke juf gaan hebben 
(Fleur, vijfde leerjaar).

· Ik hoop dat er geen ruzies worden ge-
maakt, dat er niet wordt gepest en dat 
we eerlijk zijn (Tibe, vierde leerjaar).

· Ik hoop dat het een heel leuk jaar wordt, 
zonder pesten, zonder ruzie met veel 
liefde en vrede en respect voor elkaar. 
Met nieuwe uitdagingen, ... (Nore, zesde 
leerjaar).

· Ik zou graag mooie punten hebben op mijn 
rapport (Fonne, zesde leerjaar).

· Dat de nieuwe leerlingen van het eerste 
een fijn jaar hebben. Ik kijk ook uit naar 
de zeeklassen (Ruben, zesde leerjaar).

· Veel pret en nieuwe dingen. En corona 
moet zich snel terugtrekken, want met al 
die zieken ... (Fonne, vijfde leerjaar).

· Dat we Kerstmis kunnen vieren in de 
school met cadeautjes (Tim, vierde leer-
jaar).

· Ik vind het nieuwe schooljaar al te gek en 
ik hoop dat dat ook zo blijft (Oona, vierde 
leerjaar).

En zoals Einstein ooit zei: “Meer dan het 
verleden moet ons de toekomst interesseren 
want daarin gaan we leven.” En zo is het. 
Veel plezier, succes en mooie momenten 
voor de kinderen en de leerkrachten.

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

 

Meer    
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Fietsstraten in de schoolomgevingen
Vorig jaar deden de fietsstraten hun intrede in de schoolomgeving in Sint-
Jozef en in het centrum van Rijkevorsel. Met de fietsstraten wil het lokaal 
bestuur de verkeersleefbaarheid en de veiligheid van de trage weggebruikers 
verbeteren in de schoolomgevingen. Maar hoe zit dit nu weer in elkaar ?
Een opfrissing !

In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste bestuurders, maar andere gemotoriseerde voer-
tuigen mogen er ook rijden. Er gelden specifieke regels voor fietsers en bestuurders van motor-
voertuigen:
· Fietsers mogen over de hele breedte van de rijbaan rijden als het een eenrichtingsstraat is.
· Fietsers mogen de volledige rechterrijstrook/-helft innemen als het om een straat met ver-

keer in beide richtingen gaat.
· Fietsers mogen niet sneller dan 30 km/uur rijden.
· Bestuurders van motorvoertuigen mogen een fietsstraat inrijden maar mogen geen fietsers 

inhalen.
· Bestuurders van motorvoertuigen mogen niet sneller dan 30 km/uur rijden.

Voordelen
· De fietser is zichtbaarder in het straatbeeld.
· Het is veiliger voor de fietser.
· De fietser wordt niet verdrongen door auto’s die willen inhalen.
· De continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is.

Enkele aandachtspunten
· De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld niet op het 

voetpad gefietst worden en blijft de voorrang van rechts gelden.
· Voetgangers dienen het voetpad te blijven gebruiken.
· Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omge-

keerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers.

Meer info:
· 03 340 00 79 - mobiliteit@rijkevorsel.be
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Aansluiten bij het 
Buurtinformatienetwerk (BIN)

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een 
gestructureerd samenwerkingsverband tus-
sen burgers en de lokale politie.
Een BIN heeft volgende doelstellingen:
· bijdragen tot het verhogen van het alge-

meen veiligheidsgevoel
· bevorderen van de sociale controle
· bevorderen van de preventiegedachte

Een BIN is dus geen groepering van mensen 
die toezichtrondes of patrouilles uitvoeren.

Hoe werkt een BIN ?
Als je verdachte gedragingen en toestanden 
ziet, kun je deze melden aan de lokale poli-
tie 101 of 03 340 88 00 centrale post Hoog-
straten. Vermeld dat je deel uitmaakt van 
een BIN-netwerk.

Deze informatie wordt geëvalueerd en zo 
nodig brengt de politie de BIN-leden op 
de hoogte. Dit gebeurt telefonisch via een 
phone-mailbericht. Bij een activatie van het 
BIN wordt aan de leden gevraagd om gedu-
rende een half uur een verhoogde waak-
zaamheid aan de dag te leggen. Nakijken 
of alle ramen en deuren van de woning nog 
steeds slotvast zijn, de lichten aansteken en 
van binnenuit de omgeving zo goed mogelijk 
observeren. De activatie kan zowel gedu-
rende de dag of nacht plaatsvinden. Mocht 
je dan nog eventuele verdachte situaties 
opmerken, dan kun je deze via het nummer 
101 doormelden aan de politiediensten.

De politie tracht ook in de mate van het mo-
gelijke feedback te geven aan de burgers 
over de resultaten van de aangebrachte mel-
dingen. Hiervoor is een meldingsketen ge-
organiseerd zodat meldingen in ‘real time’ 
worden verspreid door de radiokamer van de 
politie of door de politiezone zelf.

BIN in Rijkevorsel
Iedereen kan gratis lid worden van het BIN. 
Indien je ook wenst aan te sluiten, kun je 
contact opnemen met de BIN-coördinator. 
Bezorg je mailadres en wij sturen de nodige 
info door. Je krijgt dan een inschrijvingsfor-
mulier dat je invult, ondertekent en terug-
stuurt.

BIN-coördinator Rijkevorsel
Siegfried Fockaert
Waterdelt 13
2310 Rijkevorsel
0476 71 93 42
siggi13@telenet.be
www.rijkevorsel.be/bin

Politie Noorderkempen
Vrijheid 13-17
2320 Hoogstraten
03 340 88 00
pz.noorderkempen@police.belgium.eu
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Veilig onderweg naar school

De eerste schooldag ligt al enkele weken 
achter ons. We frissen een aantal maatre-
gelen om de veiligheid van de schoolgaande 
jeugd te waarborgen nog eens op. 

Te	voet	of	met	de	fiets
naar school
Stippel vooraf de veiligste weg uit en oefen 
deze al eens. Denk eraan dat dit niet nood-
zakelijk de kortste weg is. Kies voor veilige 
plaatsen om de weg over te steken (aan een 
zebrapad, waar een agent of opzichter staat, 
in een straat met weinig verkeer, waar je de 
wagens goed ziet aankomen en waar je zelf 
ook goed zichtbaar bent, ...) en leer je kind 
ook veilig over te steken (goed kijken, ook 
als er geen voertuig dichtbij is, voor de rand 
van de stoep stoppen, ...).

Nog enkele tips:
· Loop zelf altijd langs de kant van het ver-

keer en laat kinderen langs de kant van de 
huizen lopen.

· Wacht je kind nooit op aan de overkant 
van de straat. Zo voorkom je dat ze je 
zonder uitkijken tegemoet rennen.

· Haast en spoed is zelden goed ! Een ge-
haast kind heeft geen oog meer voor zijn 
omgeving en wordt onvoorzichtig. Zorg 
ervoor dat je kind steeds op tijd thuis ver-
trekt en zich rustig door het verkeer kan 
bewegen.

Met	de	fiets	naar	school
Vervoer je je kind in een zitje op de fiets, zorg 
dan dat die aan de veiligheidseisen voldoet 
(riempjes, voetsteunen, ...). Fietskarren en 
bakfietsen worden ook steeds populairder. 
Die bestaan in verschillende uitvoeringen, 
met elk hun voor- en nadelen. Denk steeds 
aan de veiligheid van je kind. Een fietshelm 
is warm aanbevolen, zowel voor kinderen in 
het zitje als in de fietskar of bakfiets.

Fiets je mee met je kind, maak dan duide-
lijke afspraken voor het vertrek. Bijvoor-
beeld: "Als ik STOP roep, stop je onmiddel-
lijk en blijf je aan de kant staan", "Aan dat 
kruispunt stoppen we", ...

Als je kind alleen naar school fietst, oefen 
de route dan zeker op voorhand en zoek de 
veiligste weg uit. Leer je kind communiceren 
met de bestuurders: de arm uitsteken voor-
aleer af te slaan, oogcontact zoeken om er 
zeker van te zijn dat de bestuurder rekening 
met hem of haar houdt, ...

Controleer of de fiets van je kind aan de 
technische eisen voldoet (lichten, reflec-
toren, remmen, banden). Leer je kind van 
kleins af aan een fietshelm te dragen. Een 
reflecterend hesje of een fluo armband doen 
wonderen. Er bestaan hippe varianten met 
leuke prints en stickers.

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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Nog enkele tips:
· Geef steeds het goede voorbeeld. Kinde-

ren leren veel door imitatie. Respecteer 
de verkeersregels. Voorzie mogelijk ge-
vaar. Gedraag je sociaal tegenover de an-
dere verkeersdeelnemers.

· Kinderen jonger dan negen jaar mogen 
met een kinderfiets (wieldiameter maxi-
mum 50 cm) altijd op de stoep fietsen, 
ook al is er een fietspad.

· Al gehoord van fietspooling ? Hierbij fiet-
sen kinderen in kleine groepen, langs een 
afgesproken route en onder begeleiding 
van een volwassene naar school. Kinderen 
die meedoen aan de fietspool worden on-
derweg opgepikt en fietsen samen verder.

Met het openbaar vervoer
naar school
Als er in schoolvervoer voorzien is, dan is je 
zoon of dochter in goede handen tot in de 
school. Als je kind de bus of trein neemt, 
doe de rit dan vooraf enkele keren samen. 
Het drukkere verkeer maakt de weg immers 
anders.

Nog enkele tips:
· Wist je dat het openbaar vervoer eigenlijk 

het veiligste vervoermiddel is ?
· Spreek duidelijk af met je kind wat het 

moet doen in onvoorziene omstandighe-
den: wanneer komt de volgende bus ? Wie 
kun je verwittigen of waar kun je naartoe 
gaan als er geen bus of tram meer komt 
(bij staking of ongeval) ?

Met de auto naar school
Uit bezorgdheid om hun veiligheid brengen 
we onze kinderen vaak met de auto. Maar 
het gevaar verdwijnt hierdoor niet. Meer dan 
de helft van de kinderen die gewond 
raken in het verkeer, zijn immers au-
topassagier.

Voor het vertrek: gordel aan (al dan 
niet in een kinderzitje). Ook als het 

maar een korte rit is en als je enkel langs 
rustige straten rijdt. Om je kind optimaal te 
beschermen, moet de gordel steeds correct 
gedragen worden. Je mag hem nooit onder 
de arm of achter de rug schuiven.

De reacties van kinderen zijn onvoorspel-
baar. Wees dus op je hoede als je een kind 
op straat ziet. Rijd niet sneller dan 30 km per 
uur in de omgeving van een school.

Nog enkele tips:
· Al eens gedacht aan carpooling? Als meer-

dere kinderen van verschillende gezinnen 
samen naar school rijden, zijn er minder 
auto's op de weg naar school en wordt het 
veiliger voor fietsers en voetgangers.

· Zorg niet onnodig voor overlast aan de 
schoolpoort door je auto verkeerd te par-
keren. Foutgeparkeerde wagens brengen 
kinderen in gevaar doordat ze het zicht 
belemmeren en andere weggebruikers 
dwingen om uit te wijken in een toch al 
drukke omgeving.

Bron: Vias institute / BIVV

· 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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Gezocht: Rijkevorselse zwerfvuilruimers

BOUWEN EN WONEN

Zeg nee tegen zwerfvuil en ja tegen een mooie buurt
Zwerfvuil veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is ook duur. De opruim ervan kost de maatschap-
pij handenvol geld. De gemeente probeert op verschillende manieren het zwerfvuil te vermin-
deren. Bijvoorbeeld door het plaatsen van voldoende vuilnisbakjes op de juiste plaatsen en het 
regelmatig vegen van straten en pleinen. Ook verenigingen dragen hier hun steentje bij door 
zwerfvuilopruimacties te organiseren en dit met ondersteuning van het lokaal bestuur.

Gezocht: zwerfvuilruimers in Rijkevorsel
Wil je zwerfvuilruimer worden? Neem contact op met de milieudienst, kom langs of stuur een 
e-mail naar omgeving@rijkevorsel.be. Geef je naam en adres op en de straat waarvoor je je wil 
inzetten. Een zwerfvuilruimer krijgt vanaf de start van zijn/haar engagement: handschoenen, 
een grijptang, een fluohesje, vuilniszakken en PMD-zakken. Er worden ook de nodige afspraken 
gemaakt voor het ophalen van het verzamelde zwerfvuil.

Meer info:
· 03 340 00 23
· omgeving@rijkevorsel.be

Sinds enkele jaren kunnen individuele bewoners zich inzetten voor de netheid 
in hun eigen straat. Er hebben zich al heel wat enthousiaste vrijwilligers 
kandidaat gesteld, wat wij ongelooflijk appreciëren ! Nog niet alle straten 
hebben een zwerfvuilruimer. Lijkt dit jou iets ? Meld je dan aan. Het lokaal 
bestuur en jouw buren zullen je heel dankbaar zijn !

Of je nu jong of oud bent, zwerfvuilruimen kan zo goed als iedereen ! Dat bewijzen zwerfvuilruimer
Guy Vervloet en de 8-jarige Rune die deze zomer samen aan het werk waren en ons deze foto bezorgden.
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Gratis tuinhandschoenen 
bij aankoop van compost of 
potgrond in het recyclagepark

Koop je tijdens de maand oktober in het 
recyclagepark Vlaco-compost of Vlaco-pot-
grond (duurzame potgrond met minder turf, 
op basis van Vlaco-compost), dan krijg je 
een prachtig paar tuinwerkhandschoenen ca-
deau, dit zolang de voorraad strekt (één paar 
handschoenen per aankoop).

Het najaar is een ideaal moment om je tuin 
te verwennen met een extra vitaminekuur. 
Strooi fijne compost op je gazon en leg een 
flinke laag tussen de bloemen en planten. 
Heb je geen of te weinig thuiscompost, dan 
kun je gaan voor 100 % natuurlijke Vlaco-
compost.

Vlaco-compost is een duurzame bodemverbe-
teraar, zorgvuldig gerecycleerd uit organisch 
materiaal. Je sluit de biologische kringloop 
en je kiest voor een lokaal product. Compost 
brengt meer structuur in de bodem waardoor 
plantenwortels en bloembollen gemakkelij-
ker zuurstof, vocht en voedsel vinden. Zo 
zijn ze beter bestand tegen ziektes en wa-
teroverlast.

Breng je gebruikte frituurolie 
en -vet op 17 oktober naar 
het recyclagepark en
win een friteuse

Op 17 oktober voeren de medewerkers van 
IOK Afvalbeheer van 9 tot 12 uur weer ac-
tie op het recyclagepark van Rijkevorsel. Dit 
jaar wordt de actie voor de tiende keer geor-
ganiseerd en daarom zijn er in de regio van 
IOK Afvalbeheer wel 100 friteuses te winnen.

Bovendien is er voor elke deelnemer een leuk 
cadeautje en kun je een trechter meenemen 
om je olie gemakkelijk over te gieten. Breng 
op deze dag dus zeker je gebruikte frituuro-
lie en –vet naar het recyclagepark.

Wist je dat het grootste gedeelte van de in-
gezamelde frituurolie en -vet een tweede 
leven krijgt aan de pomp ? Want als je ze 
naar het recyclagepark brengt, worden ze 
verwerkt tot biodiesel. Jou kost het niets en 
je bent verlost van je afvalprobleem terwijl 
je zorgt voor een schoner milieu. Over een 
‘tankbare’ oplossing gesproken.
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Bestel je gratis boom of ander 
plantgoed nog tot en met
20 oktober

Om onze gemeente groener te maken, 
neemt Rijkevorsel deel aan de 1.001-bomen-
campagne. Bestel nog tot en met 20 oktober 
je gratis boom via www.iok.be/1001bomen. 
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.

Wil je meer dan één boom planten, bestel 
dan via Behaag onze Kempen nog extra 
plantgoed. Dit kan ook tot en met 20 oktober 
via www.iok.be/bok.

Heb je vragen of lukt bestellen via internet 
niet ? Dan kun je terecht bij de dienst omge-
ving in het gemeentehuis of via 03 340 00 06.

Week van de
Duurzame Gemeente

Op 25 september vieren we de vijfde ver-
jaardag van de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen van de Verenigde Naties.

Omdat ook Rijkevorsel wil bijdragen aan de 
verwezenlijking van deze doelstellingen ne-
men we opnieuw deel aan de Week van de 
Duurzame Gemeente.

Tijdens de campagneweek zetten gemeen-
ten hun lokale duurzame helden in de bloe-
metjes. Ook zal de vlag van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen gehesen wor-
den aan het gemeentehuis.

Meer info:
· www.duurzamegemeente.be

Bladkorven in de herfst

Zoals gewoonlijk zal je in de herfst bladkor-
ven in het straatbeeld zien verschijnen. De 
korven worden enkel daar neergezet waar er 
overlast ontstaat door te veel bladval.

Bovendien moet het hier om bomen gaan die 
zich op openbaar domein bevinden. Blade-
ren van private bomen dient men zelf af te 
voeren of te verwerken.

Er mag ook geen ander afval dan bladeren in 
de korven gedeponeerd worden.

BOUWEN EN WONEN
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Hoe gezond is je grond ?

Wist je dat de kwaliteit van de grond waarop 
je leeft een grote impact heeft op je levens-
kwaliteit ? Daarom lanceert de OVAM (de 
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het 
Vlaamse Gewest) ‘De Grote Grondvraag’. 
Via de website www.degrotegrondvraag.be 
kun je opzoeken hoe het gesteld is met de 
kwaliteit van de grond waarop je woont of 
werkt. En indien blijkt dat je grond een ri-
sicogrond is, helpt de OVAM je jouw grond 
terug gezond te maken.

Als we praten over klimaat en milieu dan 
denken we vaak aan lucht- en waterkwali-
teit, afvalverwerking, energie en mobiliteit. 

Van even groot belang is de kwaliteit van de 
grond waarop we leven als mens, maar nog 
niet iedereen is zich al bewust van wat er 
onder de grond kan zitten. Vandaag willen 
we in samenwerking met de OVAM ons ook 
inzetten om ervoor te zorgen dat je grond 
gezond is. Een verontreinigde bodem houdt 
gezondheidsrisico’s in, voor de mensen die 
erop wonen, werken en naar school gaan; 
voor de gewassen die erin groeien en de die-
ren die erin en erop leven. De verontreiniging 
kan bovendien het grondwater aantasten en 
dat bedreigt onze kostbare watervoorraden. 

We gaan voor een gezonde omgeving voor 
iedereen die in Rijkevorsel woont. Help je 
mee aan dit onderzoek ? Meer informatie op 
www.degrotegrondvraag.be.
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Werken door bewoners
op openbaar domein

Waar de meeste bewoners zich te weinig 
van bewust zijn, is dat er voor werken op 
openbaar domein steeds een toelating moet 
gevraagd worden.

Het is verboden om op eigen houtje werken 
uit te voeren aan bermen, grachten, oprit-
ten, enz.

Wil je bijvoorbeeld de berm verharden, een 
oprit (her)aanleggen, een gracht overwel-
ven, de gracht beschoeien of andere werken 
op openbaar domein uitvoeren, dan dien je 
een toelating te krijgen van het college van 
burgemeester en schepenen.

Bij goedkeuring zullen de technische bepa-
lingen worden meegegeven, die je bij de uit-
voering dient te volgen.

Aanvragen uitvoeren van 
werken op openbaar domein
Je kunt je aanvraag schriftelijk doen via 
e-mail aan technische.dienst@rijkevorsel.be 
of per brief. Indien gewenst is het ook moge-
lijk om een afspraak te maken via het num-
mer 03 340 00 20. Op basis van jouw aan-
vraag zal het college beslissen of je al dan 
niet de geplande werken mag uitvoeren.

De toelating die gegeven wordt, is altijd pre-
cair. Dit wil zeggen dat ze te allen tijde kan 
worden opgezegd zonder dat de houder van 
de toelating hiertegen enig verweer kan in-
roepen of enige schadevergoeding kan eisen.

Indien het echter werken betreft langsheen 
een gewestweg, zal het Agentschap Wegen 
en Verkeer van het Vlaams Gewest een ver-
gunning moeten afleveren voor werken op 
openbaar domein. Deze aanvragen dienen 
ook via de gemeentelijke diensten te gebeu-
ren.

BOUWEN EN WONEN
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Snoeihout op afhaling

Wil je snoeihout thuis laten ophalen ? Dan 
dien je dit uiterlijk op 9 oktober telefonisch 
te melden via het nummer 03 340 00 88.

Toegelaten:
· snoeihout gebundeld meegeven in han-

teerbare pakken
· takken mogen niet langer zijn dan 2 m en 

niet dikker dan 10 cm

Niet toegelaten:
· klimop, bladeren, wortels/stronken, la-

vendel, grassen, ...

Snoeihout kan ook gratis op het recyclage-
park worden afgeleverd van 16 november tot 
en met 30 november.

Adopteer een dier

In erkende dierenasielen belanden jaarlijks 
meer dan 50 000 dieren. Niet enkel honden 
en katten, ook knaagdieren, konijnen en vo-
gels zijn ruim vertegenwoordigd. Deze die-
ren zijn zwerfdieren, afgestaan door de ei-
genaar of in beslag genomen. Geadopteerde 
honden zijn gechipt, geregistreerd en in 
het bezit van een geldig paspoort. Geadop-
teerde katten zijn gechipt, geregistreerd en 
gecastreerd of gesteriliseerd.

Ben je écht klaar
voor een huisdier ?
Een huisdier heeft aandacht nodig en een 
goede verzorging. Dat betekent dat je er tijd 
en geld in moet steken. Welke noden je dier 
heeft, hangt af van het type huisdier. En hoe 
leuk het ook is om een puppy of een kitten in 
huis te halen, vergeet niet dat Max of Minoes 
ook groot worden.

Op www.huisdierinfo.be vind je per dier te-
rug waar je op moet letten om de juiste klik 
te maken.

Meer info:
· www.adopteereendier.be

uw mogelijk. Let wel op ! De wetgeving is 
Sociale kavels
in de Molenakkers

Huisvestingsmaatschappij De Noorderkem-
pen heeft een inschrijvingsregister geopend 
voor zes sociale kavels in de Molenakkers.

Voor meer info kun je terecht op de website 
van de huisvestingsmaatschappij www.de 
noorderkempen.be/kopen/sociale-kavels/.

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

 

Meer    
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Doe mee aan het Weekend van de Klant

Het Weekend van de Klant legt dit jaar met een grootschalige mediacampagne meer dan ooit 
de nadruk op shoppen bij je favoriete, lokale winkels in je vertrouwde winkelstraat. Samen 
roepen we iedereen op om (terug) bij zijn/haar favoriete handelaar(s) te gaan winkelen en zo 
onze economie, welvaart en werkgelegenheid te ondersteunen !

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel draagt ook graag haar steentje bij en voorziet ballonnen, 
affiches en de nodige publiciteit voor de deelnemende handelszaken. Daarnaast voorzien wij 
op zondag 4 oktober een afwijking van de wekelijkse rustdag. Dat betekent dat handelszaken 
die anders op zondag gesloten zijn, die dag toch mogen open doen. Een overzicht hiervan vind 
je terug op www.rijkevorsel.be/afwijkingrustdag.

Heb je nog vragen ? Stel deze rechtstreeks via e-mail aan info@weekendvandeklant.be of aan 
economie@rijkevorsel.be.

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel ondersteunt het initiatief van UNIZO, 
Comeos en UCM en roept haar handelaars op om mee te doen aan het 
Weekend van de Klant op zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020.
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Ondernemers getroffen door 
de maatregelen van het 
coronavirus. Wat nu ?

Om zelfstandigen en ondernemers te on-
dersteunen tijdens de coronacrisis, zijn er 
een aantal steunmaatregelen van kracht 
en is er een versoepeling van verschillende 
bestaande subsidies. De volgende websites 
raadpleeg je best regelmatig omdat elke re-
levante wijziging en nieuwsupdate daar ge-
publiceerd wordt.
De website van VLAIO vermeldt specifieke 
maatregelen voor ondernemers in Vlaanderen.
· www.vlaio.be/corona 

De website van UNIZO verschaft info over 
alle steunmaatregelen, maar ook richtlij-
nen om jouw zaak zo veilig mogelijk te ope- 
nen.
· www.unizo.be/corona  

De website van Dyzo geeft een overzicht van 
steunmaatregelen opgesplitst naargelang de 
situatie waarin jouw zaak zich momenteel 
bevindt.
· www.dyzo.be

De website van Rijkevorsel waar je steeds 
het laatste nieuws met betrekking tot de co-
ronacrisis terugvindt.
· www.rijkevorsel.be/corona-ondernemers

zoekt een (m/v)

DESKUNDIGE ICT (B1-B3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in voltijds contractueel dienstverband (38/38 uur).

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als deskundige ICT sta je in voor een efficiënte en 
kwaliteitsvolle ICT-ondersteuning van de eindgebruiker. 
Optimaliseren van het informaticasysteem, instaan voor de 
beveiliging ervan, gebruikers bijstaan bij het gebruik en 
managen van ICT-projecten vormen de vier kerntaken van je 
functie. 

PROFIEL

Je hebt een grondige kennis van informatica, netwerken, 
applicatiebeheer en van toepassingen van informatisering 
bij een administratieve dienstverlening. Je sterke 
verantwoordelijkheidszin uit zich in probleemoplossend 
en resultaatgericht werk, waarbij flexibiliteit, 
klantvriendelijkheid en een loyale ingesteldheid tegenover de 
organisatie essentieel zijn.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een bachelordiploma of een daarmee 
gelijkgesteld diploma, of je hebt vier jaren relevante 
beroepservaring en slaagt in een voorafgaandelijke 
capaciteitstest. Je moet slagen voor de voorziene 
selectieprocedure. Er wordt een wervingsreserve aangelegd. 

Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 
aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. vind je 
terug op de website van het lokaal bestuur.

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 13 oktober 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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Maandelijkse zitdag Dyzo
in Rijkevorsel

Dyzo, het anker voor de 
zelfstandige in moeilijkheden
Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers 
in moeilijkheden. Een team van gespeciali-
seerde beroepskrachten helpt je verder op 
economisch, juridisch en psychologisch vlak.

Ondernemers kunnen bij Dyzo in alle discre-
tie terecht voor het redden van hun zaak, 
voor het leefbaar maken van een faillisse-
ment en voor ondersteuning van een nieuwe 
start na faling.

Dyzo richt zich op vier doelgroepen:
· op ondernemers die hun zaak gezond wil-

len houden en hun risico's in kaart willen 
brengen om preventieve maatregelen te 
nemen

· op ondernemers in moeilijkheden op zoek 
naar de turnaround of die hun boeken or-
dentelijk willen neerleggen

· op ondernemers die het faillissement heb-
ben ondergaan

· op failliet verklaarde ondernemers die 
een herstart of doorstart willen maken

Zitdag in Rijkevorsel
Vanaf 7 september 2020 zal er telkens op de 
eerste maandag van de maand een adviseur 

WERKEN EN ONDERNEMEN

zoekt een (m/v)

DESKUNDIGE OMGEVING (B1-B3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in voltijds contractueel dienstverband (38/38 uur).

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als deskundige omgeving werk je, onder leiding van 
de omgevingsambtenaar, mee aan een kwalitatief 
ruimtelijk beleid in de gemeente. Het zorgvuldig 
voorbereiden, beoordelen, opvolgen en afhandelen van 
omgevingsvergunningsdossiers is je voornaamste taak, waarbij 
je de andere medewerkers van de dienst omgeving begeleidt 
en inhoudelijk aanstuurt. Aan de balie geef je advies bij het 
indienen van bouwplannen e.d. en beantwoord je vragen om 
informatie. 

PROFIEL

Je hebt kennis van de regelgeving, voldoende inzicht in 
stedenbouwkundige plannen en een brede interesse voor 
het werkveld. Je werkt met precisie en hecht een groot 
belang aan een kwalitatieve, klantvriendelijke en accurate 
dienstverlening. Je kunt je snel nieuwe richtlijnen en 
softwaretoepassingen eigen maken. Je hanteert een correcte 
en vlotte communicatiestijl en kunt goed in teamverband 
werken.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een bachelordiploma of een daarmee 
gelijkgesteld diploma en je hebt twee jaar relevante 
beroepservaring. Of je hebt vier jaren relevante 

beroepservaring en slaagt in een voorafgaandelijke 
capaciteitstest. Je moet slagen voor de voorziene 
selectieprocedure. Er wordt een wervingsreserve 
aangelegd. Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 
aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. vind je 
terug op de website van het lokaal bestuur.

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 13 oktober 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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van Dyzo aanwezig zijn in Rijkevorsel. Zo 
kunnen onze ondernemers dichtbij huis ad-
vies krijgen over hun zaak. Zit je met vragen 
of problemen ? Aarzel dan niet om contact 
op te nemen.

Het advies is volledig gratis en op maat van 
jouw bedrijf. Een afspraak maken kan op het 
telefoonnummer 03 340 39 65.

Meer info:
· www.dyzo.be

Digitale jobbeurs
19-22 oktober

Uitzonderlijke tijden creëren uitzonderlijke 
kansen. Noorderkempen Werkt en de VDAB  
slaan dan ook de handen in elkaar en orga-
niseren van 19 tot en met 22 oktober voor 
de eerste keer een digitale jobbeurs. Dertig 
standhouders staan voor je klaar om online 
op al jouw vragen te antwoorden.

Je brengt een virtueel bezoek aan de stan-
den, snuistert in het aanbod aan vacatures 
van lokale bedrijven, bekijkt er filmpjes en 
brochures, kortom teveel om op te noemen.

Daarnaast kun je er jouw cv opladen of er 
eentje aanmaken en meteen een afspraak 
inplannen voor een online chatsessie met 
een rekruteerder van één van de deelne-
mende bedrijven. En dit allemaal vanuit je 
eigen zetel, op een moment dat voor jou 
past.

Ben je benieuwd naar meer ? Kijk dan binnen-
kort op jobbeursnoorderkempenwerkt.be.

Heb je vragen of had je graag begeleiding 
bij jouw digitale bezoek of de opmaak van 
jouw cv, neem dan zeker contact op via 
onthaalSD@rijkevorsel.be of telefoneer naar 
03 340 39 65. 

· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· greet.vdab@nkwerkt.be - 03 340 00 38

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Winnaars fotowedstrijd ‘2310 om te zien’
Op onze oproep om je vakantiemomenten op de gevoelige plaat vast te 
leggen werd enthousiast gereageerd. Dankzij de vele inzenders kwamen we
te weten hoe jullie de afgelopen zomer hebben beleefd.

© Peter Kleeren © Joep Snoeys

© Ann Oplinus

© Marjan Bom

Uit alle inzendingen werd elke week een selectie getoond op onze Facebook- en Instagram-
pagina 2310 Rijkevorsel. Vijfentwintig deelnemers werden uiteindelijk beloond met een mooie 
prijs. Proficiat aan alle winnaars !

Winnen een geschenkbox Veusselse Verwennerij:

Daarnaast mogen twintig deelnemers rekenen op een cadeaubon van Toerisme Rijkevorsel ter 
waarde van € 20, waarmee ze terechtkunnen bij onze lokale handelaars:
· Bieke Haemhouts
· Brenda Van den Langenbergh
· Brigitte Willemsen
· Carla Maes
· Heleen Stoffels
· Jacqueline Jansen
· Jenny Aerts

· Johan Kaethoven
· Leen Sprangers
· Lydia Muñoz Ramaekers
· Marc Gorrens
· René Boeckx
· Ruud Willemse
· Team Bar Zuid

· Tilly Van Nieuwburg
· Stefanie Tilburgs
· Ward Laurijssens
· Wendy Peeters
· Wim Geyskens
· Xander Mertens

· Ann Oplinus
· Elian Van Steen
· Joep Snoeys

· Marjan Bom
· Peter Kleeren
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Dolle herfstpret bij de 
Grabbelpas en de Kinderclub

Voor de herfstvakantie hebben de medewer-
kers van de jeugddienst en de kinderclub 
weer een aantal geweldig plezante activi-
teiten in elkaar gestoken. Hieronder lich-
ten we reeds een tipje van de sluier. Let 
op: zowel de opvang in de kinderclub als de 
grabbelpasactiviteiten zijn steeds onder 
voorbehoud van eventuele wijzigingen van 
de coronamaatregelen.
Voor de meest recente informatie over op-
vang verwijzen we jullie graag door naar de 
volgende pagina’s op onze website:
· www.rijkevorsel.be/kinderclub
· www.rijkevorsel.be/grabbelpas

Grabbelpas
· dinsdag 3 november   

Theatervoorstelling Propop: ‘Stapel’ 
(kleuters)

 Theatervoorstelling Propop: ‘Plastic soep’ 
(lagere school) 

· woensdag 4 november   
Bobbejaanland (tieners)

 Kabouterbos (geboortejaar 2013–2015)
· donderdag 5 november   

Lasergames (lagere school) 
· vrijdag 6 november    

Goochelworkshop Niels De Stadskaarter 
(lagere school)

· zaterdag 31 oktober  -  zondag 8 november 
Halloweenwandeling (kleuters en lagere 
school)

· zaterdag 31 oktober  -  zondag 8 november 
Tentoonstelling Liesbet Slegers in de bi-
bliotheek (kleuters en lagere school)

Kinderclub
De Kinderclub staat deze herfstvakantie 
weer garant voor een portie spelplezier. In 
onze verschillende speelhoeken is er ruimte 
voor elk kind om zich volledig uit te leven.
Inschrijven is verplicht !

Voor de activiteiten van de Kinderclub en de 
Grabbelpas kun je inschrijven vanaf maan-
dag 12 oktober 2020 om 19.00 uur tot en met 
zondag 25 oktober 2020. 

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de 
Kinderclub met een inschrijvingsstop worden 
gewerkt. Dat betekent dat er maximum 140 
kinderen in de Kinderclub kunnen opgevan-
gen worden. Na de uiterste inschrijvingsda-
tum van 25 oktober 2020 zullen er hoe dan 
ook geen inschrijvingen meer worden aange-
nomen voor de herfstvakantie. Deze maat-
regel hanteren we om een kwaliteitsvolle 
opvang voor de kinderen te garanderen. 

Meer informatie en inschrijven:
· jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· kinderclub@rijkevorsel.be - 03340 00 56

Tombola 2020 KVG Rijkevorsel

Omwille van de coronacrisis heeft KVG besloten de kaartenver-
koop niet verder te zetten. Er werden in het voorjaar reeds en-
kele kaarten verkocht. Er zijn dus enkele prijzen in waardebons 
voor de volgende nummers:

0007 0253 0311 1255 1387
1443 1450 2114 2478 2604

Prijzen af te halen tot 15 december 2020:
· Eekhofstraat 70 - 2310 Rijkevorsel – 0472 86 40 94
· Vlimmersebaan 104 – 2310 Rijkevorsel – 03 312 25 16



VRIJE TIJD

Nacht van het
Kempens Erfgoed

Duik in de Kempen van
vroeger en nu
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober wordt 
de Nacht van het Kempens Erfgoed georga-
niseerd. Tussen valavond en middernacht 
ontdek je het bijzondere erfgoed van de 
Kempen. Neem deel aan één van de 50 gratis 
activiteiten georganiseerd door lokale ver-
enigingen, vrijwilligers, musea en archieven. 

Bekijk het volledige programma op de web-
site www.nachtkempenserfgoed.be.

De activiteiten zijn kleinschalig en laten een 
beperkt aantal bezoekers toe per keer. Vaak 
wordt er met inschrijvingen gewerkt.

Meer info:
· info@erfgoednoorderkempen.be
· www.nachtkempenserfgoed.be
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Halloweenwandeling
doorheen Rijkevorsel

Sinds enkele jaren organiseert het lokaal be-
stuur van Rijkevorsel in samenwerking met 
Toerisme Rijkevorsel de welgekende licht-
tocht doorheen de straten van Rijkevorsel. 
Omwille van de huidige maatregelen in het 
kader van het coronavirus zal de lichttocht 
er dit jaar een beetje anders uitzien maar 
zeker niet minder leuk.

Jullie kunnen namelijk een hele herfstva-
kantie lang met jullie gezin een Halloween-
wandeling doen met supertoffe doe-activi-
teiten! De route zal ongeveer vijf kilometer 
lang zijn en is toegankelijk voor buggy’s en 
rolstoelgebruikers. Meer info kun je vanaf 
30 oktober terugvinden op onze website 
www.rijkevorsel.be/toerisme. 

Deze Halloweenwandeling is volledig gratis. 
Doe je mee aan alle activiteiten ? Dan maak 
je ook nog kans op één van onze leuke prij-
zen! De kleuters kunnen een tegoedbon win-
nen voor een feestje bij Den Boeradrie met 
tien kindjes. De lagere schoolkinderen kun-
nen dan weer een tegoedbon winnen voor 
een feestje in Het Schapenhof.

Meer info:
· jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 52

Beroepenexpo bij de boeken 
van Liesbet Slegers
‘Wat wil jij later worden ?’

Heel leuk nieuws voor onze jongste kind-
jes. Nog tot en met 8 november 2020 vind 
je in de Leo Pleysierbibliotheek een mooie 
tentoonstelling van de beroepenboeken van 
Liesbet Slegers. In verschillende kasten wor-
den beroepen met leuke attributen en de 

Tweedehandsbeurs 11 oktober 2020

Van 13.00 tot 16.00 uur tafelverkoop wegens coronamaatregelen 
(mondmasker verplicht).

 GC Sint-Jozef  Gezinsbond Rijkevorsel 
 Kerkdreef 61  gezinsbondrijkevorsel@hotmail.com
 2310 Rijkevorsel  rijkevorsel.gezinsbond.be
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bijhorende boeken tentoongesteld zoals ‘De 
brandweerman’, ‘De kapster’, ‘De vuilnis-
man’, ‘De ballerina’, ‘De Imker’ en nog vele 
meer.

Liesbet Slegers is auteur, illustrator en gra-
fisch vormgever. Liesbet maakt boeken voor 
baby’s, peuters en kleuters. De kinderen 
identificeren zich met de verhalen en de 
thema’s staan dicht bij de leefwereld van 
het kind. Haar boeken zijn wereldwijd ver-
spreid en bestaan in meer dan tien talen.

De kleuterklassen worden uitgenodigd voor 
een rondleiding met spel. Maar uiteraard is 
iedereen welkom tijdens de openingsuren 
om een kijkje te komen nemen.

De tentoonstelling is gemaakt door de col-
lega’s van bibliotheek Ravels.

Meer info:
· www.liesbetslegers.be

Lezing over dyslexie

Ouders vinden het soms lastig om hun kind 
aan het lezen te krijgen wanneer zoon of 
dochter een te laag leesniveau heeft. Zorg 
ervoor dat de glimlach van je kind niet ver-
dwijnt. Met heel eenvoudige en kindvrien-
delijke aanpassingen leiden de sprekers de 
ouders op om thuis hun kind beter te onder-
steunen.

Inhoud van de lezing:
· herkenningspunten van beginnende auto-

matiseringsproblemen
· een andere kijk op taal- en rekenproble-

men
· in het hoofd van een kind, dyslexie, meer 

dan traag lezen en moeilijk schrijven
· een andere en effectieve aanpak
· elk kind kan leren, op zijn of haar eigen 

manier
· voorstelling van de ML/zoeklicht/Daisy-

boeken

Deze lezing wordt georganiseerd door het 
NeuroVisueel Centrum in samenwerking met 
de bibliotheek en Huis van het Kind.

Woensdag 30 september 2020 om 20.00 uur,
inkom is gratis, inschrijven is verplicht (max. 
30 personen).
Zaal Forsela
Leo Pleysierbibliotheek
Hoogstraatsesteenweg 19

Meer info:
· 03 340 00 50 (51) (56)
· bibliotheek@rijkevorsel.be

Openingsuren Leo Pleysierbibliotheek

De bibliotheek werkt terug volgens de ‘normale’ openingsuren. 
Je kunt er op volgende momenten terecht:
· elke weekdag van 10.00 tot 12.00 uur
· maandag- en woensdagnamiddag van 13.00 tot 17.00 uur
· maandagavond en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
· zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

De bib organiseert voorlopig ook nog steeds het afhaalpunt. Wil 
je materialen ontlenen van de bib ? Dan doe je dit bij voorkeur 
via het e-mailadres bibliotheek@rijkevorsel.be, maar dit kan 
ook telefonisch op het nummer 03 340 00 50. Vermeld bij jouw 
aanvraag duidelijk naam, lidkaartnummer en de titels en au-
teurs van de materialen die je wil ontlenen.
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Meldingen kun je ook doorgeven via het e-loket op de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/meldingen 
Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldingsformulier

Onderwerp
n Verkeer

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Wegen

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Straatmeubilair

n Milieu

n Sluikstort en zwerfvuil

n Groen

n Lokalenverhuur

n Andere:  .................................................................................................

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

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

✁

MELDINGSFORMULIER



Spieken naar statistieken

Het nieuwe schooljaar is gestart. En goed nieuws voor de kinderen die 
in Rijkevorsel naar school gaan: de kleuter- en lagere scholen zullen in 

elke kleurcode 100 procent blijven draaien. 

Elke dag gaan er dus 1 160 kinderen naar de Rijkevorselse scholen. We wensen hen veel 
succes en plezier !
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Opvoedingspunt Rijkevorsel

Sinds 1 september 2019 is het opvoedings-
punt gestart in Rijkevorsel. Hier kan ieder-
een die met het opvoeden van kinderen tus-
sen 0 en 24 jaar te maken heeft (ouders, 
grootouders, leerkrachten, hulpverleners, 
kinderverzorgers, ...) terecht met grote en 
kleine vragen.

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

Maak een afspraak
met het opvoedingspunt
Je kunt een afspraak maken per telefoon 
of e-mail. De gesprekken gaan door in het 
Huis van het Kind, Hoogstraatsesteenweg 19. 
Deze dienstverlening is geheel gratis, ano-
niem en vrijblijvend.

Het opvoedingspunt is een samenwerking 
tussen OLO vzw en het lokaal bestuur van 
Rijkevorsel. Het opvoedingspunt is partner 
van Huis van het Kind Rijkevorsel.

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

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

 

Meer    
info

In de drie lagere scholen zijn er dit 
schooljaar in totaal 776 leerlingen:
· GLS De Wegwijzer: 293 leerlingen
· Sint-Luciaschool: 252 leerlingen
· GVBS Het Kompas: 222 leerlingen

De drie kleuterscholen tellen dit
schooljaar samen 393 kleuters:
· GVKS Het Moleke: 247 kleuters
· GVBS Het Kompas: 106 kleuters
· GVKS Het Kleine Moleke:  40 kleuters
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#2310

Wie zijn jullie
en wat doen jullie ?
Als Jeugdtheater Globe spelen we toneel 
en amuseren we ons op het podium! Globe 
is er voor jong én oud. We willen de jeugd 
van Rijkevorsel de kans geven om te groeien 
op het podium. Tegelijkertijd geven we ook 
onze ‘oude garde’, die ooit ook als jeugd ge-
start is bij ons, een plek op de bühne om hun 
ei kwijt te kunnen. 

Geef een korte geschiedenis
De eerste voorstelling van Globe vond plaats 
in maart 2010, maar de opstart gebeurde 
al een jaar eerder. Eigenlijk ligt ’t Veussels 
Tonjel mee aan de basis. Zij hadden tien 
jaar geleden voor één van hun voorstellin-
gen enkele leden gevraagd van fanfare Ver-
maak na Arbeid. Zo rijpte bij ons het idee 

om met een jeugdtoneelgroep te starten in 
Rijkevorsel. Kenneth Kerckhofs, Ward Pee-
ters, Michiel Adriaensen en Jimmy Janssen 
staken de koppen bij elkaar om dit idee uit 
te werken. Er werd een oproep gelanceerd 
waarop een tiental reacties kwamen. Het 
eerste stuk dat we opvoerden, heette ‘God 
is een meisje in een plastieken tuinstoel’. 
Iedereen vond het een plezante ervaring en 
zo waren we vertrokken. 

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Onze vereniging bestaat uit een bestuur van 
zeven leden. Onder leiding van onze voorzit-
ter Jimmy Janssen vergaderen zij elke eerste 
zaterdag van de maand. Die vergaderingen 
ronden we meestal af met een drankje in 
’t Centrum. Daarnaast houden verschillende 
werkgroepen zich bezig met bv. marketing, 

Jeugdtheater GlobeVereniging in de kijker
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decor of de organisatie van activiteiten. In-
tussen hebben vele leden zich hier al voor 
geëngageerd.

Ons ledenaantal is de laatste jaren aan het 
groeien. We zien meer en meer nieuwe ge-
zichten die het podium durven te betreden. 
Jeugdtheater Globe telt momenteel 30 le-
den, jong én oud. 

Waar zijn jullie gevestigd ? 
In normale omstandigheden repeteren we 
vooral in ’t Centrum. Door het coronavirus 
moeten we echter wat creatief zijn: de laat-
ste tijd vinden de repetities dan ook vooral 
buiten plaats, vaak in iemands tuin.

Vanaf welke leeftijd
kun je lid worden ? 
Iedereen vanaf 12 jaar is welkom bij ons ! Tot 
je zelfs 99 jaar bent. 

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ? 
Uiteraard onze jaarlijkse voorstellingen in 
april. Jong en oud werken telkens samen 
aan deze humoristische familievoorstelling. 
Daarnaast organiseren we tweejaarlijks, in 
samenwerking met de fanfare Vermaak na 
Arbeid, een ‘sprookjesconcert’. Hierin zet-
ten we onze 12-18 jarigen in the picture, met 
uiteraard de begeleiding van enkele ervaren 
volwassenen. Wanneer we geen ‘sprookjes-
concert’ organiseren, spelen we dat jaar in 
oktober een productie die bedoeld is voor 
onze +18 jarigen. Zo spelen we over enkele 
weken ‘Schipbreuk’, een absurde komedie ! 

Verder hebben wij ook connecties met de 
Sint. Al enkele jaren verzorgen we heel wat 
Sinterklaasfeestjes, huisbezoeken, ... mee. 
De Sint en zijn Pieten steken dan vanalles 
in elkaar om de kinderen van Rijkevorsel en 
omstreken een leuke tijd te bezorgen ! Jullie 
hebben hen misschien vorig jaar wel gespot 
op de boot in Sint-Jozef ?

Organiseren jullie kampen, 
uitstappen of weekends ?
In de eerste plaats repeteren we wekelijks, 
uiteraard. Bij elke productie is er ook een 
‘repetitieweekend’, dan staat het hele 
weekend in het teken van het repeteren, 
maar is er eveneens plaats voor verschil-
lende activiteiten.

Naast het repeteren, organiseren wij elke 
maand een activiteit of workshop. Deze is 
vooral bedoeld voor de 12-18-jarigen, maar 
iedereen is uiteraard welkom. De bedoeling 
is eenvoudig: de kneepjes van het theater-
vak aangeleerd krijgen en klaargestoomd 
worden om dat bijzondere podium te bestij-
gen. Daarnaast maken we elk jaar ook een 
uitstap met de hele vereniging naar bijvoor-
beeld een pretpark.

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis van Globe ?
In 2019 vierden we ons tienjarig jubileum 
met een prachtige voorstelling: ‘Iwan en de 
Vuurvogel’. Jong én oud werkten samen en 
maakten er een spectaculair pareltje van, 
met zelfs dans én muziek ! Ook ons publiek 
was dolenthousiast !

We zijn begonnen als een hele kleine vereni-
ging met een tiental leden. Intussen zijn we 
uitgegroeid tot een vereniging waar ieder-
een zijn ding kan doen en waar we mateloos 
trots op zijn ! 

Wat willen jullie ooit
nog bereiken ? 
Zijn we uitgespeeld ? Integendeel ! Onze slo-
gan is niet voor niets: ‘De wereld ligt aan je 
voeten!’ We willen vooral blijven doen wat 
we graag doen: samen toneel spelen. Blijven 
groeien en werken aan onze vereniging die 
elk jaar opnieuw iets moois op het podium 
kan zetten. Naast het podium zijn vriend-
schappen ontstaan die we zo lang mogelijk 
willen koesteren !
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Momenteel zetten we ook heel hard in op 
sociale media: op onze Facebook en Insta-
gram verschijnen regelmatig leuke filmpjes, 
acties en foto’s. Vergeet deze dus zeker niet 
te volgen om op de hoogte te blijven van al 
onze activiteiten !

Welke activiteit raden jullie 
onze inwoners aan ?
Onze volgende voorstelling: ‘Schipbreuk’, 
natuurlijk! De tickets voor de eerste voor-
stellingen waren snel uitverkocht. We spe-
len dan ook twee extra voorstellingen: op 
donderdag 29 oktober om 20 uur en op za-
terdag 31 oktober om 14 uur, allemaal in 
’t Centrum. Tickets daarvoor zijn nog steeds 
te koop via onze site, maar wees snel, want 
de zaalcapaciteit is door een zeker corona-
virus dit jaar beperkt. 

Heeft de huidige coronacrisis 
gevolgen ? Hebben jullie je 
werking moeten aanpassen ?
Onze repetities zijn iets later van start kun-
nen gaan dan gepland. We hebben dit echter 
opgelost door de eerste weken digitaal te re-
peteren. Wanneer we konden starten heb-
ben we meteen een strak repetitieschema 
opgemaakt om de verloren tijd in te kun-
nen halen. Ondertussen repeteren we zoveel 
mogelijk buiten, met een mondmasker en 
1,5 meter afstand. Gelukkig loopt het alle-
maal vlot en hopen we een onvergetelijke 
voorstelling neer te zetten ! 

Wat onze voorstellingen betreft, volgt onze 
‘coronaverantwoordelijke’ alles kort op. We 
passen aan waar nodig, maar gelukkig geeft 
het Covid Event Risk Model (CERM) ons nog 
steeds groen licht ! Hoewel onze zaalcapa-
citeit minder zal zijn dan normaal, zijn we 
vooral enorm blij dat de voorstellingen ge-
woon mogen doorgaan ! Het publiek mag op 
beide oren slapen: zij zullen sowieso in alle 
veiligheid naar onze voorstellingen kunnen 
komen kijken ! 

Wie nomineren jullie
als volgende vereniging ?
De Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid, 
een vereniging met het hart op de juiste 
plaats. Eentje waar we graag mee samen-
werken !

Jeugdtheater Globe

· Hoofdactiviteit: Toneel
· Aantal jaren actief: 11 jaar
· Aantal leden: 30 leden
· E-mail: globe.rijkevorsel@gmail.com
· Website: www.jtglobe.be
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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  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 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 momenteel gesloten
donderdag momenteel gesloten

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                   
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* Wacht niet af, kies voor actie * 
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Leo Pleysierbibliotheek 
Hoogstraatsesteenweg 19 

Zaal Forsela 

Inkom: gratis 
Inschrijven: verplicht (max. 30 p.) 
Start om 20 uur 

Info en inschrijvingen:  
03 340 00 51 of 

bibliotheek@rijkevorsel.be 
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