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De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen.
En iedereen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen naar de grond
en dan opnieuw weer groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien.

Toon Hermans
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INHOUD

4
Op 23 oktober lanceert het lokaal bestuur de 2310-app.
In deze app is er plaats voor nieuws van onze gemeentelijke 
diensten. Onze verenigingen kunnen met de app hun activiteiten 
bekendmaken en onze handelaars en ondernemers kunnen hun 
klanten informeren.

26
Op 16 september mochten alle leerlingen naar school komen 
in sporttenue en konden zo hun sportclub in de kijker zetten. 
We stonden er van versteld hoeveel kinderen actief zijn in een 
verscheidenheid aan sporten.

18
Met de goedkeuring van een nieuw subsidiereglement wil 

het lokaal bestuur de biodiversiteit een extra duwtje in de 
rug geven en het duurzaam bouwen stimuleren. De subsidie 
kan aangevraagd worden door particulieren, landbouwers, 

natuurverenigingen, ...

10
De kans is groot dat er in het najaar een enquête in je bus 
valt. Samen met Sciensano willen we een zicht krijgen op 
de gezondheidstoestand van onze inwoners. Wanneer de 

resultaten bekend zijn, worden gerichte gezondheidscampagnes 
georganiseerd. 

16
Je hebt misschien de gewoonte om de deuren in huis open te 
laten staan. Echter, de deuren dichtdoen, vooral ’s nachts, is 
van levensbelang. Dichte deuren vertragen de rookontwikkeling 
in de verschillende kamers. Tijd die levens kan redden.

DOWNLOAD GRATIS  
DE 2310-APP

via de App Store of Play Store

Beleef
RIJKEVORSEL

IN 1 APP
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VOORWOORD

Dorien Cuylaerts,

Burgemeester

Beste inwoners,

In dit voorwoord zou ik graag even willen stilstaan bij het overlijden van Aster Berkhof. 
Het verlies van onze ereburger raakt ons allen diep. In juni mocht Louis Van Den Bergh nog 
100 kaarsjes uitblazen. Dit mocht niet onopgemerkt voorbijgaan. In het woonzorgcentrum 
in Brasschaat waar hij verbleef werd hij in de bloemetjes gezet. Ook in Sint-Jozef viel er 
wat te beleven. Misschien was jij wel één van de velen die de openluchttentoonstelling 
heeft bezocht? Deze is er gekomen ter gelegenheid van het bereiken van de prachtige 
mijlpaal door de schrijver. Hij was fier op zijn geboortedorp en dat stak hij niet onder 
stoelen of banken en … Rijkevorsel is fier op hem. Laat jij graag nog een steunbetuiging 
achter, dan kan dit nog tot 10 november in het online rouwregister.

Oktober staat steeds in het teken van de geestelijke gezondheid. Maar liefst tien dagen lang zetten we dit thema 
mee in de kijker. En dit jaar is het nog meer aan de orde om stil te staan bij het geestelijk welbevinden. Meer 
en meer mensen kampen hiermee. Het is niet altijd zichtbaar en niet iedereen loopt te koop met zijn of haar 
problemen. Dit jaar was het gemeentehuis voorzien van allerhande spreuken. Heb jij er toevallig eentje gespot ?
Ook al staat november voor de deur, toch geef ik nog graag deze quote met jullie mee:
‘Wacht niet op bijzondere momenten, maak gewone momenten bijzonder !’

Wist je dat je levens kunt redden bij het uitbreken van een brand en dit gewoon door je deuren dicht te doen? 
Indien een brand uitbreekt, blijft het vuur en de verstikkende rook langer opgesloten. Zo win je dus tijd om jezelf, 
je gezin en huisdieren in veiligheid te brengen. Lees er meer over in de rubriek Veiligheid en Samenleving. Het zijn 
vaak kleine tips die van levensbelang kunnen zijn.

En tot slot Covid-19 ... Het vraagt van ieder van ons telkens een aanpassing aan de wijzigende maatregelen. Ook 
al mag er veel meer dan in maart en april, het valt op dat het draagvlak om alle regels vol te houden aan het 
verkleinen is. Lieve mensen, het is van het allergrootste belang om toch vol te houden. De afgelopen maand kenden 
we een plotse stijging van het aantal positief geteste personen, niet enkel nationaal maar zeker ook in Rijkevorsel. 
Ook al ken je ze ongetwijfeld al van buiten, de basisregels zullen regelmatig de wereld ingestuurd worden via de 
gemeentelijke kanalen.  Download ook zeker de Coronalert-app. Deze gratis app helpt ons om elkaar te beschermen 
en de verspreiding van het virus te vertragen. Samen moeten we hierdoor, samen gaat ons dit lukken.
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BESTUUR

Nieuwe app maakt communiceren gemakkelijker
Met de 2310-app blijf je op de hoogte van nieuwsberichten van het lokaal bestuur, ontvang je 
info over activiteiten in Rijkevorsel of over wegenwerken in jouw straat. Daarnaast kun je ook 
op een gebruiksvriendelijke manier communiceren met het lokaal bestuur. Zo kun je via de app 
een melding doorgeven of online documenten aanvragen. Binnenkort zal het bovendien ook mo-
gelijk zijn om met de app een online afspraak te maken met de diensten van het lokaal bestuur.
Het gemeentehuis is in de toekomst daardoor misschien niet langer een fysieke locatie, maar 
een praktische app op de smartphone en tablet van onze burgers, handelaars, verenigingen, 
bedrijven en bezoekers.

Handige app voor lokale ondernemers en verenigingen
Niet alleen de diensten van het lokaal bestuur, maar ook ondernemers, verenigingen en zorg-
verstrekkers kunnen via de app communiceren met de inwoners, klanten en leden. Het lokaal 
bestuur nodigt dan ook alle handelaars, verenigingen, zorgverstrekkers met vestiging in Rijke-
vorsel uit om zich via de 2310-app te registreren.

Op vrijdag 23 oktober − op 2310-dag − lanceert het lokaal bestuur de 
gloednieuwe 2310-app. Met deze gemeentelijke app willen we onze inwoners 
nog beter informeren en willen we de dienstverlening naar een hoger niveau 
tillen. Vanaf 23 oktober kun je de app downloaden in de app-store en Google 
Play-store. De app kun je zowel op smartphone als tablet installeren en 
gebruiken (Android – iOS). 

Rijkevorsel lanceert eigen 2310-app

DOWNLOAD GRATIS 

DE 2310-APP
via de App Store of Play Store

Beleef

RIJKEVORSEL
IN 1 APP
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Alle mogelijkheden op een rijtje
Nieuws en verkeer
Via de app ben je helemaal mee met wat er binnen de gemeente gebeurt: een omleiding, 
wegenwerken, een noodsituatie, evenementen en nog veel meer. Telkens we een nieuws- of 
verkeersbericht publiceren, krijg je hiervan een melding als je dit wenst. Je kunt de berichten 
ook volgen, leuk vinden of aanklikken voor meer informatie.

Lokale persartikels
De lokale berichtgeving die wordt gepubliceerd in de geschreven of digitale pers, komt auto-
matisch in dit overzicht terecht.

Meldingskaart
Een losliggende stoeptegel opgemerkt of wens je een algemene melding te doen ? Via de app 
neem je een foto en met de automatisch meegestuurde gps-coördinaten maak je een duidelijke 
melding.

E-loket
Voor het aanvragen van tal van documenten, gaande van een aangifte van orgaandonatie tot 
een akte van geboorte en attest van gezinssamenstelling, kun je met een paar klikken via het 
digitaal thuisloket eGovFlow een bezoek aan het gemeentehuis uitsparen.

UiT in Rijkevorsel
Op zoek naar een leuke activiteit, voorstelling of workshop ? Hier vind je wat er allemaal te 
beleven valt in Rijkevorsel. Een activiteit toevoegen kan via de app of op www.uitdatabank.be.

Afvalkalender
Wanneer komt de vuilnisophaling in jouw straat langs ? Check op een vlotte manier de afvalka-
lender met de bijhorende ophaalronde dankzij de geïntegreerde Recycle-app.

Diensten lokaal bestuur
Met een druk op de knop van jouw smartphone kun je rechtstreeks bellen met het gemeente-
huis. Daarnaast kun je o.a. een vraag stellen over onze diensten en de openingsuren raadplegen. 

Je buurt in kaart: handelaars, ondernemers en verenigingen
Met de app kunnen geïnteresseerde handelaars en bedrijven een eigen mobiele applicatie ont-
wikkelen. Laat je klanten bestellingen plaatsen, afspraken maken of vragen stellen. Persona-
liseer de app met een eigen ontwerp en wijzig de inhoud op elk moment van de dag. Stuur je 
klanten nieuws, aanbiedingen, nieuwe collecties, evenementen, ... Via de app blijf je ook op de 
hoogte van het laatste nieuws van de Rijkevorselse verenigingen. Wat ze organiseren of waar ze 
mee bezig zijn, je ontdekt het hier allemaal. Met de app kunnen de verenigingen communiceren 
met hun leden. Wil je met je vereniging ook een eigen pagina op de app? Ook dat kan op een 
makkelijke en eenvoudige manier.

Vanaf 23 oktober kun je de 2310-app downloaden in de app-store en Google Play-store.

Meer info: 03 340 00 10 - communicatie@rijkevorsel.be - www.rijkevorsel.be/2310app
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BESTUUR

Kort verslag raden
28 september 2020

Raad voor
maatschappelijk welzijn
Kennis wordt genomen van het schrijven van 
16 september 2020 vanwege de raadsleden 
Bart Van De Mierop, Lut Backx en Danny 
Eelen inzake hun ontslag uit de fractie Ge-
meenteBelangen en waarbij ze meedelen 
verder te zullen zetelen als onafhankelijke 
raadsleden.

De jaarrekening 2019 van het OCMW Rijke-
vorsel wordt goedgekeurd.

De opvolgingsrapportering inzake de be-
leidsopvolging wordt goedgekeurd.

De personeelsformatie en het organogram 
van het lokaal bestuur worden in aangepaste 
versie goedgekeurd.

Goedkeuring wordt gegeven aan het regle-
ment betreffende de toekenning van het so-
cio-cultureel participatiefonds waarbij het 
OCMW aan personen met een verminderde 
financiële draagkracht de mogelijkheid 
biedt om deel te nemen aan socio-culturele 
en sportieve activiteiten.

De bijlage 'Bijzondere aanwervings- en be-
vorderingsvoorwaarden' bij rechtspositiere-
geling 1 wordt, zowel voor de functie van 
deskundige ICT als voor de functie van des-
kundige omgeving, uitgebreid met aanvul-
lende aanwervingsvoorwaarden.

Aan het sectoraal akkoord 2020 voor het per-
soneel van het lokaal bestuur wordt invulling 
gegeven.

Gemeenteraad
Het besluit van de burgemeester van 14 sep-
tember 2020 inzake de organisatie van de 
vergaderingen van de gemeenteraad en de 
raad voor maatschappelijk welzijn wordt be-
krachtigd.

Kennis wordt genomen van het schrijven van 
16 september 2020 vanwege de raadsleden 
Bart Van De Mierop, Lut Backx en Danny 
Eelen inzake hun ontslag uit de fractie Ge-
meenteBelangen en waarbij ze meedelen 
verder te zullen zetelen als onafhankelijke 
raadsleden.

De gemeenteraad neemt kennis van de jaar-
rekening 2019 van het OCMW van Rijkevorsel.

De raad geeft goedkeuring aan de jaarreke-
ning 2019 van de gemeente Rijkevorsel.

De opvolgingsrapportering inzake de be-
leidsopvolging wordt goedgekeurd.

De personeelsformatie en het organogram 
van het lokaal bestuur worden aangepast 
goedgekeurd.

De offerte van AGBb bvba voor de aanleg 
van de 150Kv verbinding Rijkevorsel-Beerse 
wordt goedgekeurd voor het bedrag van 
€ 51 850,08 excl. BTW.

De bijlage ‘Bijzondere aanwervings- en be-
vorderingsvoorwaarden’ bij de rechtsposi-

Sluitingsdagen november 2020

De diensten van het lokaal bestuur en de politiewijkpost van 
Rijkevorsel zijn gesloten op:
· maandag 2 november 2020 (Allerzielen)
· woensdag 11 november 2020 (Wapenstilstand)

De buitenschoolse kinderopvang is wel geopend op maandag 
2 november 2020.

· Meer info: www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen
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tieregeling wordt, zowel voor de functie van 
deskundige ICT als voor de functie van des-
kundige omgeving, uitgebreid met de aan-
vullende aanwervingsvoorwaarden.

Aan het sectoraal akkoord 2020 voor het per-
soneel van het lokaal bestuur wordt invulling 
gegeven.

Goedkeuring wordt gehecht aan het nieuwe 
subsidiereglement inzake versterking van de 
biodiversiteit en het duurzaam bouwen.

De raad verleent goedkeuring aan de prio-
riteitenlijst en het handhavingsplan ruimte-
lijke ordening.

De gemeenteraad van Rijkevorsel verzoekt 
de NMBS om de beslissing omtrent de invoe-
ring van een betaalsysteem op de parking 
van station Noorderkempen in te trekken 
en in overleg te treden met alle betrokken 
partijen.

Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet 
Lokaal Bestuur werd een extra punt toege-
voegd aan de agenda door de ProVeussel-
fractie:
· De gemeenteraad gaat akkoord met het 

ingediende voorstel om € 2 500 te storten 
aan het Rode Kruis, dit ter ondersteuning 
van het gebied in Beiroet dat getroffen 
werd door een explosie op 4 augustus 2020.

Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet 
Lokaal Bestuur werden twee extra punten 
toegevoegd aan de agenda door raadslid 
Danny Eelen:
· De raad gaat niet akkoord met het inge-

diende voorstel om de extra kost voor het 
afleveren van asbest op het recyclagepark 
boven de 200 kg af te schaffen en het aan-
leveren van alle goed verpakte asbest vol-
ledig gratis te maken voor de inwoners.

· De raad gaat niet akkoord met het inge-
diende voorstel om de verenigingen de mo-

gelijkheid aan te bieden een renteloze le-
ning aan te gaan om ademruimte te krijgen, 
dit naar aanleiding van de coronacrisis.

Zitting gemeenteraad
en raad voor
maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op maandag 26 oktober 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 herbeluisteren op onze website.

11 november: Wapenstilstand

Omwille van de corona-epidemie besliste 
het college van burgemeester en schepenen 
om op 11 november geen misviering en op-
tocht te organiseren. Wel wordt verzocht, 
indien mogelijk, je huis te bevlaggen.

Overgang van zomer- naar wintertijd

De overgang van zomer- naar wintertijd vindt 
plaats in de nacht van zaterdag op zondag 
van het laatste volle weekend van oktober.

Dit betekent dat het winteruur ingaat in de 
nacht van zaterdag 24 oktober op zondag 
25 oktober 2020: 3.00 uur wordt 2.00 uur.
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Feest voor onze jubilarissen

Normaal gezien worden de koppels die 50, 
60, 65 en 70 jaar getrouwd zijn, samen met 
hun kinderen, uitgenodigd voor een viering 
met receptie. De huidige omstandigheden 
lieten het jammer genoeg op korte termijn 
niet toe om in groten getale samen te ko-
men. Een viering zoals we die in het verle-
den kenden, zat er voor dit jaar dus niet in.

Toch konden we deze bijzondere huwe-
lijksverjaardagen niet zomaar voorbij laten 
gaan. Op hun huwelijksverjaardag zelf ont-
vangen de koppels een bloemenruiker met 
kaart. Daarnaast ontvingen de koppels die 
tijdig inschreven dit jaar op zaterdag 3 ok-
tober 2020 ook nog een lekker ontbijt, een 

cadeaubox ‘Veusselse Verwennerij’ en de 
oorkonde van de koning.

En dat het lekker was bleek uit de compli-
menten die we ontvingen:
· Het zal wel zijn dat we er van van genoten 

hebben, een bijzonder dagbegin met een 
feestelijk getint ontbijt. Wat kun je nog 
meer verlangen.

· Het ontbijt heeft ons goed gesmaakt en 
de Veuselse Verwennerij was een leuke en 
smakelijke verrassing.

Ook geen groepsfoto dus dit jaar in ons info-
blad. Wel vroegen we aan de koppels of ze 
akkoord gingen met de publicatie van hun 
namen.

Proficiat aan alle jubilarissen !

BESTUUR

70 jaar gehuwd
· Armand en Maria Fleerakkers-Embrechts

65 jaar gehuwd
· Hendrik en Elisabeth Kemland-Van Den Broeck
· Gaston en Maria Claessen-Hendrickx
· Andreas en Maria Huybrechts-Van Calster
· Jos en Liza Verheyen-Geens
· Jozef en Maria Crynen-Van Den Plas

60 jaar gehuwd
· Stan en Louisa Floren-Ribbens
· August en Anna Dockx-Van Bergen
· Jan en Emma Kemland-Belmans
· Jan en Elsa Daniels-Van Hout
· Jozef en Alana Bevers-Hendriks
· Guido en Anna Ooms-Meeuwsen
· Frans en Hilde Pas-Wegner
· Franciscus en Lydia Geerts-Kemland
· Jan en José Verdonck-Kerstens
· Jan en Julia Brosens-Vanaerschot
· Joannes en Agnes Jansen-Van Den Langenbergh

· Remi en Simona De Gruyter-Borremans
· Adelin en Godelieva van Meir-Meeusen
· Louis en Maria Wilms-Bogaerts
· Constant en Maria Bevers-Mertens
· Willi en Annie Somers-Lauryssen
· Frans en Louisa Voeten-Matthé
· Herman en Carolina Vermeersch-Van Dijck

50 jaar gehuwd
· Albert en Maria De Meyer-Sollie
· Marcel en Rita Van Dijck-Druyts
· Jozef en Maria Pemen-Sysmans
· Gustaaf en Paula De Peuter-Geets
· Frans en Jeanne Mertens-Geerts
· Constant en Paula Lodewijckx-Geerts
· Karel en Simone Vanderhallen-Caluwaerts
· Herman en Treza Sysmans-Van Den Plas
· Karel en Maria Schepers-De Prins
· Leo en Lieve Rosiers-Michielsen
· Louis en Lea Hoppenbrouwers-Michiels
· Jozef en Elisabeth Meulders-van Opstal
· Alfons en Gerda De Meester-Verschueren



9

Rijkevorsel herdenkt zijn 
helden van WO II

Op zondag 20 september geen historische 
vliegtuigen boven Sint-Jozef. Toch kwam 
een beperkt gezelschap samen aan het Polar 
Bearsmonument om de bevrijding van onze 
gemeente, 76 jaar geleden, te herdenken. 
In samenspraak met vzw Spearhead werd dit 
jaar gekozen voor een ingetogen ceremonie 
met bloemenneerlegging, het spelen van de 
Last Post en de volksliederen en de over-
dracht van het peterschap van het monument 
door de leerlingen van GLS De Wegwijzer.

Foto's van de ceremonie kun je bekij-
ken op de website van Bart Huysmans, 
www.barthuysmans.smugmug.com.

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

 

Meer    
info

· Willi en Clara Van Den Plas-Mertens
· Harry en Maria Pleysier-Proost
· Herman en Anna Schoenmaekers-Vervoort
· Willy en Maria Verhoeven-Orban
· Leo en Anna Goetschalckx-Van Wassenhove
· Herwig en Maria Dockx-Rombouts
· Jos en Christianne Smolderen-Hillen
· Roger en Yvona Van Looy-Bols
· Willy en Lea Van Leuven-Voeten
· Jozef en Christiane Scheyltjens-Bols
· Hendrik en Maria Van der Linden-Vermeiren
· Jozef en Yvonne Adriaensen-Verschueren
· François en Juliette Hapers-Poels
· Theo en José Fransen-Smits
· Frans en Maria Van Dyck-Van Herck
· Frans en Anny Loomans-Van Herck
· Marcel en Maria Huybrechts-Van Den Kieboom
· Josephus en Maria Sprangers-Van Roey
· Jozef en Paula Aertsen-Baeyens
· Albert en Maria Van Dyck-Vermeiren
· Albert en Margaretha Maegh-Eyckens
· Roger en Rosa Maes-Van den Langenbergh

· Robert en Lutgardis Van Laenen-Van Den Langenbergh
· Marcel en Simonne Van Den Langenbergh-Schuurmans
· Francois en Rita de Pooter-Bastiaansen
· Richard en Monique Verbraecken-Tiberghin
· Edward en Treza Renders-De Vry

De jubilarissen werden gecontacteerd voor opname van 
hun namen in deze 2310. Diegenen die we niet konden 
bereiken, mogen hun naam nog doorgeven via e-mail aan 
secretariaat@rijkevorsel.be. We publiceren hen dan in 
onze volgende editie.
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LEVEN EN WELZIJN

Samen met het wetenschappelijk instituut Sciensano voert het lokaal bestuur 
een gezondheidsenquête uit bij de inwoners. Dankzij deze enquête krijgen 
we als gemeente inzicht in de gezondheidssituatie van onze inwoners. Dat is 
nuttig omdat het ons toelaat ons gezondheidsbeleid uit te werken op maat 
van de mensen in onze gemeente.

Ben jij geselecteerd
voor de gezondheidsenquête ?

Het is niet haalbaar om iedereen te interviewen. Daarom werd willekeurig een selectie ge-
maakt. Vanaf november worden de uitnodigingsbrieven verstuurd naar de geselecteerde inwo-
ners. Ontvang je zo’n brief ? Dan kun je met jouw persoonlijke code de enquête online invullen. 
Heb je geen computer of tablet ter beschikking, dan kun je er ook voor kiezen om de papieren 
vragenlijst in te vullen. De papieren vragenlijst zal opgestuurd worden met een herinnerings-
brief en kan gratis teruggestuurd worden. De enquête verloopt volledig anoniem.

De vragenlijst bevat uiteenlopende vragen over je gezondheid. Zo worden onder andere vragen 
gesteld over lichaamsbeweging, voeding, alcohol- en tabaksgebruik, geestelijke gezondheid en 
de gezondheid in je omgeving. 

Je deelname is vrijwillig. Indien je niet wenst deel te nemen, dan heeft dit voor jou geen ver-
dere gevolgen. Toch hopen wij dat zo veel mogelijk mensen de vragenlijst zullen invullen omdat 
enkel op die manier bruikbare informatie kan worden verzameld. Onder de deelnemers worden 
vijf cadeauboxen ‘Veusselse Verwennerij’ verloot.

Meer info:
· secretariaat@rijkevorsel.be - 03 340 00 12
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Corona: testresultaten
en quarantaine

Je werd doorverwezen voor een Covid-
19-test.

Wat bij een positief resultaat ?
· Thuisisolatie minstens zeven dagen (of 

langer bij klachten).
· Voor de huisgenoten:
 − zeven dagen quarantaine
 − test op dag vijf (na het laatste risicocon- 

  tact met huisgenoot) via huisarts
· Enkel in overleg met huisarts thuisisolatie 

verlaten.
· Indien je gebruik maakt van de coronalert-

app kun je het resultaat delen zodat je 
contacten op de hoogte worden gebracht 
en getest kunnen worden. Dit is volledig 
anoniem.

Wat bij een negatief resultaat ?
Test omwille van klachten
· Bespreek met je huisarts of je de quaran-

taine kunt verlaten.
· In sommige gevallen (verdachte klachten, 

veel besmettingen in nabije omgeving, 
...) moet deze alsnog verlengd worden.

· Indien je ook een hoog risicocontact met 
een Covid-19-positieve patiënt had:

 − Quarantaine blijft gelden gedurende ze- 
  ven dagen.

Test na hoog-risicocontact of
bij terugkeer rode zone
· Quarantaine blijft tot zeven dagen na het 

risicocontact of na terugkeer.
· Bij het verlaten van de quarantaine:
 − De verkorte quarantaine houdt risico’s in.
 − Je hebt nog steeds een reële kans om de 

  ziekte alsnog te ontwikkelen.
 − Contacteer bij de minste klachten je 

  huisarts.
 − Let op het werk extra op de veiligheids- 

  maatregelen.

 − Maak geen sociale contacten tot veertien 
  dagen na het risicocontact/terugkeer.

 − Houd gedurende een extra week afstand 
  van huisgenoten.

Wanneer thuisisolatie ?
· Bij positieve test.
· In afwachting van resultaat bij klachten 

waarvoor je getest moet worden.

Wat betekent thuisisolatie ?
· Houd afstand (>1,5m) van alle huisgeno-

ten.
· Was/ontsmet regelmatig de handen.
· Verblijf indien mogelijk in een aparte, 

goed verluchte ruimte.
· Deel geen voorwerpen met je huisgenoten.
· Reinig gebruikte voorwerpen.
· Gebruik, indien mogelijk, een apart toi-

let/badkamer.
· Verlucht je woning regelmatig.
· Ontsmet oppervlakken (klinken, tafels, 

...) die je aanraakt regelmatig.
· Geen sociale contacten.
· Kom enkel buiten als je daarbij uit de 

buurt van andere mensen kunt blijven.
· Bij toenemende ernstige klachten contac-

teer je huisarts.

Wanneer quarantaine ?
· Hoog risicocontact met een Covid-19- 

positieve patiënt.
· Bij terugkeer uit risicogebied (rode zone).

Wat betekent quarantaine ?
· Kom enkel buiten voor bv. essentiële aan-

kopen (supermarkt).
· Maak geen sociale contacten.
· Hou afstand van je huisgenoten.
· Was regelmatig je handen.
· Deel geen voorwerpen met je huisgenoten
· Verlucht je woning regelmatig.
· Je wordt verwezen voor een test op dag 

vijf na het contact (of na terugkeer).
· Contacteer bij klachten meteen je huis-

arts !
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LEVEN EN WELZIJN

Familieberichten

Geboorten juli, augustus en september 2020
· Huysmans Lotte, 31 juli 2020, kind van Huysmans Joeri en Bevers Katrien
· Van Gorp Elena, 8 augustus 2020, kind van Van Gorp Jeroen en Windey-Banos Lisbeth
· Van Den Broeck Oscar, 18 augustus 2020, kind van Van Den Broeck Bert en Faes Dorien
· Verhoeven Merle, 19 augustus 2020, kind van Verhoeven Dennis en Burger Liesbeth
· Nooyens Mona, 25 augustus 2020, kind van Nooyens Niels en Geysen Sarah
· Hillen Florien, 10 september 2020, kind van Hillen Jasper en Diels Silke

Huwelijken september 2020
· Marien Jordy en De Weerdt Sanne, 4 september 2020
· Nijs Joren en Bolckmans Leen, 5 september 2020
· De Nayer Karel en De Cuyper Annelina, 5  september 2020
· Fransen Tim en Jacobs Tinne, 11 september 2020
· Antonissen Dirk en Martens Betty, 11 september 2020
· Van Riel Raf en Mertens Dorien, 12 september 2020
· Vissers Alphons en Kustermans Leen, 19 september 2020

Overlijdens september 2020
· Van Leuven Lea °1950 †  1 september 2020
· Wils Maria °1946 †  3 september 2020
· Baelus Ludovicus °1955 †  8 september 2020
· Beken Diane °1963 † 10 september 2020

· Hendrickx Lodewijk °1929 † 22 september 2020
· Mertens Leon °1953 † 26 september 2020
· Cocx Roger °1951 † 29 september 2020

Download de Coronalert-app

De gratis app helpt ons om elkaar te bescher-
men en de verspreiding van het coronavirus 
te vertragen. Coronalert maakt gebruik van 
technologie om de contactopsporing in Bel-
gië te versnellen.
Als je de app gebruikt, kun je:
· te weten komen of je nauw contact hebt 

gehad met een andere Coronalert-gebrui-
ker die positief testte op het coronavirus, 
zonder dat je weet wie het is.

· anoniem je nauwe contacten waarschu-
wen wanneer je zelf positief zou testen 
op het coronavirus.

· samen zorgen voor een snellere contact-
opsporing.

· helpen om de verspreiding van het virus te 
stoppen.

Om samen corona te verslaan, moeten we 
sneller weten wie besmet is. Enkel zo kun-
nen we de verspreiding stoppen. Misschien 
ben je drager van het virus omdat je in nauw 
contact kwam met iemand die het virus 
heeft. Dan willen we je snel kunnen verwit-
tigen om jezelf en de anderen te bescher-
men.
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De app registreert via Bluetooth automa-
tisch:
· alle anonieme codes die uitgestuurd wor-

den door de gsm’s van Coronalert-gebrui-
kers waarmee je in nauw contact komt.

· de afstand tussen je gsm en de gsm van de 
andere app-gebruiker.

· de duur van elke nauw contact tussen je 
gsm en de gsm van de andere app-gebrui-
ker.

Blijkt hieruit dat je gsm gedurende min-
stens vijftien minuten, op minder dan 1,5 
meter verwijderd was van de gsm van een 
besmette Coronalert-gebruiker ? Dan krijg je 
op je gsm een melding dat je een risicocon-
tact hebt gehad.

Meer info:
· www.coronalert.be

 Sprokkels vanuit
De Wegwijzer

Zeeklassen voor de leerlingen 
van het vijfde en zesde leerjaar
Voor vele kinderen was het de eerste keer 
dat ze meer dan één dag ‘gescheiden’ wer-
den van hun ouders. Het eerste stapje naar 
zelfstandigheid.

De zeelucht zorgde mee voor een mooie 
vijfdaagse: “Voor mij waren dit keileuke en 
mooie dagen, alhoewel ik er op voorhand 
toch wel zenuwachtig voor was”, was een 
reactie van één van de kinderen.

Scholenveldloop
Door het coronavirus ging deze activiteit, ge-
organiseerd door de sportdienst, per school 
door. De kinderen mochten kiezen tussen 
een recreatieve jogging of de wedstrijdloop. 
Achteraf kregen ze allemaal een verrassings-
pakket en medaille van de gemeentelijke 
sportdienst.

Sport@school
Op de sport@schooldag  kwamen de kinderen 
in hun sportoutfit naar school. Ze startten de 
dag met een dans die werd begeleid door de 
vereniging ‘Dans Maar’. Daarna werden alle 
sporten in de kijker gezet. We hebben kun-
nen vaststellen dat vele kinderen bewegen 
en dit in de meest uiteenlopende sporten. 

Technotrailer
De technotrailer kwam naar GLS De Wegwij-
zer. Het vijfde en zesde leerjaar mocht zelf 
aan de slag gaan met allerhande werkmate-
rialen. Ze maakten een dobbelsteen, leerden 
een ‘sphero’ programmeren, bekeken tech-
noboxen, ... Een waaier aan wetenschap-
pelijke proeven, onderzoeken, ... waardoor 
waarschijnlijk zaadjes werden geplant voor 
toekomstige wetenschappers.
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Week van de Pleegzorg

Tijdens de week van de Pleegzorg, van 13 
tot 22 november, zet Rijkevorsel pleegzorg 
extra in de kijker in het gemeentehuis. 
Daarmee wil het lokaal bestuur helpen om 
nieuwe pleeggezinnen te vinden.

Als Pleegzorggemeente wil Rijkevorsel sa-
men met Pleegzorg Provincie Antwerpen 
op zoek gaan naar pleeggezinnen die een 
warme thuis willen bieden aan kwetsbare 
kinderen, jongeren of volwassenen die het 
nodig hebben. Om die zoektocht te onder-
steunen krijgt het gemeentehuis van 13 tot 
22 november een kleine make-over. Enkele 
leuke posters, stickers en vlaggenlijnen van 
pleegzorg zullen het gemeentehuis opvrolij-

ken. Met de actie willen we inwoners op een 
laagdrempelige manier laten nadenken over 
het pleegouderschap.

Zelf pleeggezin of
gastgezin worden ? 
Of je nu holebi of hetero bent, getrouwd, 
single of een nieuw samengesteld gezin, een 
fulltime of parttime job. Iedereen met een 
hart voor kwetsbare kinderen of volwasse-
nen en respect voor ouders die het moeilijk 
hebben, kan zich opgeven als kandidaat-
pleeggezin of gastgezin. Je volgt een voor-
bereidingstraject en gaat op zoek naar de 
vorm van pleegzorg die het beste past bij 
jouw gezin. 

Meer info:
· www.pleegzorgprovincieantwerpen.be

LEVEN EN WELZIJN
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www.groeipakket.be/covid19
Meer info en alle voorwaarden:

COVID-19-toeslag

Éénmalige extra ondersteuning
van 120 euro per kind 

Een inkomensverlies door de coronacrisis
in maart, april, mei of juni

Gezinsinkomen onder 2.213,30 euro

Doe je aanvraag  tot 31 oktober 2020
via je uitbetaler Groeipakket
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Controleer de geldigheid
van je rijbewijs

Sinds 2010 zijn de Europese rijbewijzen 
(bankkaartmodel) in omloop. Heb jij zo’n 
bankkaartmodel ? Kijk dan zeker de geldig-
heidsdatum na want je rijbewijs is slechts 
tien jaar geldig. Let op: het lokaal bestuur 
verwittigt je niet wanneer de einddatum van 
je rijbewijs is verstreken.

Het Europese bankkaartmodel wordt pas in 
2033 verplicht. Het is dus niet meteen nodig 
om een nieuw rijbewijs aan te vragen, op 
voorwaarde dat je rijbewijs nog leesbaar en 
de foto gelijkend is. Als de foto op je hui-
dig rijbewijs al tientallen jaren oud is, kan 
dit problemen geven als je gecontroleerd 
wordt.

Twijfel je of je rijbewijs nog aanvaardbaar 
is, dan vraag je best een nieuw Europees 
model aan. Maak hiervoor een afspraak bij 
de dienst burgerzaken. De kostprijs voor een 
nieuw rijbewijs is € 25.

Hoe belangrijk is 
verbondenheid in je leven ?

Precies in deze periode van coronamaatre-
gelen herontdekken we het belang van de 
band die we met elkaar hebben.

Een tijdschrift, zoals Kerk&Leven, brengt 
wekelijks verhalen over samenwerking, soli-
dariteit en naastenliefde. Het brengt nieuws 
van de parochie, van werkgroepen en ver-
enigingen. Kerk&Leven is een weekblad dat 
positief nieuws brengt en zoekt naar vormen 
van verbondenheid.

Ken je dit tijdschrift niet en wil je dit niet 
missen ? Neem dan voor 15 november een 
jaarabonnement voor de prijs van € 39,50. 
Schrijf het bedrag over op rekening: paro-
chieblad Rijkevorsel, BE77 7785 9749 9342 
met de mededeling ‘Kerk&Leven 2021’.

Heb je al een abonnement ? Dan heb je ofwel 
al een herabonneringsbrief ontvangen ofwel 
valt deze kortelings bij je in de bus.

Allerheiligenvieringen

Het hoogfeest van Allerheiligen en de ge-
dachtenis van Allerzielen is traditiegetrouw 
een dag waarop onze gedachten uitgaan 
naar de vele medeparochianen die sinds 
1 oktober van verleden jaar overleden zijn.

In beide parochies zijn er dan ook gedachte-
nisvieringen. De gebedswaken hebben plaats 
in de namiddag van Allerheiligen, zondag 
1 november, in beide kerken. In de Sint-Jo-
zefkerk is dit om 15.00 uur. In de Sint-Wil-
librorduskerk zijn er, omwille van de coro-
namaatregelen, twee gebedswaken: één om 
13.30 uur en één om 15.00 uur.

De namen van de overledenen en het uur 
waarop zij herdacht worden, hangen uit in 
het infobord aan de kerk.

· 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

Doe de deur dicht en red levens bij brand
Door alle binnendeuren in huis dicht te doen, kun je levens redden. Als er 
brand uitbreekt, blijft het vuur en de verstikkende rook langer opgesloten. 
Zo is er meer tijd om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen als een 
rookmelder alarm slaat.

Feit: de combinatie van binnendeuren die dicht zijn (= niet op slot) en rookmelders in alle 
leefruimtes, biedt bewoners de meeste kans om op tijd verwittigd te worden bij brand om de 
woning te kunnen verlaten. Je hebt misschien de gewoonte om de deuren in huis open te laten. 
Dat moet veranderen. De deur dichtdoen, vooral ’s nachts, is van levensbelang. Want als er 
brand uitbreekt, houdt zelfs een gewone, niet-brandwerende binnendeur de rook tot twintig 
minuten tegen. Tijd die levens kan redden. De deur dichtdoen is een simpele handeling die geen 
geld of moeite kost, terwijl het de verspreiding van de verstikkende rook effectief vertraagt.  
Voldoende rookmelders en een ingeoefend vluchtplan zorgen ervoor dat jij en je gezin tijdig je 
woning kunnen verlaten bij brand. Trek ook de deuren achter je dicht op weg naar buiten, zo 
sluit je de brand op en beperk je de schade.

Hang rookmelders
Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van 
brand. Ze zijn helemaal niet duur en makkelijk zelf te plaatsen. Zodra de rookmelder rook 
detecteert, zorgt het alarmsignaal ervoor dat jij en je huisgenoten zichzelf in veiligheid kun-
nen brengen. In grotere woningen kun je kiezen voor gekoppelde rookmelders zodat het alarm 
op meerdere plaatsen hoorbaar is. Zorg er in elk geval voor dat de rookmelders in afgelegen 
lokalen, bijvoorbeeld een berging, hoorbaar zijn in de slaapkamer. Deze rookmelders kun je 
op een simpele manier draadloos met elkaar verbinden. Om wettelijk in orde te zijn, moet in 
Vlaanderen elke woning, appartement of studio op elke verdieping minstens een rookmelder 
hebben. In kamerwoningen moet er bovendien ook in elke kamer een rookmelder zijn.

Meer info: www.doededeurdicht.be
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Nieuwe wijkcoördinator
voor wijkpost 

Sinds 1 september 2020 werd de verantwoor-
delijkheid van het politiebureel van Rijke-
vorsel overgedragen aan eerste hoofdinspec-
teur Sven Vleugels. Zijn voorganger Wouter 
De Dier geniet van zijn welverdiende rust.

Sven woont samen met zijn gezin in Wuust-
wezel. Hij is 23 jaar geleden aan zijn carrière 
bij de Rijkswacht gestart in Antwerpen. Bij 
de politiehervorming heeft hij zes jaar ge-
werkt bij de Lokale Politie Antwerpen, afde-
ling centrum. Daar heeft hij vier jaar gewerkt 
in een onderzoekscel ter bestrijding van de 
criminaliteit in en rond het Centraal Station 
van Antwerpen. Nadien heeft hij twee jaar 
als wachtofficier gewerkt in die afdeling ter 
voorbereiding van zijn opleiding als hoofdin-
specteur. In 2007 is hij hierin afgestudeerd en 
heeft hij gewerkt als interventie-coördinator 
in de politiezone Grens en stond hij in voor 
de opvolging van de interventieploe-
gen van Kalmthout/Essen/Wuustwe-
zel. Daar heeft hij zijn ervaring opge-
daan om als teamleider te fungeren en 
het opvolgen van de daar bijhorende  
dossiers. 

Om wat verandering te hebben in zijn werk-
omgeving vroeg Sven zijn overplaatsing naar 
de politiezone Noorderkempen. Na twee jaar 
begon het weer te knagen bij Sven. Hij zag 
een nieuwe uitdaging, de wijkpost Rijkevor-
sel.

Sven leidt daar het wijkteam en zijn doel is 
het uitbouwen van een hecht team dat steeds 
klaarstaat om de bevolking van Rijkevorsel te 
helpen en bij te staan. Met natuurlijk een 
goede samenwerking met alle partners zoals 
het lokaal bestuur, scholen, ... Openheid en 
rechtstreekse communicatie zijn voor Sven 
zeer belangrijk.
 

Verkeershinder

Wieler- en supportersclub
Sint-Jozef veldritten
Op zaterdag 7 november zullen − onder voor-
behoud van extra coronamaatregelen − ver-
schillende  verschillende cyclocrosswedstrij-
den worden ingericht door WSC Sint-Jozef 
aan de chirolokalen en het Gemeentebos te 
Sint-Jozef. Hiervoor zal een gedeelte van de 
Zuiderdijk worden afgesloten vanaf huisnum-
mer 10b tot aan het kruispunt met de Kie-
vitsheide. In het Gemeentebos zelf zal en-
kelrichtingsverkeer worden ingesteld vanaf 
Laer en dit komende van de Vlimmersebaan, 
richting Kievitsheide. 

· 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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Nieuwe gemeentelijke subsidies
voor versterking biodiversiteit
en duurzaam bouwen

BOUWEN EN WONEN

Voor versterking van de biodiversiteit worden subsidies uitgereikt aan natuurverenigingen die 
natuurgebieden aankopen, aan landbouwers die hun akkerranden inzaaien als bloemenweide en 
aan inwoners die een grote bloemenweide aanleggen. Bovendien kun je als particulier een sub-
sidie krijgen voor het aanleggen van kleine landschapselementen zoals gemengde hagen, hout-
kanten of bomenrijen. De bestaande subsidies voor zwaluwnesten en imkers blijven behouden.

Ook inwoners die hun huis duurzaam willen (ver)bouwen kunnen van het lokaal bestuur een 
extra duwtje in de rug krijgen. Ga je een groendak aanleggen of een warmtepomp, zonneboi-
ler of pelletinstallatie plaatsen, dan heb je misschien recht op een extra subsidie vanuit de 
gemeente. Ook voor het hergebruik van hemelwater in bestaande woningen is ondersteuning 
voorzien. Tot slot blijft ook de premie voor herbruikbare luiers behouden.

Meer info: 03 340 00 20 - omgeving@rijkevorsel.be - www.rijkevorsel.be/duurzamepremies

De gemeenteraad keurde een subsidiereglement goed waarmee het lokaal 
bestuur de biodiversiteit een extra duwtje in de rug wil geven en inwoners 
wil stimuleren om in te zetten op duurzaam bouwen.

© Roger Maes 
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Milieuprijs 2020

Nog tot 1 november is het mogelijk om ie-
mand te nomineren voor de milieuprijs. 

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 op het vlak 

van milieu of duurzaamheid te hebben 
geleverd

· initiatieven hebben genomen om waar-
devolle milieu- en/of natuurprojecten te 
realiseren

· nieuwe ideeën hebben voor de verbete-
ring van bestaande projecten.

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.

Win een frietkot in jouw straat

Een nette straat zonder zwerfvuil, dat is waar 
Kempenaren van houden. Dit was te merken 
aan het succes van de ‘zonder zwerfvuil 
straat’-wedstrijd de voorbije jaren. Er dook 
een groot aantal ‘zonder zwerfvuil straat’-
affiches op achter de Kempense ramen. 

De wedstrijd vindt dit najaar opnieuw plaats 
maar in een nieuw jasje. Je kunt nu deel-
nemen met jouw straat maar niet meer in-
dividueel. Hoe meer affiches er in de straat 

opduiken, hoe krachtiger het signaal dat 
zwerfvuil echt niet kan. Trommel dus je bu-
ren op om ook een affiche achter het raam 
te hangen. Wie weet winnen jullie wel een 
frietkot voor jouw straat.

Hoe doe je mee
aan de wedstrijd ?
· Maak zoveel mogelijk buren warm om 

deel te nemen en duid één contactper-
soon aan.

· Schrijf je straat en de deelnemende hui-
zen in via het e-loket van IOK voor 15 no-
vember 2020.

· De ‘zonder zwerfvuil straat’-affiches 
worden naar de contactpersoon uit jouw 
straat opgestuurd.

· Hang de affiche op een zichtbare plaats 
in elk ingeschreven huis en laat ze han-
gen tot 31 januari 2021. Onaangekondigde 
controles gaan na of de affiches overal 
nog hangen.

· Een onschuldige hand trekt drie winnaars. 
De hoofdprijs is een frietkot voor alle 
deelnemers uit jouw straat. Wint jouw 
straat de tweede of de derde prijs dan 
krijgt elke deelnemer een bon voor een 
frietje van de frituur in jouw buurt.

· Bekijk het volledige wedstrijdreglement 
op www.iok.be.
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Ga voor energiezuinige ramen 
met de groepsaankoop

In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 15 % 
van de warmte door de ramen. Door te inves-
teren in hoogrendementsglas en energiezui-
nige ramen maak je je woning comfortabeler 
én bespaar je op je energiefactuur. Een win-
win. Premies zijn ook nog steeds mogelijk. 
Vanaf 2023 volgt een ongeschiktverklaring 
van een woning indien er nog meerdere ra-
men met enkel glas aanwezig zijn. Om je een 
extra duwtje in de rug te geven, organiseert 
IOK in samenwerking met 28 Kempense ge-
meenten een groepsaankoop energiezuinige 
ramen. Zowel geïnteresseerden met een be-
staande woning als nieuwbouwwoning kun-
nen deelnemen aan de actie.

Heb je interesse ?
Vrijblijvend inschrijven voor deelname 
aan de groepsaankoop kan via de website 
www.iok.be/ramen. Geen internet ? Schrijf 
je dan in via 014 56 27 88 of bij de milieu-
dienst.

Digitale infosessies
Wil je graag meer informatie ? Schrijf je in 
voor één van de digitale infosessies. Je krijgt 
info over de werking van de groepsaankoop 
en technische achtergrondinformatie over 
energiezuinige ramen. De infosessies zullen 
doorgaan op volgende data:
· dinsdag 27 oktober 2020 om 13.30 uur
· maandag 16 november 2020 om 19.30 uur
Inschrijven voor een digitale infosessie kan 
via www.iok.be/ramen.

Wil je mee beslissen ?
De keuze van de firma’s gebeurt door een 
stuurgroep van mensen die energiezuinige 
ramen willen laten plaatsen. Wil je deel uit-
maken van deze stuurgroep ? Duid dit dan aan 
bij je inschrijving.

Meer info:
· 014 56 27 88 
· duurzaamheidsteam@iok.be

Combineer de groepsaankoop 
met de renteloze energielening
Ook al zorgen nieuw ramen voor een lagere 
energiefactuur, toch hangt er aan deze inves-
tering ook een prijskaartje vast. Gelukkig be-
staat de renteloze energielening voor perso-
nen die behoren tot één van de doelgroepen.

Als alleenstaande, gepensioneerde, persoon 
met een verhoogde tegemoetkoming van het 
ziekenfonds of sociaal tarief heb je kans om 
hiervan gebruik te maken. Ook huishoudens 
met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar in-
komen lager dan e 31 550 (inkomsten 2017 – 
aanslag 2018) hebben recht om een aanvraag 
in te dienen.

Renteloos betekent dat je een jaarlijks kos-
tenpercentage (JKP) hebt van 0 %. Deze 
energielening is een lening op afbeta-
ling (consumentenkrediet) van maximaal 
€ 15 000. Je kunt de lening spreiden over 
maximaal tien jaar.

BOUWEN EN WONEN
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De aanvraag gebeurt aan de hand van een 
aantal documenten, waaronder de gekozen 
offerte. Voorafgaand aan de goedkeuring 
mag er geen factuur opgemaakt worden. 
De factuur zal in een latere fase door de 
Vlaamse overheid rechtstreeks aan de aan-
nemer betaald worden.

Een voorbeeld
Victor en Yvette zijn gepensioneerd. Ze heb-
ben oude ramen in hun woning. De verwar-
mingskosten lopen op en ze willen graag het 
comfort van hun woning verhogen. Daarom 
beslissen ze om hun ramen te laten vervan-
gen.
Ze hebben een gezamenlijk belastbaar inko-
men lager dan € 31 550. Een aannemer kan 
de werken uitvoeren voor € 18 000. Victor en 
Yvette lenen hiervoor € 15 000 en leggen zelf 
nog € 3 000 bij. Ze zullen dit bedrag aflossen 
op de maximum termijn van tien jaar. Maan-
delijks betalen ze € 125. Dit is enkel een te-
rugbetaling van het geleend bedrag omdat er 
geen interest verschuldigd is.

Meer info:
· 014 57 42 79
· ellen.vanhoudt@iok.be
· www.iok.be/energielening

De winterdienst 2020 -2021

De voorbije jaren hebben de warme winters 
ervoor gezorgd dat de gemeente maar spo-
radisch diende uit te rukken om te strooien. 
Dit neemt niet weg dat de technische dienst, 
zoals altijd, goed voorbereid zal zijn om 
onze wegen, fietspaden en stoepen sneeuw- 
en ijsvrij te houden.

De gemeente beschikt over een wegennet 
van bijna 130 kilometer. Het is dan ook niet 
mogelijk om elke straat sneeuw- en ijzelvrij 
te maken. Om deze reden werd een strooi-
plan opgemaakt door de technische dienst 

met daarop ingetekend de hoofdwegen, die 
werden onderverdeeld in prioritaire en niet-
prioritaire wegen. Deze hoofdwegen worden 
bij normaal winterweer allemaal gestrooid. 
Enkel als de winteromstandigheden zeer 
extreem zijn, zullen alleen de prioritaire 
wegen worden vrijgemaakt. De lijst van 
hoofdwegen werd zo samengesteld dat elke 
inwoner zich slechts over korte afstand moet 
verplaatsen om een vrijgemaakte hoofdweg 
te bereiken.

Ook stoepen en fietspaden zullen op cruciale 
plaatsen mee geruimd en gestrooid worden 
om ook de veiligheid van de zwakke wegge-
bruiker te garanderen. In het kader hiervan 
willen we je ook nog eens wijzen op de plicht 
die de bewoners hebben om de stoepen ter 
hoogte van hun perceel vrij te maken. Op de 
website van de gemeente vind je hierover 
nog nuttige informatie.

Daarnaast willen we ook wijzen op de ver-
antwoordelijkheid van de automobilisten die 
hun steentje kunnen bijdragen tot de alge-
mene veiligheid, o.a. door aangepast rijge-
drag, plaatsing van winterbanden, ...

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/winterdienst
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Nieuwe bandenkraan
voor de technische dienst

Het wagenpark van de technische dienst 
werd onlangs uitgebreid met een robuuste 
machine. De nieuwe bandenkraan zal vooral 
gebruikt worden voor grondwerken in ei-
gen beheer. Denk daarbij aan de aanleg van 
groenplantsoenen, parkings en voetpaden 
maar ook het ruimen van grachten en rio-
leringswerken behoort tot het takenpakket. 

De bandenkraan is milieuvriendelijker. Zo 
gebruikt ze tot wel 40 % minder brandstof. 
De machine is ook compacter, wat de zicht-
baarheid en veiligheid ten goede komt bij 
werkzaamheden langs de openbare weg.  Ze 
is standaard uitgerust met drie camera’s voor 
de veiligheid rondom de machine. Optioneel 
is er ook een sorteergrijper aangekocht. Zo 
kan de machine ook ingeschakeld worden 
bij het veilig rooien van bomen voor onze 
groendienst of bij het opruimen van bomen 
na stormschade. Ook de lokale brandweer-
post doet soms een beroep op onze machine 
met chauffeur, o.a. om illegale stookhopen 
te blussen of om moeilijk bereikbare brand-
haarden te bestrijden.

Op zoek naar een
nieuw huisdier ?

Een diertje in huis halen is leuk. Maar heb 
je er wel goed over nagedacht ? Informeer je 
vooraf goed over de keuze die je maakt bij 
de aankoop van een huisdier.
Raadpleeg eventueel de huisdierwijzers om 
je keuze te bepalen. Met de huisdierwijzers 
kun je beter inschatten wat elk dier nodig 
heeft (huisvesting, verzorging, voeder, ...) 
en voorkom je onaangename verrassingen. 
Zo vermijd je ook dat je je huisdier na ver-
loop van tijd moet wegdoen. Heb je al een 
huisdier ? Dan geven de huisdierwijzers nog 
extra informatie zodat je nog beter voor je 
dier kunt zorgen.

Meer info:
· www.huisdier.info

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. Bla-
deren van private bomen dient men zelf af 
te voeren of te verwerken. Er mag ook geen 
ander afval dan bladeren in de korven gede-
poneerd worden.

Bloemen op begraafplaatsen

De gemeentelijke technische dienst verwit-
tigt dat vanaf maandag 30 november 2020 
er gestart zal worden met het verwijderen 
van de bloempotten aan de gedenkstenen op 
beide kerkhoven. Indien de bloemen nog in 
goede staat verkeren, kan er beslist worden 
deze nog wat langer te laten staan.

BOUWEN EN WONEN
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Er mogen in geen geval bloempotten wor-
den ingegraven. We vragen ook om gebruikte 
bloemen- en pottenhouders terug mee naar 
huis te nemen anders bestaat de kans dat ze 
wegwaaien en kapot of verloren gaan.

Werken kerkhof centrum

De laatste weken werden er heel wat werken 
uitgevoerd op het kerkhof. Naast de aanleg 
van een nieuwe betonverharding worden ook 
de werken aan het dienstgebouw stilaan af-
gerond. De aanleg van de verharding maakt 
dat het kerkhof beter toegankelijk zal zijn 
en ook onderhoudsvriendelijker wordt.

 

Het dienstgebouw is duurzaam en energie-
zuinig en zal gebruikt worden als werkplaats. 
Het gebouw komt ook tegemoet aan de be-
hoeften van de bezoekers dankzij moderne 
sanitaire voorzieningen, een wateraftappunt 
en de mogelijkheid tot schuilen onder de lui-
fel.

Asbest verwijderen
en afvoeren

Asbest zelf afvoeren
naar het recyclagepark
Vanaf 1 augustus moet asbest verplicht 
verpakt worden in een transparante plas-
tic folie bij afvoer naar het recyclagepark. 
Grote stukken asbestafval, zoals golfplaten, 

verpak je in doorzichtige plastic bouwfolie. 
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. Zorg ervoor dat 
het verpakte asbest vlot hanteerbaar blijft. 
Dus maximaal twee golfplaten per pak.

Kleinere stukken asbestafval, zoals leien, 
kun je in doorzichtige plastic folie, maar 
ook in stevige, transparante plastic zakken 
verpakken. Verpak ze twee keer in plastic 
zakken en sluit goed af met een stevige 
plakband. De plastic folie of plastic zakken 
moet(en) altijd transparant zijn.

Asbest aan huis laten ophalen
Je kunt hechtgebonden asbest ook aan huis 
laten ophalen, ideaal voor grotere hoeveel-
heden. De ophaling aan huis is niet gratis 
maar wel aan sterk gereduceerde tarieven 
door de tijdelijke ondersteuning van Vlaan-
deren, tot 80 % goedkoper.

Deze ophaling aan huis wordt georganiseerd 
via IOK Afvalbeheer. Concreet leveren ze 
plaatzakken of een container (15 m3) en 
persoonlijke beschermingsmiddelen. In één 
plaatzak passen circa dertien golfplaten. 
Vanaf circa 80 platen of 180 m2 krijg je een 
container. Je kunt maximaal twee contai-
ners aanvragen. Je vult de plaatzakken of 
container zelf met jouw asbestgolfplaten 
en/of asbestcementleien. Nadien wordt de 
container of plaatzak opgehaald. 

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

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

 

Meer    
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Rijkevorsel zet land- en tuinbouwers
in de kijker met opvallende banners

Naar aanleiding van de Dag van de Landbouw liet het lokaal bestuur banners maken met enkele 
opvallende spreuken. Het lokaal bestuur wil hiermee de aandacht vestigen op het werk van 
onze land- en tuinbouwers. Sinds kort vind je in het straatbeeld banners met volgende spreuken 
terug:
· Deze boer zorgt voor ons voer
· Fier op land, tuin & dier
· Landbouw zorgt voor leven en beleven
· Deze boer staat paraat voor ieders lekkere tomaat

We willen met deze actie onze lokale boeren en tuinders een hart onder de riem steken en ze 
op een positieve manier in de kijker zetten. Want zij verdienen het om van dit coronajaar toch 
nog een echt boerenjaar te maken !

De huidige coronacrisis heeft heel wat inwoners aan het denken gezet over 
het belang van lokale producenten. Onze lokale boeren en tuinders blijven, 
ook in deze zware en moeilijke coronatijd, naarstig verder werken. Zo slagen 
ze erin om al het lekkers op ons bord te krijgen. Als plattelandsgemeente zijn 
wij dan ook heel fier op onze Rijkevorselse land- en tuinbouwers.
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Schrijf je in op de nieuwsbrief
lokale economie

Handelaars en ondernemers die dat wensen, 
ontvangen vanuit het lokaal bestuur drie-
maandelijks de nieuwsbrief lokale econo-
mie. Via de digitale nieuwsbrief krijgen ze 
informatie op maat die hen kan ondersteu-
nen in het uitvoeren van hun beroepsactivi-
teiten.

Ondernemers die nog niet op de hoogte zijn 
van de nieuwsbrief en deze graag willen ont-
vangen, kunnen hiervoor een e-mail sturen 
naar economie@rijkevorsel.be of inschrijven 
via de website  https://www.rijkevorsel.be/
newsletter-subscription.

Wegwijzer voor
startende ondernemingen

Ben je van plan om een eigen zaak te starten ? 
Heb je een geweldig idee maar weet je niet 
precies hoe je eraan moet beginnen ? Welke 
formulieren moet je allemaal invullen ? Hoe 
blijf je in orde met de brandveiligheid ? Een 
antwoord op deze en meer vragen vind je op 
www.rijkevorsel.be/werken-en-ondernemen.

zoekt een (m/v)

ZORGKUNDIGE (C1-C2)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in halftijds dienstverband (19/38 uur),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

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

PROFIEL

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

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een diploma van zorgkundige en je 
bent in het bezit van een visum van zorgkundige. Je dient te 
slagen voor de selectieprocedure. Een infobrochure met een 

uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht 
van de aanwervingsvoorwaarden en de diplomavereisten, de 
selectieprocedure e.d. kun je terugvinden op de website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit het 
strafregister én een kopie van je diploma en visum aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 10 november 2020. Je verstuurt 
je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post 
of je dient je kandidatuur in per e-mail, t.a.v. 
het vast bureau.

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

 

Meer    
info

· 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

Terugblik: Breng je sportclub
mee naar school

Op woensdag 16 september 2020 mochten alle kinderen naar school in 
sporttenue. Deze sportieve dag werd op verschillende manieren ingevuld
door de scholen.

De diverse sporten die de kinderen deden naast school werden overlopen en gepresenteerd voor 
en door de leerlingen samen met de sportleerkrachten. Vele sportclubs van Rijkevorsel werden 
hiermee in de kijker gezet.

Zowel in GLS De Wegwijzer als in de Sint-Luciaschool werd een opwarmingsmoment voorzien 
door de sportvereniging Dans Maar. Hierbij willen we deze sportvereniging nogmaals bedanken 
voor de samenwerking en de geweldige dansmoves.

Meer foto’s zijn terug te vinden op de websites van de scholen.
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Toelage buitengemeentelijk
zwembadgebruik

Aangezien we in Rijkevorsel zelf geen zwem-
bad hebben, wil het lokaal bestuur via het 
reglement ‘betoelaging buitengemeentelijk 
zwembadgebruik’ voor inwoners van Rijke-
vorsel het zwemmen promoten. De korting 
die onze inwoners kunnen bekomen, be-
draagt 30 % van de prijs van het abonnement, 
de beurtenkaart of de zwemlessenreeks.

Welke zwemformules komen in 
aanmerking voor een toelage ?
Enkel voor beurtenkaarten, abonnementen 
en zwemlessen kan men een toelage krijgen. 
Dit is niet het geval voor losse zwembeur- 
ten of groepslessen zoals bijvoorbeeld aqua- 
gym. Ook de aansluiting bij een zwem- 
club komt niet in aanmerking voor een toe-
lage.

Uitzondering op deze regel is dat specifieke 
groepslessen voor senioren wel in aanmer-
king komen. Daarnaast kun je maximaal drie 
keer een lessenreeks voor zwemlessen indie-
nen per persoon. Meer info over de speci-
fieke abonnementen en beurtenkaarten vind 
je terug in het reglement.

Welke zwembaden zijn 
opgenomen in het reglement ?
Je kunt een korting bekomen voor bepaalde 
beurtenkaarten, abonnementen en zwem-
lessen van de zwembaden in Beerse, Bras-
schaat, Hoogstraten, Herentals, Turnhout en 
Zundert.

Personen met een handicap die in het Giels-
bos gaan zwemmen, kunnen ook een aan-
vraag indienen. Dit zowel voor de persoon 
met een handicap als voor één begeleider. 
Aangezien er in het Gielsbos niet met abon-
nementen of beurtenkaarten gewerkt wordt, 
tellen hier wel losse zwembeurten.

Hoe verkrijg je
een zwemtoelage ?
Bezorg een kopie van je abonnement of beur-
tenkaart, je identiteitskaart en je betalings-
bewijs aan de sportdienst. Dit kan door deze 
tijdens de openingsuren af te geven aan de 
onthaalbalie van de sector vrije tijd in de 
Leo Pleysierbibliotheek. Of doe het online 
via het e-loket van de gemeentewebsite.
Het aanvraagformulier en het reglement kun 
je bekomen bij de sportdienst of downloa-
den op de webpagina www.rijkevorsel.be/
toelage-zwemmen.

Aanvragen tot terugbetaling kunnen inge-
diend worden tijdens het lopende kwartaal 
waarin de aankoop van de beurtenkaart of 
het abonnement plaatsvond, of in het kwar-
taal dat daarop volgt.
De betaling van de toelage gebeurt na elk 
kwartaal. Dit wil zeggen in de maand april 
voor aanvragen ingediend in januari tot 
maart, in juli voor aanvragen ingediend in 
april tot juni, in oktober voor aanvragen in-
gediend in juli tot september en in januari 
voor aanvragen ingediend in oktober tot de-
cember.

Meer info:
· 03 340 00 54
· sportdienst@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/toelage-zwemmen
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Bewegen op verwijzing

Bewoners van de gemeente Rijkevorsel die 
meer willen bewegen, kunnen goedkoper 
beroep doen op een beweegcoach.

Je wilt meer bewegen en gezonder leven 
maar je weet niet hoe eraan te beginnen ? 
Laat je begeleiden door onze Bewegen Op 
Verwijzing-coach Beate Hofkens. Wanneer 
kom je hiervoor in aanmerking ? Altijd ! Maar 
voornamelijk als je niet genoeg beweegt, ge-
zondheidsrisico's hebt, te lang stilzit of door 
terugkomende blessures beperkt wordt. Het 
enige wat je hiervoor nodig hebt, is een Be-
wegen-Op-Verwijzing-brief van je huisarts.

Met Bewegen Op Verwijzing willen we de 
mensen stimuleren om meer en gepast te 
bewegen. Samen met je coach Beate maak 
je een persoonlijk beweegplan en zij mo-
tiveert jou om bewegen en sporten vol te 
houden. Iedere bewoner krijgt zeven uren 
per jaar. Je eigen bijdrage hiervoor is € 140 
of € 28 voor mensen met een verhoogde te-
gemoetkoming. De tijd die je niet opneemt, 
krijg je ook gewoon terugbetaald. 

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/bewegenopverwijzing
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Scholenveldloop 2020,
een groot succes !

Op dinsdag 29 september 2020 ging de scho-
lenloop door in een ander jasje door de co-
ronamaatregelen. De Sint-Luciaschool, Het 
Kompas en GLS De Wegwijzer kregen elk 
apart hun eigen scholenloop zodat de scho-
len elkaar niet kruisten.

Door de huidige coronamaatregelen waren 
er geen externe toeschouwers toegelaten. 
Omdat we de ouders en grootouders als 
toeschouwers heel hard misten, hebben de 
leerlingen geweldig voor elkaar gesuppor-
terd. De samenhorigheid spatte er bij elke 
school af. Het was geweldig om te zien hoe 
de kinderen de andere kinderen hielpen als 
het even wat minder ging met het lopen. Het 
lokaal bestuur wil alle lopers nogmaals pro-
ficiat wensen met hun geleverde prestaties. 
Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan.

Graag danken wij ook BibChip voor de tijds-
registratie, Fruitbedrijf Bruneel-Cox voor de 
sponsoring van de appels, KFC Zwarte Leeuw 
voor het gebruik van hun terreinen en Rij-
kevorsel Leeft voor de geluidsinstallatie. 
Daarnaast zijn natuurlijk ook alle vrijwilli-
gers ongelooflijk bedankt voor hun hulp. Tot 
slot willen we ook de gemachtigde opzich-
ters en de politie bedanken voor het veilig 
begeleiden van de kinderen van en naar de 
terreinen.

De foto’s zijn terug te vinden op de websites 
van de scholen.
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Toerisme Rijkevorsel
zoekt vrijwilligers

Toerisme Rijkevorsel is op zoek naar helpende 
handen en kan jouw talent en enthousiasme 
gebruiken. Toerisme Rijkevorsel is een vzw 
die het toerisme in Rijkevorsel uitbouwt. 
Jaarlijks organiseert de vzw, met ondersteu-
ning van het lokaal bestuur, onder andere de 
fietstocht ‘Piepeloeren’, themawandelingen, 
activiteiten op het molenterrein, intocht van 
de Sint, ‘Winterklanken’ in de kerk, de kerst-
markt op het molenterrein, ...

Vrijwilligers worden opgenomen in een en-
thousiaste groep. Je bepaalt zelf welke ac-
tiviteiten je wilt ondersteunen. Deelnemen 
aan de vergaderingen mag, maar dit is geen 
verplichting.

Tijdens activiteiten zijn er medewerkers 
nodig voor het klaarzetten van de zaal, be-
geleiden van een wandeling, inschrijvingen, 
afpijlen van een route, dranken tappen, ... 
Het openhouden van het bezoekerscentrum 
aan de molen gebeurt ook door de vrijwil-
ligers. De vrijwilligers worden jaarlijks ge-
trakteerd op een leuke uitstap.

Kom het team van vrijwilligers versterken en 
draag bij aan een gastvrij Rijkevorsel. Sa-
men met jouw inzet en kennis kunnen wij 
zorgen dat onze inwoners en bezoekers zich 
goed voelen in onze gemeente.

Meer info:
· toerisme@rijkevorsel.be
· 03 340 00 52 (00)

Oproep deelnemers kerstmarkt

Wie herinnert er zich nog de gezellige sfeer 
op het molenterrein tijdens de kerstmarkt 
vorig jaar ? In die vorm kan de markt helaas 

dit jaar, door de coronamaatregelen, niet 
doorgaan. Toch wil Toerisme Rijkevorsel op 
zondag 13 december 2020 een coronaveilige 
kerstmarkt organiseren. We moeten hierbij 
natuurlijk rekening houden met de maatre-
gelen. 

Alle non-food artikelen mogen verkocht wor-
den. Eet- en drankstanden worden niet toe-
gelaten. Het verkopen van flessen (sterke) 
drank/wijnen, manden met etenswaren die 
als geschenk worden aangeboden en voor-
verpakte voedingswaren, is wel toegelaten.

Langs deze weg willen we een oproep doen 
aan geïnteresseerde Rijkevorselnaren, ver-
enigingen, ... om deel te nemen. Heb jijzelf 
of je vereniging interesse in een standplaats 
op de kerstmarkt ? Laat het ons weten voor 
6 november. Natuurlijk moeten we altijd de 
geldende maatregelen van dat moment op-
volgen.

Meer info:
· toerisme@rijkevorsel.be
· 03 340 00 52 (00)

Winnaars fotozoektocht Trage Wegen

Tijdens de maanden juli en augustus organiseerde Toerisme Rij-
kevorsel een fotozoektocht langs verschillende trage wegen en 
wijkpaadjes in het centrum en Sint-Jozef Rijkevorsel. De foto-
zoektocht was een groot succes. Per zoektocht werden er zes 
winnaars uitgekozen.

Winnaars fotozoektocht
centrum:
· Poels Roos
· Ansoms Sien
· Snoeys Elise
· Aertsen Lieselot
· Vliegen Flore
· Adriaensen Floor

Winnaars fotozoektocht
Sint-Jozef:
· Verdonck Koen
· Laurijssen Els
· Gijsen Louis
· Vriens Tom
· Loomans Kathleen
· Gijsen Gert
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Geen Winterklanken dit jaar

Het jaarlijkse evenement ‘Winterklanken’ 
kan dit jaar jammer genoeg niet plaatsvin-
den. Met Fiesta Perez, een weergaloos lati-
nofeest, kwam Belle Perez normaal gezien 
op 18 december 2020 wat warmte brengen 
tijdens de koude wintermaanden. Dit kan 
jammer genoeg, door de huidige coronacri-
sis, niet doorgaan.

Uitstel is zeker geen afstel. Noteer alvast 
zaterdag 11 december 2021 in jullie agenda. 
Dan komt Belle Perez alsnog langs in Rijke-
vorsel om een spetterend optreden te geven. 

Meer info:
· toerisme@rijkevorsel.be
· 03 340 00 52 (00)

Permanente boekenverkoop
in de bibliotheek

Sinds een tijdje bieden we alle afgevoerde 
materialen te koop aan. Tijdens de ope-

ningsuren kun je snuisteren in de houten 
bakjes. Je vindt deze aan de inkom links in 
de Leo Pleysierbibliotheek. 

Boeken, strips en maandbladen kun je ko-
pen voor € 0,50 per stuk. Weekbladen mag 
je gratis meenemen. We vullen de bakjes 
regelmatig aan.

We voeren oudere boeken, strips en tijd-
schriften af om plaats te maken voor de al-
lernieuwste boeken.

Afscheid van
een groot schrijver

Op 29 september hebben we jammer genoeg 
afscheid moeten nemen van onze ereburger, 
schrijver Aster Berkhof. Dit jaar vierden we 
nog zijn 100ste verjaardag, o.a. met een 
openluchttentoonstelling in Sint-Jozef Rij-
kevorsel.

Een eeuw Aster Berkhof: dat waren 101 
boeken, een boeiend en rijkgevuld schrij-
versbestaan, talloze reizen naar verre be-
stemmingen, maar vooral een eeuwige 
verbondenheid met Rijkevorsel. In onze 
juni-editie publiceerden we nog een uitge-
breid artikel over de schrijver.

Aster Berkhof verbleef de laatste jaren in 
een woonzorgcentrum in Brasschaat. In het 
voorjaar had hij nog afscheid moeten nemen 
van zijn grote liefde Nora.

Het lokaal bestuur opende een online rouw-
register waar inwoners, sympathisanten 
of liefhebbers van de schrijver nog tot 10 
november een herinnering of een steunbe-
tuiging kunnen achterlaten voor de familie. 
Alle reacties worden later aan de familie van 
Aster Berkhof bezorgd. 

Vaarwel, Aster... Rust zacht.

VRIJE TIJD
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Winnaars buzzer, vliegactie en reispas bib

Winnaars vliegactie
Deze zomer organiseerden we een coronavriendelijke vliegactie in de bibliotheek met als 
thema ‘Hoor jij wat ik hoor ?’. De kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar 
konden deelnemen. Zij kregen een cadeauzakje met allerlei lekkers en een klankboekje 
boordevol spelletjes en oordopjes.

· Winnaars: De Beuckelaer Senn, Geysen Stien, Govaerts Louise, Huybrechts Hanne, 
Lenaerts Kobe, Peeters Fynn, Sprangers Warre, Spreuwers Elise, Van De Poel Tess, 
Verheyen Fien.

Winnaars tekeningen
Natuurlijk heeft ‘Vlieg’ ook aan de klein-
tjes gedacht  Niet enkel de kinderen uit 
de lagere school maakten kans op een ex-
tra prijs, ook de kinderen uit de kleuter-
klas konden hun kans wagen. Alle kleu-
ters kregen in de klas een mooie tekening 
om in te kleuren. Bij inlevering in de 
bibliotheek kregen ze een cadeauzakje 
met allerlei lekkers en oordopjes.

· Winnaars: Brosens Louise, Doms Arthur, 
Hillen Léonie, Ooms Lieselore, Pau-
wels Mathijs, Peeters Lou, Sips Vince, 
Van Den Langenbergh Ide.

Winnaars Buzzer
Raad het geluid van de bib. Deze opdracht 
was niet zo makkelijk. De juiste oplossing 
van het geluid was ‘Boeken inleveren via 
de boekenschuif’.

· Winnaars volwassenen: Heylen Griet.
· Winnaars jeugd: Van Besauw Milla, Van Erck Emma, Van De Merlen Levi.

We kregen enkele grappige antwoorden: ‘Trompet, iemand die tijdens het lezen in slaap 
is gevallen, betonmixer, dino, wasmachine’. En de origineelste: ‘Het gesnurk van de grote 
vriendelijke reus’.

Winnaar reispas
· Winnaar reispas: Aertsen Florian.
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Comedy solo ‘Onder druk’
van Tania Poppe

Geef toe, iedereen voelt de druk, elke ge-
neratie. Tania belicht vanuit alle mogelijke 
hoeken hoe we onszelf tot in het absurde 
toe wringen in een leven ‘onder druk’. Ze 
legt daarmee onze eigen vicieuze cirkel her-
kenbaar bloot met een vette knipoog en een 
flinke dosis humor.

· Hilarisch
· Grotesk
· Grappig
· En pijnlijk herkenbaar

Tania zou graag na de voorstelling in gesprek 
gaan over de thematiek ‘omgaan met druk’.

Leo Pleysierbibliotheek, zaal Forsela, Hoogs-
traatsesteenweg 19 op woensdag 25 novem-
ber 2020 om 20.00 uur. Inkom: € 8.

Meer info en inschrijvingen:
· bibliotheek@rijkevorsel.be
· 03 340 00 50 (51)
· www.poppoppraktijk.be

e-Boeken in de
Leo Pleysierbibliotheek

Als lid van de Leo Pleysierbibliotheek kun je 
voortaan gratis e-boeken lenen op je eigen 
e-reader, smartphone of tablet. Je moet lid 
zijn van de bibliotheek en een ‘Mijn Biblio-
theek’ profiel aanmaken op de online-ca-
talogus. Je kunt maximum twee e-boeken 
tegelijk lenen voor zes weken. Na deze uit-
leentermijn verdwijnen de e-boeken vanzelf 
van je toestel. Over boetes hoef je je geen 
zorgen te maken. Je kunt ook twee e-boeken 
reserveren die je later graag wil lezen.

Je kiest zelf het toestel waarop je de 
e-boeken wil lezen. Dit kan op een tablet, 
smartphone, computer en de meest cou-
rante e-readers. Op je tablet gebruik je de 
app Cloudlibrary. Die vind je in de App- of 
Playstore. Voor je e-reader, pc of laptop ga 
je naar www.yourcloudlibrary.com Als je 
in de app of op de website bent, kies dan 
België − e-boeken Vlaanderen en Brussel − 
de Bib en log op de volgende pagina in met 
je Mijn Bibliotheekprofiel. Nu zie je welke 
e-boeken je kunt lenen of reserveren.

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

Lezing: Hoe slim is de 
artificiële	intelligentie
van de toekomst ?

Doen robots straks al het werk voor ons ? Pro-
fessor Stijn Derammelaere ontdoet in deze 
lezing artificiële intelligentie van haar mys-
tieke status en geeft een antwoord op per-
tinente vragen.

De media staan vol met berichten over spec-
taculaire ontwikkelingen op het vlak van ar-

VRIJE TIJD
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tificiële intelligentie (AI). Van software die 
je geaardheid kan bepalen op basis van één 
foto tot drones die zelf beslissen om terro-
ristische groeperingen onder vuur te nemen. 
De toon van dat nieuws is vaak alarmerend. 
Wie AI zegt, denkt vaak aan massaal jobver-
lies. Hoog tijd dus om één en ander in per-
spectief te zetten.

Stijn Derammelaere neemt je met passie 
mee doorheen de ontwikkelingen van de 
laatste jaren, die klaarstaan om echt door te 
breken. Aan de hand van tastbare voorbeel-
den en verhelderende resultaten ontdoet 
hij AI van haar mystieke status en geeft hij 
een antwoord op pertinente vragen. Stijn is 
professor mechatronica aan de Universiteit 
Antwerpen. Daardoor werkt hij dagdagelijks 
met de nieuwste innovaties. Een verhaal 
met scherpe spitstechnologische kantjes, 
maar daar blijft het niet bij. Stijn heeft 
ook oog voor de sociale, economische en 
maatschappelijke impact van bijvoorbeeld 
artificiële intelligentie. Met ondersteuning 
van Vormingplus Kempen vzw en de website 
www.tijdzat.be.

Leo Pleysierbibliotheek, zaal Forsela, Hoogs-
traatsesteenweg 19 op woensdag 2 decem-
ber 2020 om 20.00 uur. Inkom: € 4.

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

Intocht van de Sint

Vanuit Spanje bereikte ons het heuglijke 
nieuws dat Sinterklaas ook dit jaar zal aan-
komen in Rijkevorsel! Zijn stoomboot moet 
hij jammer genoeg thuis laten, maar hij 
heeft wel beloofd om samen met zijn Zwarte 
Pieten de brave kindjes uit Rijkevorsel te 
komen begroeten in het gemeenschapscen-
trum te Sint-Jozef.

Op zaterdag 28 november zijn alle kinderen 
welkom in het Gemeenschapscentrum om 
liedjes te zingen en hun tekeningen af te ge-
ven aan de Sint en zijn knotsgekke Zwarte 
Pieten. Plezier is verzekerd !
Omdat er maar een beperkt aantal gezin-
nen tegelijkertijd in de zaal kunnen, zullen 
er twee voorstellingen worden voorzien. De 
eerste voorstelling loopt van 9 tot 10 uur, de 
tweede staat gepland van 11 tot 12 uur.

Omwille van de geldende maatregelen in het 
kader van het coronavirus zal de intrede van 
Sinterklaas iets anders verlopen dan de vo-
rige jaren:
· De Sint zal niet met zijn stoomboot tot 

in Rijkevorsel varen. Er zal enkel een ac-
tiviteit worden voorzien in het gemeen-
schapscentrum.

· Het is verplicht om vooraf per gezin of bub-
bel in te schrijven voor dit grote kinder-
feest. Jullie krijgen dan een tafelnummer 
toegewezen en een tijdstip doorgestuurd 
waarop jullie kunnen binnenkomen. 

· Het is verplicht om de veiligheidsmaatre-
gelen op te volgen: reinig je handen bij 
het binnenkomen, bezoekers boven de 
twaalf jaar dragen steeds een mondmas-
ker in het gebouw (niet verplicht als je 
aan de tafel zit), respecteer de sociale 
afstand van 1,5 meter, ...

· Drinken wordt aan de tafel besteld en ge-
serveerd. Het is niet verplicht om drank te 
kopen.

Meer info en inschrijvingen:
· jeugddienst@rijkevorsel.be
· 03 340 00 55

· 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
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Wie zijn jullie en
wat doen jullie ?
Een fanfare is een orkest van koperblaasin-
strumenten, saxofoons en percussie-instru-
menten. Op dit ogenblik telt die van ons 
ongeveer 55 muzikanten: vrouwen, mannen, 
meisjes en jongens van alle leeftijden. Wij 
brengen veel soorten muziek, van klassiek 
tot pop, van rock tot filmmuziek, ludiek en 
soms ingetogen, maar bovenal willen wij 
ontspanning bieden aan iedereen, zowel aan 
luisteraars als aan onze muzikanten.

In de schoot van de fanfare bestaat ook het 
jeugd- en instaporkest JeuFa. Hierin leren 
onze leerlingen samenspelen met als doel na 
enige tijd mee te komen repeteren bij de 
‘grote’ fanfare.

Geef een korte geschiedenis
De fanfare werd gesticht in 1878, is de oud-
ste muziekvereniging van Rijkevorsel en 
bestaat 142 jaar. Wat de aanleiding is ge-
weest voor de oprichting is vandaag de dag 

niet geweten en zal wellicht voor altijd een 
vraagteken blijven. Onze volledige, bij wij-
len woelige, geschiedenis kun je lezen op 
www.fanfarevnarijkevorsel.be.

Hoe zit jullie werking in elkaar ? 
De wekelijkse repetities van de fanfare vin-
den plaats op dinsdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur. Ons jeugd- en instaporkest JeuFa 
repeteert elke zaterdag een uurtje in ’t Cen-
trum.
Onze leden informeren doen we ongeveer 
elke twee maanden met een nieuwsbrief. 
Maandelijks vergadert een 13-koppig be-
stuur, maar daarnaast zijn er werkgroepen 
die verschillende activiteiten bespreken en 
uitwerken. Jaarlijks organiseren we ook een 
algemene vergadering en een bestuursver-
kiezing.

Vanaf welke leeftijd
kun je lid worden ?
Zowel meisjes als jongens kunnen lid worden 
vanaf het tweede leerjaar, maar ook volwas-

Koninklijke Fanfare Vermaak na ArbeidVereniging in de kijker

 © Dries Fransen
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senen kunnen bij ons terecht. We merken 
meer en meer dat ook volwassenen hun eer-
ste stapjes zetten in de muziek en zich al 
snel ontplooien tot enthousiaste muzikan-
ten.

Hebben jullie een vaste stek ?
Wij beschikken niet over een eigen lokaal, 
maar veel activiteiten vinden plaats in zaal 
’t Centrum. 

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ?
Hét belangrijkste evenement is ons jaarcon-
cert, dat we voor het eerst sinds 2005 in een 
thema trachten te gieten. Omdat in 2018 het 
100-jarig einde van de Eerste Wereldoorlog 
werd herdacht, waren wij van oordeel dat 
er meer mogelijk moest zijn dan enkel een 
jaarconcert. Zo ontstond het idee voor ons 
kerkconcert ‘Oorlog’ in de Sint-Willibrordus-
kerk in november dat jaar. Een schot in de 
roos, zo bleek. Het publiek was vol lof over 
de samenwerking met operazangeres Fleur 
Strijbos.

Uiteraard richt de fanfare zich niet enkel tot 
een volwassen publiek. Elke twee jaar spe-
len wij, in samenwerking met Jeugdtheater 
Globe, een sprookjesconcert en -toneel voor 
een jong publiek.

Tijdens Rijkevorsel kermis organiseert de 
fanfare sinds enkele decennia haar jumbo-
mosselenrestaurant. De broodnodige inkom-
sten helpen ons de kosten te dekken van 
onder andere dirigenten, leerkrachten, mu-
ziekwerken en instrumenten.

Organiseren jullie kampen, 
uitstappen of weekends ?
Sinds 2001 organiseren wij tijdens de paas-
vakantie een drie- à vierdaags muziekkamp 
voor onze leden. Omdat een fanfare meer 
is dan muziek alleen doen wij elk jaar ook 
een daguitstap met een etentje of een bar-

becue. Om alle musicerende en helpende le-
den te danken voor hun muzikale en fysieke 
inzet organiseren wij ieder jaar in januari 
een mosselsouper.

Voor het eerst in haar bestaan ondernam de 
fanfare vorig jaar een concertreis om deel 
te nemen aan het driedaags Europees Blaas-
muziekfestival in het Duitse Bad Schlema. 
Het was voor dirigent en muzikanten een 
unieke ervaring. Mogen optreden voor een 
4 000-koppig publiek en muziekverenigingen 
uit andere Europese landen te horen spelen 
en te mogen ontmoeten was heel apart. Er 
zijn reeds plannen om over enkele jaren op-
nieuw naar Bad Schlema te reizen.

Werken jullie samen
met andere verenigingen ? 
De fanfare neemt elk jaar deel aan de Ver-
broedering ‘De Noorderkempen’ Play-in der 
Acht: een muzikale studiedag tezamen met 
muzikanten uit zeven andere muziekvereni-
gingen. Tijdens deze play-in worden de over-
dag ingestudeerde muziekwerken ’s avonds 
uitgevoerd tijdens een kort concert. We 
werken samen met de Cultuurgroep Achtel 
tijdens de jaarlijks weerkerende Sint-Anto-
niusviering en de Hanekap.

De fanfare verleende de voorbije twee jaar 
haar muzikale medewerking aan ’t Veussels 
Tonjel tijdens de uitvoering van ‘Jeanne’ en 
wij helpen hen reeds lang tijdens één van 
hun winterse toneelvoorstellingen.

Verder werkt de fanfare samen met Jeugd-
theater Globe tijdens het tweejaarlijkse 
sprookjesconcert en -toneel en spelen we 
al verschillende jaren midden augustus een 
concert tijdens Kiosk Herleeft, georgani-
seerd door Rijkevorsel-Leeft.

Ook op 11 november zijn we elk jaar present 
aan het monument der gesneuvelden bij de 
herdenking van de Wapenstilstand.
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Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis ?
Dat zijn er te veel om op te noemen, maar 
de mooiste momenten waren wellicht de 
viering van ons 100-jarig jubileum in 1978, 
ons 125-jarig jubileum in 2003 en onze con-
certreis naar Bad Schlema vorig jaar.

Wat sommigen zich mogelijk herinneren is 
dat de fanfare ongeveer midden de jaren 
’70 enkele malen Gammel kermis heeft in-
gericht, in de weide op de hoek van Gam-
mel en Kleine Gammel. Omdat een muziek-
vereniging als de onze constant in beweging 
is, werd overgegaan tot het inrichten van 
jeugdbals in de jaren ’80 en begin de jaren 
’90. Hieruit is uiteindelijk ons jumbomos-
selenrestaurant tijdens Rijkevorsel kermis 
gegroeid.

Eventuele anekdotes
om te vermelden ?
In haar 142-jarig bestaan liet de fanfare 
vier vaandels − vlaggen − vervaardigen. Het 
eerste en oudste vaandel dateert van 1884. 
Na de inhuldiging van het tweede vaandel 
in 1954 verdween het oudste vaandel spoor-
loos. Achttien jaar later werd ze, tot grote 
vreugde van het toenmalig bestuur, terugge-
vonden op de zolder van café De Wildeman, 
nu café De Rotonde.

Welke activiteit raden jullie 
onze inwoners aan ?
Kom eens luisteren naar ons jaarconcert, 
kerkconcert en sprookjesconcert. Van men-
sen die nooit eerder naar één van deze con-
certen kwamen luisteren, krijgen wij maar 
al te vaak te horen dat ze aangenaam verrast 
zijn door het gevarieerde repertoire.

Verder willen wij iedereen, die graag muziek 
wil leren spelen in een fanfare, uitnodigen 
om eens kennis te komen maken. Neem con-
tact met ons op en kom gerust een kijkje 
nemen tijdens één van onze repetities.

Heeft de huidige coronacrisis 
gevolgen voor jullie vereniging ? 
Sinds half maart lagen onze repetities en les-
sen stil, bestuursvergaderingen verliepen en-
kele maanden online via Zoom en geplande 
al dan niet muzikale activiteiten werden 
afgelast. Door het aflassen van Rijkevorsel 
kermis hebben ook wij noodgedwongen ons 
jaarlijks jumbomosselenrestaurant gean-
nuleerd. Hoewel we de coronamaatregelen 
begrijpen en ook steunen, is het een dikke 
streep door onze rekening.

De repetities en lessen werden begin juli te-
rug hervat volgens een protocol, maar door 
de opstoot van het coronavirus begin augus-
tus werden deze weer voor enkele weken 
stilgelegd. Sinds 8 september werden repe-
tities en lessen opnieuw hervat. Zo moeten 
muzikanten onder andere hun handen ont-
smetten bij het betreden en verlaten van de 
zaal, moeten zij op twee meter afstand van 
elkaar zitten en mogen zij hun mondmasker 
pas afnemen wanneer zij moeten spelen.

Plezant is anders.

Wie nomineren jullie
als volgende vereniging ?
De Cultuurgroep Achtel, omdat het elk jaar 
een blij weerzien is met hen !

Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid

· Hoofdactiviteit: musiceren
· Leeftijd: 142 jaar
· Aantal leden: 113 leden
· E-mail: geysenruth@hotmail.com
· Website: www.fanfarevnarijkevorsel.be
  www.facebook.com/fanfarevnarijkevorsel
  www.facebook.com/jeufarijkevorsel
  www.instagram.com/fanfarevnarijkevorsel
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Geflitst...

26 september 2020: Startdag Plussers

Rijkevorsel & Sint-Jozef

18-20 september 2020: Plantjesweekend Kom Op Tegen Kanker

9 oktober 2020: Voorstelling 2310-app

17 september 2020:

Legeroefening boven Rijkevorsel

3 oktober 2020:

Wielerwedstrijden aspiranten
en nieuwelingen

27 september 2020:

Spaghettidag volleybalclub

Rijkevoc

10-daagse van de
Geestelijke Gezondheid

4 oktober 2020: Reuzen trekken door ons dorp
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1 november 2020
Om 14.00 uur
Jeugdtheater Globe speelt 
‘Schipbreuk’ - UITVERKOCHT
Theatervoorstelling
€ 9

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Jeugdtheater Globe
 www.jtglobe.be

Tot en met 7 nov. 2020
Tijdens de openingsuren van de
Leo Pleysierbibliotheek
Beroepenexpo van
Liesbet Slegers 
Tentoonstelling

Tot en met 7 november staat in onze 
bib een gratis tentoonstelling rond de 
beroepenboeken van Liesbet Slegers 
opgesteld. Je ontdekt er heel wat ver-
schillende beroepen aan de

hand van allerlei attributen én de 
mooie boeken van Liesbet Slegers. Ie-
dereen welkom !
gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

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

14 en 15 november 2020
Van 13.00 tot 22.00 uur
Hobbytentoonstelling
Tentoonstelling
Uiteenlopende, boeiende hobby’s en 
workshops.
€ 1

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
 info@kwbsintjozef.be
 www.kwbsintjozef.be

22 november 2020
Van 11.00 tot 18.00 uur
Spaghettidag Het Kompas
Eten en drinken

Wat kun je eten ? Een kinderportie (voor 
kinderen tot 12 jaar), een gewone por-
tie of een broodjesmaaltijd.

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Ouderraad Het Kompas
 www.het-kompas.be (reservatie)

25 november 2020
Om 20.00 uur
Comedy Solo ‘Onder druk’
van Tania Poppe
Theatervoorstelling
Geef toe, iedereen voelt de druk, elke 
generatie. Tania Poppe belicht vanuit 
alle mogelijke hoeken hoe we onszelf 

tot in het absurde toe wringen in een 
leven 'onder druk'. Hilarisch, herken-
baar, ...
€ 8

 Zaal Forsela - Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

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

volgende maand

2 december 2020
Lezing Stijn Derammelaer
‘Hoe	slim	is	de	artificiële
intelligentie van de toekomst ?’

 Leo Pleysierbibliotheek

16 december 2020
Drempeldag nieuwe kleuters

 Het Kompas

Aankondigingen van 
activiteiten in december
dien je uiterlijk op
maandag 2 november 2020
in te voeren in
www.uitdatabank.be.

Activiteiten die te laat
of niet werden ingegeven
in de UiTdatabank 
verschijnen niet in de 
rubriek UiT in Rijkevorsel.

Het bestuur heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in 
te korten en te wijzigen.

 Op afspraak
Vrij bezoek
Heemkundig museum
Museum
Het Gemeentelijk Heemkundig 
museum bevat een lokaal met 
ambachten, winkeltje, landbouw-
alaam, leefkamer 1900 en 1925, 
afbeeldingen lokale verenigingen, 
dokter-tandartskabinet, resulta-
ten opgravingen kasteel, klasje, 
...
gratis

 Gemeentelijk
 Heemkundig Museum
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring
 van Rijkevorsel vzw

Onder voorbehoud van
extra coronamaatregelen
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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                   



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.


