
DECEMBER 2020www.rijkevorsel.be

2310
2310

De cijfers van een plaats
hebben hier veel meer betekenis
Het is waar ik woon en me verplaats
Hier maak ik mijn eigen geschiedenis

Verbonden door 2310
Een begrip en een postcode tegelijkertijd 
Mijn hart verloren ? Ja, misschien ...
Ja, hier blijf ik voor altijd.

 © Wesley Kools

 © Seppe Goris

 © Sabrina Rameysen

 © Sien Willemse

 © Katleen Van Hemeldonck en Inge Sysmans

 © Veerle Oprins

 © Stien en Auke Geysen

 © Annelies
Van De Mierop

 © Liesje Korthoudt



2

INHOUD

4
In het voorjaar werden onze inwoners bevraagd naar hun 
tevredenheid over de communicatie van het lokaal bestuur. 
Uit de enquête blijkt o.a. dat onze 2310 nog steeds een hoog 
publieksbereik heeft. Met de resultaten van de bevraging kan 
het lokaal bestuur verder aan de slag.

30
Het lokaal bestuur daagde onze inwoners uit om een sportieve 
uitdaging te leveren naar aanleiding van 2310-dag. Heel 
wat inwoners gingen de uitdaging aan en registreerden hun 
prestaties. Enkelen onder hen werden beloond met een prijs.

28
Vanaf 1 januari 2021 wordt de brexit een realiteit die voor 

heel wat bedrijven gevolgen heeft. Het is belangrijk om jouw 
onderneming zo goed mogelijk voor te bereiden. De overheid 

reikt hiervoor enkele instrumenten aan.

12
Op onze uitnodiging om de bijzondere editie van onze
‘2310-dag’ mee in de kijker te zetten, werd door onze 

Rijkevorselse scholen graag ingegaan. Drie prachtige 
kunstwerken van onze leerlingen sierden de rotonde

op 23 oktober.

20
Het lokaal bestuur is op zoek naar een private partner om de 
herontwikkeling van de site Sas te realiseren. Als voorafname 
wil het bestuur reeds werk maken van de aanleg van een 
landschapspark achter de arcadebogen en de productiehal.
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VOORWOORD

Bob Van den Eijnden,

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

Beste inwoners,

2020 loopt stilaan ten einde met zijn korte dagen en lange koude nachten. Het is een tijd 
dat het gevaarlijk kan zijn op de baan. Onze strooidiensten zullen weer paraat staan om 
onze wegen vrij te houden. Een plan met de routes kun je terugvinden in deze 2310.

Communicatie naar onze inwoners dragen we hoog in ons vaandel. Dit doen we via ons 
informatieblad 2310, via sociale media, met een brief aan inwoners en sinds kort ook met 
onze 2310-app.

Onder het motto ‘samen maken we onze gemeente groener’ hebben we ieder gezin een 
gratis boom aangeboden met de 1.001-bomenactie. Hiervan hebben 592 gezinnen gebruik 

gemaakt. Daarenboven werd de vergroening ook verdergezet door Behaag onze Kempen. Hier kochten onze inwoners 
meer dan 2 000 stuks plantgoed, 125 fruitbomen en voor 220 m2 bloemzaad.

Op de site Sas gaan we volgend jaar, achter de arcadebogen, een landschapspark ontwikkelen. De zoektocht naar 
een private partner om de site te ontwikkelen is na de aanpassing van het ruimtelijk uitvoeringsplan ook terug van 
start gegaan.

De strijd tegen het coronavirus is nog niet gedaan. Gezondheid en veiligheid blijven de hoogste prioriteit.
We kunnen niet alles op de gewone gebruikelijke manier laten doorgaan. Daarom hebben we gezocht naar een zo 
veilig mogelijk coronavrij alternatief voor onze jaarlijkse gemeentelijke feestelijkheden en evenementen. Met 
onze led-kerstverlichting wil het lokaal bestuur dit jaar weer zorgen voor een aangenaam en sfeervol dorp rond de 
feestdagen. Het coronavirus heeft ook een grote impact op de werking van onze gemeentelijke diensten, maar op 
afspraak kun je nog steeds terecht in het gemeentehuis.

De strijd tegen het coronavirus kunnen we winnen als we allemaal samenwerken. Blijf veilig thuis en ga af en toe 
eens wandelen in onze mooie Rijkevorselse natuur.

Blijf volhouden ! Zorg goed voor jezelf, voor elkaar en voor de anderen !
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BESTUUR

Het onderzoek
Voor een onafhankelijke bevraging is het lokaal bestuur een samenwerking aangegaan met 
onderzoekscentrum Memori, verbonden aan de Thomas More Hogeschool van Mechelen. Zij 
hebben een communicatiemonitor op maat van steden en gemeenten uitgewerkt, die peilt 
naar het bereik en de waardering van de gemeentelijke communicatie. Deze bevraging liep de 
voorbije vier jaar reeds in twintig andere gemeenten. De enquête is voor ongeveer 90 % van de 
vragen identiek voor alle deelnemende besturen. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van 
Rijkevorsel te vergelijken met de scores die elders behaald werden.

In mei en juni kregen de inwoners van Rijkevorsel de kans om hun mening 
te geven over de communicatie vanuit het lokaal bestuur. De resultaten zijn 
over het algemeen positief tot zeer positief. Met de bevindingen gaat het 
lokaal bestuur aan de slag om de communicatie waar nodig bij te sturen en
te optimaliseren.

Goed rapport van de inwoners
voor de gemeentelijke communicatie
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Op basis van een willekeurige steekproef ontvingen 2 000 inwoners een papieren versie van de 
bevraging. Zij konden kiezen of ze de bevraging online, dan wel op papier invulden. Daarnaast 
werd ook een oproep gelanceerd via de gemeentelijke kanalen om de communicatiemonitor 
online in te vullen. In totaal hebben we 669 ingevulde enquêtes ontvangen, waarvan 51 % op 
papier. Hoewel dit misschien weinig lijkt, is dit een zeer goede respons.

Gebruik en waardering van de onthaaldiensten
88 % van de inwoners van Rijkevorsel komt minstens één keer per jaar naar het gemeente-
huis, wat meer is dan in de meeste andere gemeenten. De waardering voor de gemeentelijke 
onthaalkanalen is hoog. De scores voor de onthaalbalie in het gemeentehuis, het telefonisch 
onthaal en het verzenden van berichten naar het algemene e-mailadres liggen een stuk boven 
het gemiddelde van de scores van de twintig andere gemeenten. Met het telefonisch onthaal 
halen we zelfs de hoogste score en de onthaalbalie ter plaatse eindigt in de top-3. Ook het 
meldingsformulier op de website krijgt een goede score. Daartegenover staat dat verschillende 
inwoners aangeven dat hun e-mail of melding niet of laattijdig beantwoord werd door de dien-
sten van het lokaal bestuur. Dit nemen we mee als aandachtspunt, zodat we dit in de toekomst 
kunnen verbeteren.

Gebruik en waardering van de communicatiekanalen
Uit de enquête blijkt dat de algemene beleving van de gemeentelijke communicatie bij onze 
inwoners positief tot zeer positief is.

Bereik van de communicatiekanalen
Om een zo groot mogelijk deel van de bevolking te bereiken, zet Rijkevorsel voor haar commu-
nicatie zowel in op digitale als op papieren kanalen. Deze kanalen blijken ook een groot bereik 
te hebben. De drie gemeentelijke topkanalen zijn het informatieblad 2310 (91 % publieksbe-
reik), de gemeentelijke website (65 %) en − lichtjes verrassend − de lichtkranten (64 %). Onge-
veer de helft van de bevolking wordt bereikt met bewonersbrieven (55 %), de Facebookpagina 
2310 Rijkevorsel (51 %) en de papieren infogids (44 %, vooral bij wie ouder is dan 50 jaar).

Kwaliteit van de
communicatiekanalen
De waardering van de inwoners voor de kwa-
liteit van de gemeentelijke communicatie-
kanalen is opvallend hoog. Zowel voor het 
infoblad 2310 (8,42/10), de Facebookpagina 
2310 Rijkevorsel (7,98/10) als voor de web-
site www.rijkevorsel.be (7,73/10) behalen 
we de hoogste score van alle gemeenten die 
deelnamen aan de communicatiemonitor. 
Opvallende uitschieter in negatieve zin is 
de gemeentelijke Instagrampagina die met 
5,9/10 dan weer de laagste score van alle 
deelnemende gemeenten haalt. Een duide-
lijk werkpunt voor de communicatiedienst in 
de nabije toekomst.

Winnaars bevraging communicatie

Onder de deelnemers aan de bevraging werden enkele prijzen 
verloot.

€ 100 aan
Rijkevorselse cadeaubons
· Hans Peeters

€ 50 aan
Rijkevorselse cadeaubons
· Stef Bogaerts
· Beau Jacobs

Rijkevorselse geschenkbox 
‘Veusselse Verwennerij’
· Erico Acubarali Remtula
· Katrijn Fransen
· Stien Matthé
· Thijs Aerts
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BESTUUR

De deelnemers aan de enquête vinden dat ze vanuit het lokaal bestuur doorgaans voldoende 
informatie krijgen. Wenst men meer info, dan gaat het vooral over premies en subsidies (29 %), 
winkelen (21 %), activiteiten voor ouderen (19 %), wegenwerken en verkeershinder (18 %) en 
toeristische bezienswaardigheden (18 %).

Gewenste communicatie-investeringen
Ongeveer 2/3de van de inwoners vindt vooral een gemeentelijke app en een ruimere inzet 
van BE-Alert een prioriteit als extra communicatie-investering. De gemeentelijke app waarvan 
sprake is ondertussen gelanceerd. Dat er een publiek voor is, hebben we meteen mogen mer-
ken: na twee dagen was de 2310-app al meer dan 1 000 keer gedownload.

Beleving van de gemeente Rijkevorsel
In de bevraging werd ook gepeild naar hoe inwoners de gemeente beleven. Uit de resultaten 
kunnen we afleiden dat jullie Rijkevorsel een levendige, bereikbare, kindvriendelijke en sociale 
gemeente vinden. In vergelijking met de andere gemeenten zijn deze scores over bijna de hele 
lijn min of meer boven het gemiddelde.

Slotconclusie
We zijn als lokaal bestuur uiteraard zeer tevreden met de goede resultaten. Een opsteker voor 
de diensten die er elke dag mee bezig zijn ! Toch willen we benadrukken dat de deelname aan 
de bevraging er voornamelijk is gekomen om de gemeentelijke communicatie en de dienstver-
lening waar nodig te verbeteren. Alle suggesties en opmerkingen van de deelnemers aan de 
enquête zullen we onder de loep nemen en we zullen hiermee in de mate van het mogelijke 
rekening houden voor de toekomstige communicatie. Dank aan alle inwoners die de moeite 
genomen hebben om de enquête in te vullen !

Heb je vragen over de communicatiemonitor van Rijkevorsel ? Neem dan contact op met de 
dienst communicatie. Dit kan telefonisch op het nummer 03 340 00 10 of stuur een e-mail naar 
communicatie@rijkevorsel.be.
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Administratieve dienst-
verlening op afspraak

Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om ook 
online een afspraak te maken. Door de uit-
braak van het coronavirus werd het werken 
op afspraak bij de administratieve diensten 
van het lokaal bestuur vervroegd ingevoerd. 
Zo worden bezoeken aan de diensten maxi-
maal gespreid. 

Voordelen afsprakensysteem
Het lokaal bestuur had al langer plannen om 
op afspraak te werken voor de administra-
tieve dienstverlening. Werken op afspraak 
heeft immers vele voordelen:
· Afspraken maken een goede planning mo-

gelijk en zorgen dus voor kortere wacht-
tijden.

· De diensten weten voor welke dienstver-
lening je komt en welke medewerker jou 
het best kan helpen. Daardoor is ook extra 
persoonlijke aandacht mogelijk en kunnen 
we inschatten of de afspraak best door-
gaat in een afgesloten ruimte omwille van 
privacyredenen. 

· Ook jij bent goed voorbereid, want bij het 
maken van de afspraak laten we je met-
een ook weten wat je moet meebrengen 
bij je bezoek.

Snelbalie in het gemeentehuis
Een afspraak is nodig voor alle administra-
tieve dienstverlening. Alleen voor eenvou-
dige zaken zoals het afhalen van bepaalde 
attesten of documenten, het kopen van 
PMD-zakken, Veusseltjes, cadeaubonnen- en 
boxen en het verkrijgen van een nieuwe re-
cyclageparkkaart kun je nog zonder afspraak 
terecht bij de onthaalbalie van het gemeen-
tehuis.
Sommige zaken zijn tijdelijk niet mogelijk 
door de coronamaatregelen. Neem vóór 
je bezoek daarom best eerst een kijkje op 
www.rijkevorsel.be/dienstverlening. 

Een afspraak maken
Momenteel kun je enkel op afspraak terecht 
bij de diensten burgerzaken, omgeving, vrije 
tijd, mobiliteit, de technische dienst en de so-
ciale dienst. De medewerkers van de andere 
administratieve diensten kunnen je in prin-
cipe telefonisch of via e-mail verder helpen. 
Wil je gebruik maken van onze dienstverle-
ning ? Bel dan eerst voor je langskomt zodat 
je geen onnodige verplaatsing maakt. We 
kunnen jou helaas niet verder helpen zonder 
afspraak.
· 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

Meer info
In een volgende editie van de 2310 vind je 
meer uitleg over hoe je online een afspraak 
kunt maken. Ook handig om te weten is dat 
je via het digitaal loket al heel wat produc-
ten van thuis uit kunt aanvragen. Op die 
manier vermijd je alvast onnodige verplaat-
singen. Je vindt het digitaal loket op de 
website www.rijkevorsel.be/e-loket of via 
de 2310-app.

Itsme – overal veilig inloggen met één code

Kun je de pincode van je identiteitskaart moeilijk onthouden ? 
Wil je een attest opvragen via een e-loket maar werkt je kaart-
lezer plots niet meer ? Activeer dan de itsme-app en je moet 
nooit meer zoeken. Wat heb je daarvoor nodig ? Je gsm, nog 
één keer je identiteitskaart, pincode en een kaartlezer (je kunt 
er desnoods eenmalig eentje lenen)  of je kunt deze app ook 
activeren met je bankkaart en de kaartlezer van de bank. Wil 
je meer weten ? Kijk dan voor meer informatie op de website 
www.itmse.be of wil je meteen aan de slag, dan ga je naar 
www.itsme.be/get-started.
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Kort verslag raden
26 oktober 2020

Gemeenteraad
Het besluit van de burgemeester van 22 
oktober 2020 inzake de organisatie van de 
vergaderingen van de gemeenteraad en de 
raad voor maatschappelijk welzijn wordt be-
krachtigd.

Kennis wordt genomen van de presentatie 
van de heer Eric Goubin, hoofdlector bij 
Thomas More Mechelen, waarbij de resulta-
ten worden bekendgemaakt van een bevra-
ging georganiseerd over de gemeentelijke 
communicatie.

De raad geeft goedkeuring aan het belas-
tingreglement waarbij met ingang van 1 ja-
nuari 2021 een belasting wordt geheven op 
het ophalen en verwerken van grof vuil en 
gemengde metalen, snoeihout en de uitge-
breide blauwe PMD-zak.

Voor de aankoop van elektriciteit en aardgas 
voor de gebouwen, installaties en de open-
bare verlichting zal het lokaal bestuur vanaf 
1 januari 2021 instappen op het aanbod 
energielevering van het Vlaams Energiebe-
drijf (VEB). De voorgelegde overeenkomsten 
en de algemene voorwaarden worden goed-
gekeurd.

Goedkeuring wordt verleend aan drie grond-
verwervingen in de sportzone Sonsheide.

Kennis wordt genomen van de beslissing 
van de buitengewone algemene vergade-
ring van Iveka van 13 december 2019 hou-
dende de aanvaarding van de toetreding 
per 13 december 2019 van de gemeente voor 
de activiteit openbare verlichting en van 
de ermee gepaard gaande kapitaalverho-
ging.

Goedkeuring wordt gehecht aan het voorlig-
gend bestek voor de publiek-private samen-
werking met betrekking tot de herontwikke-
ling van de site Sas.

Goedkeuring wordt verleend aan het inzet-
ten van bodycams door de lokale en federale 
politie op het grondgebied van Rijkevorsel.

BESTUUR

Sluitingsdagen kerst- en nieuwjaarsperiode

Tijdens de kerstvakantie gelden er aangepaste openingsuren 
voor de diensten van het lokaal bestuur. Hieronder vind je een 
overzicht van de afwijkingen tegenover de normale openings-
uren:
· donderdag 24 december open tot 12.00 uur
· vrijdag 25 december gesloten
· zaterdag 26 december gesloten
· donderdag 31 december open tot 12.00 uur 
· vrijdag  1 januari gesloten
· zaterdag  2 januari recyclagepark gesloten

De kinderclub sluit op donderdag 24 december uitzonderlijk de 
deuren om 16.00 uur. Daarna is de buitenschoolse kinderopvang 
gesloten vanaf vrijdag 25 december tot en met vrijdag 1 januari. 

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/openingsuren
· www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen
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Raad voor
maatschappelijk welzijn
Kennis wordt genomen van de aanduiding 
van de plaatsvervangers voor de effectieve 
leden van het bijzonder comité voor de soci-
ale dienst binnen de N-VA-fractie.

De raad keurt het reglement inzake de dienst 
warme maaltijdbedeling aan huis met ingang 
van 1 november 2020 goed.

Goedkeuring wordt gegeven aan het regle-
ment Minder Mobiele Centrale met ingang 
van 1 november 2020 met als doel mensen 
te vervoeren met een beperkt inkomen of 
mensen die problemen ondervinden om zich 
te verplaatsen en hen op die manier uit hun 
sociaal isolement te halen.

Zitting gemeenteraad
en raad voor
maatschappelijk welzijn

Omwille van de coronacrisis heeft de burge-
meester bij politieverordening besloten dat 
de vergaderingen van de gemeenteraad en 
de OCMW-raad niet fysiek kunnen doorgaan. 
Voorlopig worden de raadszittingen georga-
niseerd via videoconferentie. De zittingen 
zullen te volgen zijn via livestream, zodat 
de openbaarheid van de vergaderingen ge-
garandeerd blijft.

De volgende zittingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn 
vinden plaats op de maandagen 30 novem-
ber en 14 december 2020 vanaf 20.00 uur. 
De agenda wordt een achttal dagen voor de 
raadszittingen bekendgemaakt. De link voor 
de livestream wordt ter beschikking gesteld 
op de website. Het audioverslag van de ra-
den kun je herbeluisteren op onze website. 
Via onze communicatiekanalen (website, 
Facebook, Instagram) houden we je op de 
hoogte.

Beleef Rijkevorsel in één app !

De 2310-app is een mobiel communicatie-
platform waarmee gemeentediensten, han-
delaars, verenigingen en zorgverstrekkers 
via één enkele app kunnen communiceren 
met inwoners, klanten en leden.

Download de gratis app via de App Store 
(Apple) of de Google Play Store (Android). 
Typ ‘2310 Rijkevorsel’ in de zoekfunctie en 
installeer de app. Eénmaal de app geïnstal-
leerd is, kun je je aanmelden met je e-mail-
adres of met jouw Facebookaccount. Na het 
vervolledigen van je profiel kom je op het 
algemeen overzicht.

Je bepaalt zelf welke handelaars, vereni-
gingen of zorgverstrekkers je wil volgen en 
welke berichten je wil ontvangen. Naast 
nieuwsberichten kun je de agenda raadple-
gen (activiteiten UiTkalender), meldingen 
doen en er is een afvalkalender. De 2310-app 
blijft in ontwikkeling !

Handelaars, verenigingen en zorgverstrek-
kers kunnen zich gratis registreren op de 
app. Na goedkeuring door het lokaal bestuur 
kun je je handelszaak, vereniging of praktijk 
op de app beheren.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/2310app

DOWNLOAD GRATIS DE 2310-APPvia de App Store of Play Store

BeleefRIJKEVORSELIN 1 APP
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Seniorenfeesten

In een normaal jaar worden onze senioren in 
november uitgenodigd voor een animatiena-
middag met lunch. Maar niets is normaal dit 
jaar. In maart viel het leven enkele maan-
den stil. En na een ademruimte tijdens de 
zomermaanden worden we nu opnieuw ge-
dwongen in isolement te gaan.

Om de gemiste festiviteiten te compenseren 
heeft het lokaal bestuur reeds enkele gestes 
gedaan. Onze jubilarissen kregen een ont-
bijtmand en cadeaubox thuisbezorgd. De ou-
ders met kindjes geboren in 2019 kregen een 
leuke knuffel voor hun kleine uk. Ook onze 
senioren vergeten we niet.

Het lokaal bestuur voorziet voor elke 
60-plusser een bon voor het ophalen van een 
worstenbrood en appelbol bij een Rijkevor-
selse warme bakker. Zo steunen we ook onze 
eigen middenstanders. De enige voorwaarde 
is dat je even je naam en adres doorbelt of 
mailt.

Je kunt je inschrijven tot en met 31 decem-
ber 2020. In de eerste helft van januari stu-
ren we de bon dan naar je thuisadres waarna 
je hem kunt inleveren bij je bakker.

Voor info en inschrijvingen:
· 03 340 00 12
· secretariaat@rijkevorsel.be

Feest voor onze jubilarissen

Na de publicatie in ons vorig nummer kregen 
we nog toelating van volgende echtparen om 
hun namen te vermelden in onze 2310.

60 jaar gehuwd
· Ernest en Paula Maegh-Roes
· Marcel en Emma Vissers-Verboven

BESTUUR
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Geboortebos

In normale omstandigheden zouden we in 
oktober, tijdens de Week van het Bos, de 
kindjes geboren in 2019 samen met hun ou-
ders uitnodigen in ons Geboortebos aan de 
Poelberg. Corona heeft er dit jaar echter 
anders over beslist. Toch wilde het lokaal 
bestuur deze bijzondere gebeurtenis niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan.

Er werden enkele bomen in ons geboorte-
bos bij aangeplant. Bomen leveren gezonde 
lucht en zijn dus van groot belang voor onze 
gemeente. Daarnaast staan bomen symbool 
voor het groeien. De borden waarop de na-
men van de kindjes zijn gegraveerd, werden 
geplaatst. De ouders verrasten we met een 
kleine attentie voor hun spruit.

We nodigen iedereen uit om eens een be-
zoekje te brengen aan ons Geboortebos, ge-
legen aan de Poelberg.

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

 

Meer    
info

© Joy Boeykens
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LEVEN EN WELZIJN

Naar aanleiding van de jaarlijkse feestdag van ons dorp op ‘23 (oktober) 
10’ werd aan de Rijkevorselse lagere scholen gevraagd om een kunstwerk 
te maken. Deze werken werden dan op vrijdag 23 oktober op het rondpunt 
tentoongesteld.

Kinderen maken prachtige kunstwerken 
voor 2310-dag

Het lokaal bestuur dankt alle Rijkevorselse lagere scholen voor hun medewerking ! Dankzij jullie 
hebben we van onze 2310-dag toch een feestelijke dag kunnen maken. De kunstwerken gaan 
op rondreis door onze gemeente. Via een rotatiesysteem zullen ze te bewonderen zijn in het 
gemeentehuis, de Leo Pleysierbibliotheek en het Gemeenschapscentrum in Sint-Jozef.

GLS De Wegwijzer

Het KompasSint-Luciaschool
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Blijf mentaal gezond

Het zijn bizarre tijden, en best ook bange. 
Maar laat die niet aan je hart komen en ze-
ker niet aan je hoofd. Zorgen voor jezelf 
moet je altijd. En vandaag nog net iets meer 
dan anders. Of je nu thuis zit of elke dag 
uit werken gaat: we zitten allemaal in het-
zelfde schuitje. En we geraken er allemaal 
samen uit. Misschien voel je je soms triest, 
bezorgd, verward, angstig of zelfs boos in 
deze crisis. Dat is compleet normaal. Hier 
alvast enkele tips om daarmee om te gaan.
 
1. Breng structuur in je dag
· Sta altijd op hetzelfde uur op, neem tijd 

om je te verzorgen, eet op regelmatige 
tijdstippen en ga elke dag ongeveer op 
hetzelfde uur slapen. 

· Zorg voor afleiding: ga buiten, wissel wat 
je moet doen (werk en/of huishouden) af 
met wat je graag doet, zoals lezen, knut-
selen, … Wissel je werk- en/of huistaken 
af met creatieve en rustgevende activitei-
ten. 

· Stel jezelf doelen, maak een planning. 
Maar leg de lat niet te hoog.

 
2. Beweeg, beweeg, beweeg 
· Grijp elke beweegkans: dans (met de kin-

deren), doe de afwas al shakend, zet je 
tuin op orde, ...

· Als je de hele dag binnenzit, verval je 
makkelijk in ongezonde gedragspatronen 
waardoor je je slechter gaat voelen. Ge-
noeg bewegen gaat hand in hand met ge-
zonde voedingsgewoontes en voldoende 
water drinken.

 
3. Hou afstand maar blijf sociaal 
verbonden
· Laat voicemailberichtjes achter bij wie je 

mist, stuur postkaarten, laat kinderen te-
keningen maken voor grootouders of zorg-
verleners, ...

· Gebruik digitale tools voor bv. videoge-
sprekken, online spelletjes, ...

· Vriendelijkheid, warmte en respect kos-
ten niets maar zijn essentieel.

 
4. Blijf positief denken
· Laat los wat je niet kunt veranderen, fo-

cus op dingen die je wel kunt doen en ga 
aan de slag. 

· Mis je bepaalde activiteiten ? Zet dat ge-
mis om in dankbaarheid ervoor. 

· Lucht je hart bij iemand als dat nodig is. 
Maar sluit altijd af met een positieve noot. 

· Vergeet niet te lachen, humor is gezond.
 
5. Zet je in voor anderen
· Bel naar wie alleen is, schrijf brieven naar 

bewoners van woonzorgcentra, doe bood-
schappen voor wie dat niet kan. 

· Het zijn solitaire maar ook solidaire tij-
den: als vrijwilliger kun je op veel ma-
nieren je steentje bijdragen. Zie ook op 
www.rijkevorsel.be/rijkevorselhelpt.

 
6. Bouw rust in voor je geest
· Besteed elke dag minstens een uur aan 

activiteiten die rust brengen: ademha-
lingsoefeningen, meditatie, mindfulness, 
yoga, puzzelen, tekenen, ...

· Pieker je veel ? Voel je daar niet schuldig 
over, maar wees er bewust van. Probeer 
gepieker te beperken tot maximaal één 
uur per dag.
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Familieberichten

Geboorten juli, september en oktober 2020
· Huybrechts Camille, 29 juli 2020, kind van Huybrechts Dave en Franck Ellen
· Buysen Frances, 12 september 2020, kind van Buysen Olivier en Lenaerts Suze
· Arnouts Juline, 16 september 2020, kind van Arnouts Mathias en Lauryssen Els
· Ribeiro Freitas Beatriz, 16 september 2020, kind van Marinho Freitas Jorge en Figueiredo Ribeiro Sandra
· De Backer Gust, 17 september 2020, kind van De Backer Steff en Riemis Charlotte
· Eyskens Julie, 21 september 2020, kind van Eyskens Björn en Van den Eynden Kelly
· Siemons Maxine, 23 september 2020, kind van Siemons Adrian en Fontaine Stephanie
· De Ridder Gaston, 25 september 2020, kind van De Ridder Wannes en Mulders Marianne
· Bervoets Moris, 3 oktober 2020, kind van Bervoets Jonas en Mertens Jorien
· Sabbe Finn, 14 oktober 2020, kind van Sabbe Peter en Eysermans Greet
· Van den Heuvel Alixe, 19 oktober 2020, kind van Van den Heuvel Glenn en Hillen Ines
· Leirs Lukas, 20 oktober 2020, kind van Leirs Sven en Caers Anja

Huwelijken oktober 2020
· Kerstens Wim en Bogaerts Elien, 2 oktober 2020
· Vervoort Dieter en Van Opstal Lotte, 16 oktober 2020
· Verhoeven Matti en Fleerakkers Tinne, 17 oktober 2020
· De Keyser Dimitri en Sellers Megan, 31 oktober 2020
· Vriends Mario en Belmans Elise, 31 oktober 2020

Overlijdens oktober 2020
· Voeten Joanna °1937 †  1 oktober 2020
· Mostmans Maria °1936 † 11 oktober 2020
· Larssen Hélène °1940 † 17 oktober 2020
· Otten Florent °1932 † 20 oktober 2020

· Coolen René °1944 † 24 oktober 2020
· Janssen Juliana °1935 † 28 oktober 2020
· Lambrechts Emiel °1938 † 28 oktober 2020
· Roggeman Godelieve °1938 † 29 oktober 2020

Rijkevorsel Helpt !

Het lokaal bestuur is op zoek naar vrijwilli-
gers om inwoners tijdens deze tweede lock-
down een handje toe te steken of te onder-
steunen. 

Wil jij als vrijwilliger helpen  ? Meld je dan 
aan op www.rijkevorsel.be/rijkevorselhelpt.

Wat kun je doen ? Naar de winkel, de apo-
theek of de post gaan, een babbel doen via 

de telefoon, een brief schrijven, psycholo-
gische ondersteuning bieden, ... Alle hulp is 
welkom. Samen staan we sterker dan alleen !

Zit je zelf met een hulpvraag of ken je ie-
mand die hulp kan gebruiken, meld het 
ons op de website van Rijkevorsel Helpt 
of contacteer de sociale dienst via 03 340 
39 65 (tijdens de week) of via e-mail naar 
socialedienst@rijkevorsel.be.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/rijkevorselhelpt
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Alcoholverslaving hoeft niet 
het einde te zijn

AA heet voluit 'Anonieme 
Alcoholisten' en staat 
open voor iedereen die 
niet ten onder wil gaan 
aan de lichamelijke en 
geestelijke afhankelijk-

heid van alcohol. Alcoholisme is een versla-
ving, maar tegelijk ook een (familie) ziekte, 
die gestabiliseerd kan worden.

AA is een zelfhulpgroep van mensen die hun 
ervaring, kracht en hoop met elkaar delen 
om hun gemeenschappelijk probleem op te 
lossen en anderen te helpen bij het herstel 
van hun alcoholisme. De enige vereiste voor 
lidmaatschap is een verlangen om op te hou-
den met drinken.

Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor 
het AA-lidmaatschap. Het hoofddoel is nuch-
ter worden, blijven en andere alcoholisten 
helpen nuchterheid te bereiken.

Bedenk dat er in AA Vlaanderen alleen al 
ongeveer 400 vergaderingen zijn, wekelijks 
en ook in jouw omgeving. Laat je dus niet 
weerhouden een beroep te doen op AA met 
de gedachte dat je de enige zou zijn die met 
een alcoholprobleem te kampen heeft.

Voor familie en naasten van alcoholisten be-
staan er Al-Anongroepen.

Meer info:
· AA
 03 239 14 15
 info@aavlaanderen.org
 www.aavlaanderen.org

· Al-Anon
 03 218 50 56
 info@al-anonvl.be

Ben jij geselecteerd voor
de gezondheidsenquête ?

De eerste enquêteformulieren werden on-
dertussen opgestuurd. Heb jij er één ontvan-
gen ? Met jouw persoonlijke code kun je de 
vragenlijst online invullen. Heb je geen com-
puter of tablet ter beschikking, dan kun je er 
ook voor kiezen om de papieren vragenlijst 
in te vullen. De papieren vragenlijst zal op-
gestuurd worden met een herinneringsbrief 
en kan gratis teruggestuurd worden.

De vragenlijst bevat uiteenlopende vragen 
over je gezondheid. Zo worden onder andere 
vragen gesteld over lichaamsbeweging, voe-
ding, alcohol- en tabaksgebruik, geestelijke 
gezondheid en de gezondheid in je omge-
ving. De enquête verloopt volledig anoniem.

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

Meer info:
· 03 340 00 12
· secretariaat@rijkevorsel.be
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Coronalert

Gebruik jij Coronalert al ? 
De gratis app waarschuwt je bij een hoog 
risico op besmetting en helpt zo de ver-
spreiding van het coronavirus te vertragen. 
Download hem nu in je Google Play Store 
(Android) of App Store (iOS) en bescherm je-
zelf en anderen. 

Meer info:
· www.coronalert.be

Warme Williamwandeling

Ken jij Warme William al ? Warme William is 
de grote, blauwe beer die echt luistert naar 
jou. Iedereen kan een Warme William zijn. 
Luisteren kun je immers leren. Warme Wil-
liam neemt je in de kerstvakantie mee op 
wandel. Onderweg geeft hij je opdrachten 
en tips. Na elke opdracht krijg je een letter. 
Vul deze in op het antwoordformulier en ont-
dek de geheime boodschap van Warme Wil-
liam. Een wandeling met een goed gevoel !

Meer info vind je vanaf 15 december op onze 
website www.rijkevorsel.be/warmewilliam 
en in ons volgend infoblad.

 Hou je kot gezond

Door corona brengen we met z’n allen meer 
tijd door in onze woning, zeker nu het weer 
kouder en natter wordt. Dan is het natuurlijk 
extra belangrijk dat de lucht in je woning 
gezond is. Ververs je de lucht in je woning 
niet genoeg, dan kunnen vocht en schade-
lijke stoffen niet meer weg. Dit kan zorgen 
voor heel wat gezondheidsproblemen, zoals 
irritatie van de ogen en luchtwegen, hoofd-
pijn, allergie, astma, ... of bij CO zelfs tot 
de dood.

Iedereen kan last krijgen, maar zwangere 
vrouwen, kinderen, ouderen en zieken zijn 
het meest kwetsbaar voor vervuilde lucht. 
Hoe kun je daar nu zelf iets aan doen?

4 vuistregels voor een
gezond binnenmilieu
1. Ventileer: Zorg voor een constante lucht-

doorstroming door je huis.
2. Verlucht: Zet je raam extra open.
3. Beperk vervuilende stoffen in huis en ver-

lucht.
4. Vermijd CO-vergiftiging door je verwar-

mingstoestel te laten nakijken.

Meer info:
· www.gezondbinnen.be

LEVEN EN WELZIJN
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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
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Rode Kruis Rijkevorsel
zoekt	brugfiguren

Brugfiguren zijn vrijwilligers die helpen een 
brug te bouwen tussen de school en thuis 
voor kinderen in de kleuter- of lagere school 
die het moeilijk hebben op school. Het gaat 
om kinderen in een moeilijke thuissituatie 
of onstabiele leefomgeving, kinderen met 
beperkte kennis van het Nederlands of on-
voldoende ondersteuning thuis. In de eerste 
plaats help je een kind om zijn achterstand 
op school in te halen. Je gaat wekelijks een 
uurtje langs bij het kind om het te onder-
steunen en te stimuleren om huiswerk te 
maken, een boek te lezen, rekenoefeningen 
te maken, ... Je geeft individuele aandacht 
en aanmoediging. Op die manier ondersteun 
je ook de ouders, die het (tijdelijk) moeilijk 
hebben om hun kind te begeleiden.

Je hebt geen pedagogisch diploma nodig 
maar moet wel minstens 18 jaar oud zijn. 
Het Rode Kruis zorgt voor een basisoplei-
ding. Daarnaast kun je ook rekenen op de 
steun van je collega’s. Regelmatig komen 
de brugfiguren samen om van gedachten 
te wisselen. Momenteel telt het team vijf 
enthousiaste vrijwilligers die wekelijks een 
beetje tijd vrijmaken voor de begeleiding 
van kwetsbare kinderen. Heb je ook zin om 
zelf brugfiguur te worden ? En heb je tenmin-
ste wekelijks een uurtje tijd ?

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

Welzijnszorg Rijkevorsel
roept om hulp

Wegens corona, geen warme 
soep op de stoep dit jaar
Doodjammer. Toch zouden wij, het team 
van Welzijnszorg Rijkevorsel, zeker nu co-
rona mensen in armoede extra hard treft, 
hulp willen bieden aan de meest zwakken 
van onze samenleving. Hulp voor hen die het 
broodnodig hebben.

Laten wij nu in Rijkevorsel eens zien dat hier 
veel warme mensen wonen die hun steen-
tje willen bijdragen voor hen die het min-
der goed hebben. In plaats van warme soep, 
stort een warm bedrag op rekening Welzijns-
zorg BE 21 0000 0000 0303 met mededeling 
‘Rijkevorsel 2020’. Steun zo Welzijnszorg in 
de strijd voor goede en betaalbare woningen 
vol onbetaalbaar mooie momenten. Zullen 
wij, die altijd zo meedoen met de warmste 
week, nu ook eens laten zien dat wij dat in 
alle omstandigheden blijven doen ? Hartelijk 
dank voor je medewerking !

Voor elk bedrag, hoe klein ook, zijn we dank-
baar, want zo kunnen we mensen helpen die 
het nodig hebben.

Kerstvieringen

Door de huidige coronamaatregelen mogen 
er momenteel geen erediensten georgani-
seerd worden. Mocht dit binnenkort wijzi-
gen, dan vinden de kerstvieringen in Rijke-
vorsel op onderstaande momenten plaats.
· Donderdag 24 december
 17.00 uur, Sint-Jozefkerk
· Vrijdag 25 december
 10.00 uur, Kapel van Achtel
· Vrijdag 25 december
 11.00 uur, Sint-Willibrorduskerk
 (gezinsvriendelijke viering)

LEVEN EN WELZIJN
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Feeënbomen op vijf locaties

Vorige week werd de eerste feeënboom ont-
huld in de Leo Pleysierbibliotheek. Je treft 
ze ook aan in de winkelketens Jumbo, Albert 
Heijn, Carrefour en bij het lokale platform 
Superburen. Met de actie wil het lokaal be-
stuur ervoor zorgen dat kinderen en jon-
geren (0 tot en met 15 jaar) uit kwetsbare 
gezinnen een leuk cadeau mogen ontvangen 
tijdens de eindejaarsperiode. Omdat hun 
ouders niet altijd het budget hebben om 
speelgoed te kopen, kan iedereen die dat 
wenst dit in hun plaats doen.

De kinderen krijgen de kans om een cadeau 
te kiezen voor een maximumbedrag van 
€ 30 en mogen deze toevoegen aan hun ver-
langlijstje. Het hoeft niet één geschenk van 
€ 30 te zijn. Het kunnen ook meerdere ca-
deaus zijn met een maximum totale waarde 
van € 30. Inwoners van Rijkevorsel kunnen 
dan via de Feeënbomen de wensen van deze 
kinderen in vervulling laten gaan. Het lokaal 
bestuur werkt hiervoor samen met verschil-
lende partners, organisaties en onderne-
mers.

Hoe gaat dit in zijn werk ?
· Kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen 

hun wensen tot en met 4 december bin-
nenbrengen bij de sociale dienst.

· Medewerkers van de sociale dienst steken 
het papier met de wens in een envelop 
en hangen deze op aan de verschillende 
feeënbomen in het dorp.

· Inwoners die de boom passeren kunnen 
een envelop meenemen en het cadeau 
ingepakt terug bezorgen aan de sociale 
dienst. Er staan geen namen op vermeld 
dus de anonimiteit wordt gewaarborgd. 
Op de feeënboom staat ook een QR-code. 
Inwoners kunnen deze inscannen met hun 
bankapp en zo een gift doen.

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

Meer info:
· Sociale dienst OCMW
· 03 340 39 65
· socialedienst@rijkevorsel.be

· 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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Private partner gezocht
voor ontwikkeling site Sas

BOUWEN EN WONEN

Op 26 oktober 2020 besliste de gemeenteraad om op zoek te gaan naar een private partner om 
de herontwikkeling van de site te realiseren middels een publiek-private samenwerking.

Wat voorafging
Het is nu al enige tijd geleden dat het lokaal bestuur de voormalige steenbakkerijsite aan-
kocht. Na veel studiewerk en administratieve voorbereidingen werden inmiddels nagenoeg alle 
gebouwen gesloopt. De sloopwerken werden voor 90 % van de kostprijs gesubsidieerd. Enkele 
constructies bleven behouden om de voeling met het steenbakkerijverleden niet te verliezen. 
Deze zullen worden geïntegreerd in de nieuwe invulling. Eerder werd, ter voorbereiding van de 
sloop, de beeldbepalende schouw al gerenoveerd.

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel wenst op de voormalige steenbakkerijsite 
Sas een kwalitatief herbestemmingsproject te realiseren. Wonen wordt 
hierbij de hoofdfunctie, maar er kan tevens plaats voorzien worden voor 
nevenfuncties zoals kleinschalige handel of diensten, ... Bij de nieuwe 
invulling is een knipoog naar het verleden en aandacht voor duurzaamheid 
onontbeerlijk.

© Johan Kaethoven 
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Rond die periode werden ook twee oproepen gedaan om een partner te zoeken voor de her-
ontwikkeling van de site. Gebrek aan interesse op de private markt bleek te wijten aan de te 
strikte stedenbouwkundige voorschriften in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Door te wachten op 
nieuwe regelgeving die een aanpassing van dit plan mogelijk zou maken, zou tijd gewonnen 
kunnen worden tegenover de opmaak van een nieuw plan, wat overigens een kostelijke zaak 
zou zijn.

En zo geschiedde, want begin 2019 werd het langverwachte besluit van de Vlaamse regering 
gepubliceerd. Maar ook deze vereenvoudigde procedure heeft meer tijd gevergd dan ge- 
hoopt; het dossier was immers het eerste waarvoor de nieuwe regeling werd toegepast. 
Op 25 mei 2020 werd de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd door de 
gemeenteraad.

Zoektocht naar private ontwikkelaar
De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2020 de gunningswijze en de lastvoorwaarden voor de 
overheidsopdracht 'herontwikkeling site Sas te Rijkevorsel' goedgekeurd. De procedure voor de 
aanduiding van een private partner bestaat uit een selectiefase en een gunningsfase.

De selectie van de kandidaten gebeurt in eerste instantie op basis van enkele minimumcriteria, 
waaraan de kandidaten minstens moeten voldoen. Daarna worden maximum drie kandidaten 
aan de hand van selectiecriteria geselecteerd en uitgenodigd voor de gunningsfase.

Tijdens de gunningsfase gebeurt de beoordeling van de geselecteerde private ontwikkelaars op 
basis van enkele gunningscriteria. De inschijvers dienen daartoe enkele opdrachtdocumenten 
in, waaronder een eerste ontwerp voor de herbestemming van de site. Er is dan nog ruimte 
voor onderhandeling, waarna de opdracht wordt toegewezen aan de private partner die het 
beste voorstel doet. Vervolgens wordt een overeenkomst voor publiek-private samenwerking 
afgesloten tussen de private partner en de gemeente.

Er wordt naar gestreefd om deze procedure af te ronden tegen het najaar van 2021. De private 
partner kan vervolgens de nodige vergunningen aanvragen en starten met de gefaseerde ontwik-
keling van de site.

Geïnteresseerde private ontwikkelaars kunnen het bestek voor de overheidsopdracht 'heront-
wikkeling site Sas te Rijkevorsel' raadplegen via e-Procurement, het digitaal uitwisselingsplat-
form voor overheidsopdrachten.

Park aan de noordzijde
Als voorafname wil het bestuur al werk maken van het park aan de noordelijke zijde van de site. 
Via IOK werd een landschapsarchitect aangesteld. Die maakt een ontwerp op voor de aanleg van 
een landschapspark achter de arcadebogen en de productiehal.

Het zal gaan om een ruw landschap met vegetatie waarbij extra aandacht zal uitgaan naar 
een bijen- en insectenvriendelijke inrichting en de buffering van het regenwater. Ook over de 
aanleg van de centrale toegangsstrook en de integratie van het resterende gedeelte van de 
ringoven en het gevelfragment wordt nagedacht.
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Webinar ‘Betaalbaar kopen en 
(ver)bouwen na de woonbonus

Sinds 1 januari 2020 kunnen kopers van een 
woning of appartement niet langer genieten 
van de woonbonus. Wie had gehoopt dat dit 
voor een verlaging (of ten minste een stabili-
satie) van de vastgoedprijzen zou zorgen, is 
eraan voor de moeite. Mede door de corona-
crisis zijn de vastgoedprijzen de voorbije 
maanden verder blijven stijgen.

Is het verwerven van een eigen woning of 
appartement dan nog interessant ? Kom ik in 
aanmerking voor een sociale woning of le-
ning ? Kan ik als koper nog genieten van fis-
cale voordelen ? Hoeveel bedragen de kosten 
bij de aankoop van een onroerend goed ? En 
heb ik als (ver)bouwer recht op bepaalde 
voordelen of premies ?

Op dinsdag 15 december 2020 om 19.00 uur 
organiseert de gemeente Rijkevorsel in sa-
menwerking met Kempens Woonplatform 
een webinar ‘betaalbaar kopen en (ver)bou-
wen na de woonbonus’. Deze infosessie richt 
zich naar personen die een woning/apparte-
ment wensen te verwerven, te bouwen of 
verbouwen.
De medewerkers van Kempens Woonplat-
form zullen je meer informatie geven over 
de betaalbaarheid, administratie bij aan-
koop, eventuele premies, ...

Gezien de coronamaatregelen wordt de in-
fosessie digitaal georganiseerd. Deelname 
aan het webinar is gratis, maar deelnemers 
moeten zich vooraf inschrijven.

Dit kan door een e-mail te sturen naar 
kempens.woonplatform@iok.be, met als on-
derwerp ‘deelname webinar’, waarna je een 
uitnodiging krijgt om de infosessie bij te wo-
nen. Je kunt de presentatie dan van thuis uit 
volgen op je pc, laptop of tablet.

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

BOUWEN EN WONEN
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Strooiplan Rijkevorsel

Opgelet!
Dit is het vaste strooiplan

voor de gemeente Rijkevorsel.

Hou er echter rekening mee dat

afwijkingen steeds mogelijk zijn.

Denk maar aan straten waar

wegenwerken worden uitgevoerd of

plaatsen waar de weg recent in beton

werd aangelegd (hier zou strooizout

onherroepelijke schade aan het

wegdek veroorzaken).

Legende
n Gemeente prioritair
n Gemeente niet-prioritair
n Vlaams Gewest

 Gemeentegrens
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11 % van de inwoners van 
Rijkevorsel doet het al *

*	Gaat	met	de	fiets
  naar het werk
Maar wat vind jij ervan ? Praat mee over de 
toekomst van hoe we ons in Rijkevorsel en in 
de Kempen verplaatsen. Vervoerregio Kem-
pen nodigt alle Kempenaren uit om mee na 
te denken over hoe we ons morgen zullen 
verplaatsen en wat daarvoor nodig is. Schrijf 
nu in voor de open tafel voor de Noorderkem-
pen op woensdag 25 november.

De vervoerregio Kempen bestaat sinds 2019, 
bevat 28 gemeenten en telt 475 000 inwo-
ners. Het is één van de grootste Vlaamse 
vervoerregio’s die werd opgericht in het ka-
der van basisbereikbaarheid. In Vervoerregio 
Kempen is men volop bezig met het opstel-
len van een plan waarin de gezamenlijke 
mobiliteitsvisie voor alle vervoersmiddelen 
op lange termijn wordt vastgelegd. Voor dat 
regionaal mobiliteitsplan wordt momenteel 
de laatste hand gelegd aan de oriëntatie-
nota.

Praat mee en schrijf je in op de website 
www.vervoerregiokempen.be.

Stroomgebiedplannen voor
Schelde en Maas 2020 -2027

Dit najaar startte het openbaar onderzoek 
over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplan-
nen voor de Vlaamse delen van de interna- 
tionale stroomgebieddistricten van de 
Schelde en de Maas.

Op www.volvanwater.be krijg je een over-
zicht van de plandelen en acties die voor Rij-
kevorsel relevant zijn. Via geoloketten kom 
je te weten welke acties in jouw buurt ge-
pland zijn of hoe het afvalwater in je straat 
gezuiverd wordt. Je vindt er ook bijkomende 
documentatie over de plannen. Nog tot en 
met 14 maart 2021 kun je jouw mening ge-
ven over de ontwerpen.

Afleveren	snoeihout
op recyclagepark

Dit jaar kun je nog tot en met zaterdag 28 
november gratis snoeihout op het recycla-
gepark afleveren. Lukt dat niet meer jou? 
Snoeihout kun je ook makkelijk in je tuin 
houden en er zo voor geen geld veel plezier 
aan beleven. Even hakselen bijvoorbeeld en 
je bedekt gratis de grond tussen je plantjes. 
Of je knutselt zelf een tochtscherm in el-
kaar zodat je straks, lekker uit de wind, van 
’t zonnetje kunt genieten.

BOUWEN EN WONEN

Maar wat vind jij ervan?
Praat mee over de toekomst van hoe we ons in de Kempen verplaatsen. 
Schrijf je in voor onze open tafels: www.vervoerregiokempen.be

(*) Gaan met de fiets naar het werk. 

Noorderkempen 25 november
Middenkempen 26 november
Zuiderkempen 2 december
Oosterkempen 3 december

36.000 Kempenaars 
doen het al.*
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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.

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.

1.001 bomen en Behaag onze 
Kempen maken Rijkevorsel 
een heel stuk groener

Om de gemeente verder te vergroenen, 
kreeg elk gezin uit Rijkevorsel een gratis 
boom aangeboden via de 1.001-bomencam-
pagne. Maar liefst 592 gezinnen gingen in 
op dit aanbod. Zo komen er binnenkort 192 
appelbomen, 139 perenbomen, 79 winterlin-
des, 78 kersenbomen, 50 veldesdoorns, en 
34 hazelaars en 20 sporken bij in Rijkevorsel. 
Samen maken deze Rijkevorsel weer heel 
wat groener en geven ze een extra stimulans 
aan de biodiversiteit.

65 gezinnen bestelden ook nog extra plant-
goed via Behaag onze Kempen. Nog eens 
goed voor 2 000 haagplantjes, 875 bloem-
bollen, 71 stuks kleinfruit, 54 fruitbomen, 14 
klimplanten en 220 m2 bloemenweide.

Levering aan huis
in plaats van ophaling
Vanwege de geldende coronamaatregelen is 
het niet wenselijk om alle bestellers naar de 
gemeentelijke werkplaats te laten komen 
om hun boom af te halen. De technische 
dienst zal deze bomen dan ook aan huis ko-
men leveren. Alle aanvragers worden hier-
over verder geïnformeerd.

Aangezien de Behaag onze Kempen-actie 
wordt georganiseerd door vrijwilligers is het 
op dit moment niet mogelijk om dit plant-
goed te verdelen. De verdeling zal uitgesteld 
worden naar later deze winter. Bestellers 
worden hiervan verder op de hoogte gehou-
den.
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Afvalkalender 2021

Vanaf 7 december
in je brievenbus
Houd je brievenbus in de gaten want vanaf 
7 december mag je de afvalkalender 2021 
verwachten. Op deze kalender vind je alle 
vertrouwde informatie over ophaaldata en 
sorteerregels. Door de eindejaarsdrukte bij 
de postbedeling is het best mogelijk dat je 
pas vanaf de tweede helft van december de 
afvalkalender in de bus krijgt.

Ben je slechtziend ? Dan kun je een groter 
formaat van de afvalkalender vragen via 
afvalbeheer@iok.be of 014 56 27 75.

Recycle !
Met de superhandige app ‘Recycle !’ krijg je 
op je smartphone een bericht van elke op-
haling aan huis. Maar ook de sorteerregels, 
de openingsuren van je recyclagepark en het 
adres van je dichtstbijzijnde Kringwinkel 
vind je op de app. Deze is beschikbaar voor 
Android en Apple.

De nieuwe blauwe zak
in Rijkevorsel

Je hebt er misschien al van gehoord. In de 
nieuwe blauwe PMD-zak zullen meer ver-
pakkingen mogen gedeponeerd worden dan 
vroeger. De uitbreiding wordt in onze regio 
geleidelijk aan ingevoerd. Dit om zeker te 
zijn dat alle verpakkingen op een duurzame 
manier kunnen verwerkt worden.

Ondertussen wordt er alles aan gedaan om 
de nieuwe blauwe zak in Rijkevorsel zo snel 
mogelijk in te voeren. Intussen vragen we je 
om nog even geduld te oefenen en de hui-
dige sorteerregels te respecteren.
· P = Plastieken flessen en flacons
· M = Metalen verpakkingen
· D = Drankkartons
De sorteerinstructies zijn ook terug te vin-
den op de afvalkalender.

Vanaf 1 januari 2021 kunnen PMD-zakken 
aangekocht worden tegen een kostprijs van 
€ 3,60 per rol.

BOUWEN EN WONEN
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Week van de afvalophaler en 
recyclageparkwachter

Tijdens de ‘Week van de afvalophaler en re-
cyclageparkwachter’ van 23 tot 29 november 
kun je jouw waardering tonen aan de meer 
dan 250 mannen en vrouwen, afvalophalers 
en recyclageparkwachters, die in de Kempen 
dagelijks paraat staan zodat jij je afval ge-
makkelijk kwijt kunt. Je respect en dank-
baarheid kun je eenvoudig laten zien door:
· je container met het handvat naar de 

straatkant aan te bieden
· je container en zakken altijd goed te slui-

ten
· je afval vooraf mooi te sorteren als je 

naar het recyclagepark gaat

Een strik, een tekening,
een welgemeende ‘dankjewel’
Wil je hen extra bedanken tijdens deze week ? 
Hang een kleurrijke strik of een  mooie te-
kening aan je container of zak. Verras je re-
cyclageparkwachter met een welgemeende 
‘dankjewel’. Want alles went behalve een 
compliment !

Een foto van je tekening mag je altijd instu-
ren via www.facebook.com/IOKAfvalbeheer 
of afvalbeheer@iok.be. De mooiste tekenin-
gen worden uitvergroot om op de ophaalwa-
gens te hangen. Een ophaalwagen zien pas-
seren met jouw tekening ? Supercool !

Zwerfvuil ...
Niet in onze gemeente !

Het zijn momenteel vreemde tijden voor ons 
allen. Het coronavirus houdt ons alweer ‘in 
ons kot’ waardoor onze tijd buiten schaars 
en kostbaar is. Daarom is het − nu nog meer 
dan anders − belangrijk om die tijd zo aan-
genaam mogelijk te maken voor iedereen. 
We roepen iedereen extra op om afval niet 
zomaar achter te laten. Gooi het in een vuil-
nisbak of neem het mee naar huis !

Waar deponeer je
jouw mondmasker ?
Sinds een aantal maanden zijn bescher-
mingsmiddelen als mondmaskers en hand-
schoenen niet meer weg te denken uit ons 
straatbeeld. Er bestaat wel nog onduidelijk-
heid over in welke vuilnisbak de gebruikte 
beschermingsmiddelen nu precies moeten 
gegooid worden. Dit beschermingsmateriaal 
hoort bij het restafval (grijze containers), 
net zoals de gebruikte papieren zakdoekjes.

Zwerfvuilactie verenigingen 
uitgesteld
Omwille van de coronamaatregelen kunnen 
de verenigingen hun jaarlijkse zwerfvuilac-
ties niet laten doorgaan. Daarom nog eens 
een warme oproep om zelf een steentje bij 
te dragen aan een propere omgeving. Een 
propere omgeving is namelijk belangrijk, 
maar jullie gezondheid is dat nog meer !

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

 

Meer    
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN

De brexit staat voor de deur...
bereid je voor

Op 1 januari 2021 wordt het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) 
een land buiten de EU en gelden er andere handelsafspraken dan binnen de EU. Denk bijvoor-
beeld aan douanecontroles, procedures voor de in- en uitvoer van producten of kwaliteitseisen.
Het Verenigd Koninkrijk is de vierde handelspartner van België, na Duitsland, Frankrijk en Ne-
derland. De automobielsector, de chemiesector, de vervaardiging van machines en apparaten 
en de voedingssector voeren het meest uit naar het Verenigd Koninkrijk. Voor speciale stoffen 
en tapijten is het zelfs de belangrijkste afzetmarkt van ons land.

Het is duidelijk dat de brexit een grote economische impact zal hebben op ons land. Maar wat 
is de concrete impact voor jouw bedrijf? Met behulp van de Brexit Impact Scan van de FOD 
Economie kom je te weten waar je moet bij stilstaan en wat je nu al kunt doen om jouw bedrijf 
voor te bereiden. Aan de hand van een aantal vragen bepaalt de scan de algemene impact van 
de brexit op jouw onderneming. De vragen gaan over invoer, uitvoer, intellectuele eigendom, 
gebruik van digitale diensten, vervoer en toeleveranciers.

Je vindt de scan en een overzicht van alle beschikbare informatie op brexit.belgium.be.

Al enkele maanden onderhandelen het Verenigd Koninkrijk en de Europese 
Unie over de voorwaarden van hun toekomstige relatie. Die overgangsperiode 
loopt eind 2020 af. Vanaf 1 januari 2021 wordt de brexit een realiteit die 
voor bedrijven heel wat gevolgen heeft. Daarom is het uiterst belangrijk 
jouw onderneming zo goed mogelijk voor te bereiden. De website
brexit.belgium.be en de Brexit Impact Scan van de FOD Economie
helpen je om dat allemaal in kaart te brengen.
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Is jouw bedrijf klaar
voor de digitale toekomst ?

De toekomst van Vlaanderen is digitaal. Maar 
hoe maak je als onderneming deze toekomst 
waar ? Hoe innoveer je met artificiële intel-
ligentie ? Welke uitdagingen en oplossingen 
bestaan er rond cybersecurity ? Wil je ook 
mee op de digitale trein maar weet je niet 
hoe dit aan te pakken ? Er is heel wat advies, 

begeleiding en ondersteuning voor jouw 
bedrijf. Bekijk het volledige aanbod op de 
website www.digitaletoekomst.be.

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

 

Meer    
info

WZC Prinsenhof zoekt (m/v)

VERPLEEGKUNDIGEN
VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING

TWEEDE OPROEP

MET BACHELOROPLEIDING (BV1-BV3) OF
EEN GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS VERPLEEGKUNDE (HBO5) 

(VOORHEEN GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE) (C3-C4)  

1. Met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in halftijds dienstverband (19/38 uur).
2. met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur tot en met 31 mei 2021, in halftijds dienstverband (19/38 uur)

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als verpleegkundige in WZC Prinsenhof ben je mee 
verantwoordelijk voor de begeleiding, behandeling 
en verzorging van onze bewoners. Je staat voor een 
kwaliteitsvolle zorg en hanteert de beste verpleegmethoden. 
Je werkt nauw samen met alle leden van het multidisciplinair 
team. Je rapporteert aan de hoofdverpleegkundige.

PROFIEL

Je bent geëngageerd en geïnteresseerd in ouderenzorg.
Je streeft een kwaliteitsvolle verzorging na. Je staat graag
ten dienste van anderen en je kunt je flexibel opstellen.
Een voorkeur voor nachtwerk is bespreekbaar.

VERDERE INFORMATIE 

Je dient te slagen voor de selectieprocedure. Er wordt 
een wervingsreserve voor twee jaar aangelegd. Een 
informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, 
de wedde, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden 
en de diplomavereisten, de selectieprocedure, e.d. kun 

je terugvinden op de website. Schoolverlaters worden 
toegelaten tot de selectieprocedure mits voorlegging van 
een studiebewijs, het vereiste diploma dient voorgelegd te 
worden op het moment van indiensttreding.

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 29 november 2020. Je verstuurt je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft deze af 
tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst, t.a.v. 
het vast bureau, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je 
kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen.

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

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Wie ging de sportieve uitdaging
van 2310 aan ?

Het lokaal bestuur daagde onze inwoners op sportief vlak uit om alleen of 
met hun bubbel een wandeling, een loop-, fiets- of mountainbiketocht te 
ondernemen van vrijdag 23 oktober tot zondag 25 oktober. Dit allemaal ter 
ere van onze gemeentelijke feestdag op 23 oktober !

Voor de wandel- en looptocht werd het reeds bestaande 2310-pad van 11,7 km afgewerkt. Zowel 
de mountainbiketocht als de fietstocht telden exact 23,10 km, verwijzend naar onze postcode.
Bij de MTB-tocht werd een segment voorzien bij het Pannenhuispad om te bekijken wie de 
snelste inwoner was. Hierbij de uitslag van de 2310-KOM (King of the mountain) en 2310-QOM 
(Queen of the mountain).

© Kimmy Cools 

© Tine Debeuckelaer © Siem Van den Bogerd 

© Wannes Geys en Vince Vleugels 
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Inwoners die één van de drie tochten tot een goed einde wisten te brengen, kwamen in aan-
merking voor een fraaie prijs. Dit deden de inwoners door hun prestatie te registreren op een 
sportapp en deze te delen op sociale media met de hashtag #2310Rijkevorsel.

Uit de inzendingen werden twin-
tig winnaars uitgeloot die elk 
een cadeaubon ter waarde van 
€ 15 krijgen. Zij werden reeds ge-
contacteerd door de sportdienst.

Graag willen we Charel Sysmans van 
de Driesenbikers nog even bedanken 
voor het mee ophangen, controleren 
en afhalen van de pijlen en de trans-
parante communicatie.

De sportieve uitdagingen waren een 
groot succes ! Meer dan 1 500 men-
sen gingen kijken op de webpagina 
‘Ga de sportieve uitdaging van 2310 
aan !’. Heb jij nog een leuke uitda-
ging die we ‘samen’ kunnen aan-
gaan ? Laat het ons dan zeker weten 
via sport@rijkevorsel.be. 

2310-QOM
 1. Vermeiren Tinne (1’44)
 2. Brosens Kaat (1’54)
 3. Van Ginneken Sandra en
    Meyvis Kristel (2’00) 

2310-KOM
 1. Maegh Bart (1’12)
 2. Goris Bart (1’14)
 3. Holemans Joeri (1’15)

Sportgala 2020 gaat niet door

Op vrijdag 19 februari 2021 zou de sportraad in samenwerking met het lokaal bestuur het ‘Sportgala 2020 Rijkevor-
sel: huldiging van sportlaureaten, kampioenen en uitzonderlijke sportprestaties’ inrichten. Maar voor het jaar 2020 
zal het Sportgala niet doorgaan.

Wegens de maatregelen in het kader van de bestrijding van het Covid-19-virus hebben verschillende sporters niet 
naar hun behoren kunnen trainen of presteren. Daarnaast is het moeilijk om een coronaveilige editie met de nodige 
feeststemming te organiseren.

De kampioenen en uitzonderlijke sportprestaties van 2020 zullen een jaar later gehuldigd worden. 
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Het nieuwe dagelijks bestuur
van de sportraad daagt jou uit

Recent werd er een nieuw team gevormd 
voor het dagelijks bestuur van de sportraad. 
Om dit te vieren bracht het dagelijks bestuur 
een nieuw logo uit voor de sportraad.

Voor het dagelijks bestuur van de sportraad 
staat sport en samenhorigheid centraal. 
De Covid-19-maatregelen zorgen voor een 
drempel in het beoefenen van je favoriete 
sport. Bewegen is zeer belangrijk, zeker in 
de wintermaanden. Daarom daagt het dage-
lijks bestuur van de sportraad alle inwoners 
uit om samen 23 1000 km te stappen.
Van zaterdag 19 december 2020 tot donderdag 
31 december 2020 is er een wandeling/loop-
route ‘het Veussels Kersttripje’ van ongeveer 
zeven kilometer met een extra lus. Op deze 
route zal een teller staan zodat we steeds het 
aantal kilometers kunnen bijhouden.

Ben jij er klaar voor om het jaar 2020 al be-
wegend af te sluiten ? Meer info volgt snel via 
www.rijkevorsel.be/sportraad.

Dag van de Jeugdbeweging:
hoera voor alle 
jeugdverenigingen

Op vrijdag 23 oktober 2020 vierden we weer 
de Dag van de Jeugdbeweging. Dat deze 
editie anders was dan de vorigen zal jullie 
waarschijnlijk niet verbazen. Onze grootse 
ontbijtactie kon dit jaar jammer genoeg niet 
doorgaan. Toch deden we ons uiterste best 
om onze jeugdverenigingen toch even in de 
schijnwerpers te zetten.

32

Alle leden van de jeugdverenigingen kregen 
een ballon mee naar huis die ze tijdens de 
Dag van de Jeugdbeweging op een zicht-
bare plaats weg konden hangen. Zo werd 
nogmaals duidelijk hoe sterk het jeugdver-
enigingsleven leeft in ons dorp. Verder wer-
den er banners en ballonnen opgehangen 
op zichtbare plaatsen en de vlaggen van de 
jeugdverenigingen werden trots opgehangen 
aan de ramen van de bib.

Via deze weg willen we al onze jeugdver-
enigingen graag nog een keer bedanken voor 
hun inzet en flexibiliteit, zeker in deze tij-
den! Jullie toveren wekelijks weer heel wat 
glimlachjes op vele kindergezichtjes, dus dit 
verdient alleen maar dank !

Kerstpret in de Kinderclub

Op 21, 22, 23 en 24 december staat de Kin-
derclub paraat om de kinderen op te vangen 
met leuke activiteiten. In onze speelhoeken 
is er ruimte voor elk kind om zich volledig uit 
te leven.

Net zoals tijdens de herfstvakantie zullen de 
kinderen in hun opvanglocatie van tijdens 
het schooljaar worden opgevangen. Om het 
overzicht te bewaren van de nauwe kindcon-
tacten is er een vast team per groep kleuters 
en lagere schoolkinderen. We gaan zoveel 
mogelijk buiten spelen en ravotten, want 
buiten spelen is leuk, gezond en goed in de 
strijd tegen de corona.
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Inschrijven voor deze dagen kan van maan-
dag 30 november om 19.00 uur tot en met 
zondag 13 december.

Op dinsdag 24 december zal de kinderclub 
de deuren om 16.00 uur sluiten. Tijdens de 
kerstvakantie is de Kinderclub gesloten van 
vrijdag 25 december 2020 tot en met vrijdag 
1 januari 2021. 

Meer info en inschrijven:
· 03 340 00 56
· kinderclub@rijkevorsel.be

Kerst in Rijkevorsel

Binnenkort halen de kerststalbouwers hun 
kerststallen weer van onder het stof van-
daan. De kerststal van Sint-Jozef werd ver-
der in glorie hersteld door de bouwers en 
medewerkers van de Kerststal Sint-Jozef 
vzw. Kom zeker ook de nieuwe beelden be-
wonderen. Je kunt hun kerststal doorlopend 
bezoeken van 12 december tot 9 januari aan 
de kerk in Sint-Jozef Rijkevorsel.

In de mooie zelfgemaakte kerststal naast 
de kapel van Achtel zullen ook dit jaar le-
vende dieren te zien zijn. ‘s Avonds is deze 
eenvoudige kerststal stemmig verlicht. De 
prachtige gekapte beelden uit eikenhout, 
vervaardigd door Jos Janssens, geboren en 
getogen in Achtel, maken de kerststal uniek. 
De kerststal is te bewonderen vanaf 12 de-
cember tot 9 januari.

De inwoners van de wijk Vaerevelden zijn 
trots op hun kerststal. Met materialen uit 
de vroegere steenfabrieken Brimo en Sas 
werd een feeërieke kerststal opgebouwd. De 
aanwezigheid van de ezels, schapen en een 
pony blijft een belevenis voor de kleintjes. 
Eens komen kijken kan van 15 december tot 
6 januari.

Bezoek ook de prachtige Kempense kerststal 
in het centrum van Rijkevorsel. De vele die-
ren zijn de moeite waard om samen met de 
(klein)kinderen te bezichtigen. Van maandag 
14 december tot 5 januari. Dagelijks van 
9.00 tot 21.00 uur.

Wandelen	en	fietsen	langs	de	kerststallen

Tijdens de kerstvakantie organiseert Toerisme Rijkevorsel een 
fiets- en wandeltocht langs de verschillende kerststallen van Rij-
kevorsel. Er zal ook een fotozoektocht aan verbonden zijn. Meer 
informatie volgt later op de website van Rijkevorsel en via onze 
Facebookpagina ‘Beleef Rijkevorsel’.

Meer info: 03 340 00 52 (00) - toerisme@rijkevorsel.be
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Nieuw jaarboek 
Heemkundige Kring

De Heemkundige Kring van Rijkevorsel geeft 
opnieuw een boek uit, Jaarboek 2020-2021. 
Er is weer, zoals we dat gewoon zijn van 
deze groep, een keur aan boeiende en inte-
ressante artikels. Hieronder lichten we een 
tipje van de sluier. 

Dat schrijver Aster Berkhof dit jaar op 18 juni 
2020 honderd jaar werd en op 29 september 
2020 overleed, kon de kring natuurlijk niet 
negeren. In dit boek lees je hoe hij Rijkevor-
sel subtiel aan bod liet komen in zijn wer-
ken. Hijzelf vertelt ook hoe zijn schooltijd in 
Sint-Jozef verliep. Wat een verschil met nu.

Andere boeiende teksten zijn onder meer: 
de kleuterschool die in 1986 afbrandde, een 
broeder die zijn leven wijdde aan krank-
zinnigen, een jong meisje dat per ongeluk 
doodgeschoten werd bij de bevrijding van 
ons dorp in 1944, een jongeman die Rijke-

vorsel kiest als traject om in het geheim 
over de grens te geraken tijdens WOI.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit nieuwe jaarboek staan weer tal van zeer leuke onderwerpen over ons 
dierbaar Rijkevorsel. Van in de jaren 90 van vorige eeuw tot diep in de 16de 
eeuw komen  belangwekkende gebeurtenissen aan bod.  Aster Berkhof, een 
brandende kleuterschool, de zorg voor krankzinnigen, de Eerste en de 
Tweede Wereldoorlog, herinneringen aan het thuis varkens slachten, een 
mysterieus glazen zegel met de inscriptie “Rijkevorsel 1716”, de bijna totale 
verwoesting van Rijkevorsel in de 16de eeuw en nog meer boeiende teksten  
krijgen hun plaats.  
Deze brede waaier zal de  lezer laten genieten en de tijd prettig doen 
verliezen. 
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VRIJE TIJD

Verras eens iemand met een cadeaubon of cadeaubox

Leuk om te krijgen en minstens even leuk om te geven zijn de cadeaubonnen waarmee je in de Rijkevorselse 
handels- en horecazaken terecht kunt. Een echte aanrader. De cadeaubox ‘Veusselse Verwennerij’ is 
een doos vol overheerlijke Rijkevorselse streekproducten.

De cadeaubonnen en de cadeaubox kun je kopen aan de infoba-
lie in het gemeentehuis en in de Leo Pleysierbibliotheek. De 
waarde van de bonnen kan naar wens aangepast worden. De 
actuele deelnemerslijst wordt bijgevoegd bij aankoop van de 
bon(nen). Voor de cadeaubox betaal je € 25.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/cadeaubon
· www.rijkevorsel.be/veusselseverwennerij
· 03 340 00 52 (00)
· toerisme@rijkevorsel.be
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Een lang artikel legt uit hoe het komt dat het 
maar een haar scheelde of Rijkevorsel was 
van de kaart verdwenen op het einde van de 
zestiende eeuw. Het ging er zeer erg aan toe 
in ons dorp en de huisraad van het Hof van 
Rijkevorsel moest er aan geloven. 
Eet jij ook graag een stukje gerookte hesp ? 
Het slachten van varkens en het roken van 
heerlijke hespen gebeurde gewoon thuis tot 
70 jaar geleden. Tenslotte hebben ze het nog 
over een mysterieus zegel in glas met daarop 
‘Rijkevorsel 1716’, gevonden in Delft.
Men vindt dit en nog veel meer in de nieuwe 
uitgave, volledig in kleur en met meer dan 
80 afbeeldingen op 208 bladzijden. Deze 
brede waaier van interessante onderwer-
pen zal de lezer corona doen vergeten als 
hij, rustig genietend, met dit boekje in een 
hoekje zal zitten.  

Het boek zal voor € 25 te koop zijn bij de 
plaatselijke dagbladhandels en ook aan de 
balie in het gemeentehuis en in het museum 
tijdens de openingsuren. Geïnteresseer-
den kunnen het boek beter al bestellen. Je 
kunt het bedrag van € 25 overmaken aan de 
Heemkundige Kring van Rijkevorsel op het 
nummer BE86 9730 8236 4350. Vergeet niet 
je naam en adres te vermelden bij de beta-
lingsopdracht + Jaarboek 2020-2021. Geïn-
teresseerden van buiten Rijkevorsel betalen 
€ 5 extra voor de verzending.

Opgelet: zeer beperkte oplage. Wees er dus 
snel bij ! Verschijningsdatum: begin decem-
ber. Tip: een cadeau voor de feestdagen ?

Annulatie lezing / voorstelling

Wegens Covid-19 en de aanvullende corona-
maatregelen worden de lezing ‘Hoe slim is 
de artificiële intelligentie van de toekomst ?’ 
en de voorstelling ‘Onder druk’ van Tania 
Poppe geannuleerd. Deze worden verzet 
naar een latere datum.

Bloedgeven in november
en december

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

Wil jij ook bloed geven ? Het Rode Kruis or-
ganiseert dit bij jou in de buurt. Je kunt 
hiervoor terecht in de Parochiezaal van Sint-
Jozef op 24 november en 7 december, dit 
telkens van 18.00 tot 21.00 uur. Uiteraard 
worden ter plaatse de nodige veiligheids-
maatregelen getroffen om alles zo corona-
veilig mogelijk te laten verlopen.

Inschrijven is verplicht. Dit kan via de web-
site donorportaal.rodekruis.be.

Meer info:
· www.facebook.com/rodekruisrijkevorsel
· donorportaal.rodekruis.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
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Wie is en wat doet
Cultuurgroep Achtel ? 
Wij zijn een groepje mensen die in Achtel 
wonen. We organiseren activiteiten voor de 
inwoners van Achtel maar ook enkele pu-
blieke activiteiten waar iedereen welkom is. 

Geef een korte geschiedenis
van de vereniging
Tot in de jaren ’50 kwamen de mensen van 
Achtel gezellig samen in het café naast de 
kapel. Toen de uitbaters hiermee stopten, 
viel het verenigingsleven een beetje stil. In 
1970 hadden vijf inwoners het idee om op-
nieuw activiteiten te organiseren om zo het 
gehucht weer samen te brengen. Wij vieren 
dus dit jaar ons 50ste jubileum. 

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
De Cultuurgroep heeft als doel de typische 
Rijkevorselse gebruiken (meer specifiek de 
gebruiken van Achtel) in stand te houden. 
Wij denken aan de Sint-Antoniusviering aan 
de kapel, de Kerststal te Achtel en de Hane-
kap. Deze laatste activiteit trekt de laatste 
jaren veel jongeren aan  zodat het voortbe-
staan van deze traditie verzekerd lijkt.

Heel eigen aan de Cultuurgroep is dat we 
een eigen tijdschrift uitgeven, de ‘Heilui-
zer’. Hierin komt het culturele erfgoed van 
Achtel aan bod. Dit tijdschrift wordt op het 
einde van het jaar uitgebracht, waarin alle 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar nog 
eens worden opgesomd.

Cultuurgroep AchtelVereniging in de kijker
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Wat zijn de belangrijkste 
evenementen van de 
vereniging ?  
· We beginnen het jaar (± half januari) met 

het vieren van Sint-Antonius. Op vrijdag-
namiddag nodigen we de 60-plussers uit 
om een babbeltje te slaan met elkaar, sa-
men met een koffietje en een stuk vlaai. 
Op zondag beginnen we de dag met een 
misviering in de kapel van Achtel. Daarna 
wordt zowel mens als dier gewijd door 
een priester/geestelijke. In stoet gaan de 
mensen naar de tent op de terreinen van 
de Schalmei waar er per opbod allerlei 
giften worden verkocht met als sluitstuk 
de varkenskop. De opbrengst van deze 
verkoop gaat naar de Kapel van Achtel.

· ± half maart vindt de ‘Hanekap’ plaats. 
Hier strijden de Achtelse jongeren vanaf 
14 jaar naar de titel van Koning.

· Geburendag voor het Achtelse volk.
· Herfstwandeling.
· Elk jaar komt ook de Sint langs bij de kin-

deren van Achtel.
· De kerststal zetten aan de kapel is ook 

een jaarlijkse traditie, gerealiseerd door 
de vele vrijwilligers.

· Met Kerstmis organiseren we een kerst-
drink aan de kapel van Achtel waar de 
mensen na de kerstviering een drankje 
kunnen nuttigen en een gezellige babbel 
kunnen slaan.  

Heeft de huidige coronacrisis 
gevolgen voor jullie vereniging ? 
Jammerlijk hebben we door de coronacrisis 
al onze activiteiten van dit jaar en begin 
volgend jaar moeten afgelasten.

Werken jullie samen met 
andere verenigingen ? 
Tijdens het jaarconcert van de Koninklijke 
Fanfare Vermaak na Arbeid helpen wij hen 
om de toeschouwers te voorzien van de no-
dige drankjes. Zij komen op hun beurt ons 
assisteren bij de Sint-Antoniusviering. Tij-

dens de Hanekap zorgen zij voor de muzi-
kale toets tijdens het uithalen van de oude 
koning en het vieren van de nieuwe koning. 

Wat willen jullie als vereniging 
nog bereiken ? 
Activiteiten kunnen blijven organiseren voor 
de mensen van Achtel om mekaar wat beter 
te leren kennen.

Welke activiteit van jullie 
vereniging raden jullie onze 
inwoners aan ?  
De Sint-Antoniusviering en Hanekap zijn 
mooie momenten om de sfeer in Achtel op te 
komen snuiven en natuurlijk de kerststal aan 
onze kapel met levensechte schapen moet 
je gezien hebben.

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging?  
TTK Rijkevorsel, omdat tafeltennis ook wel 
eens in de kijker gezet mag worden.

Cultuurgroep Achtel vzw

· Hoofdactiviteit: Culturele activiteiten organiseren in Achtel
· Leeftijd: 50 jaar
· Aantal leden: alle inwoners van het gehucht Achtel
· E-mail: cultuurgroepachtel@outlook.com
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Blijf digitaal op de hoogte
van 2310 Rijkevorsel

Wil je graag via sociale media op de hoogte 
gebracht worden van nieuws van onze dien-
sten ? Surf dan als de bliksem naar onder-
staande Facebookpagina’s:
· 2310 Rijkevorsel
 www.facebook.com/2310rijkevorsel
· Beleef Rijkevorsel
 www.facebook.com/vrijetijdrijkevorsel
· Bibliotheek Rijkevorsel
 www.facebook.com/bibliotheekrijkevorsel
· Kind in Rijkevorsel
 www.facebook.com/kindinrijkevorsel

Of volg ons op Instagram of LinkedIn.
· Instagram
 www.instagram.com/2310rijkevorsel
· LinkedIn
 www.linkedin.com/company/
 lokaalbestuurrijkevorsel

De gloednieuwe gemeentelijke 2310-app 
kun je downloaden en installeren via de App 
Store en de Google Play Store.

Uiteraard kun je voor alle informatie ook 
steeds terecht op www.rijkevorsel.be. 

2310 in de kijker

In aanloop naar 2310-dag riepen we op om 
onze postcode 2310 op een toffe manier in 
de kijker te zetten en dit te delen op sociale 
media. Zoals je kunt zien op de voor- en ach-
terpagina van deze 2310 werd deze oproep 
massaal opgevolgd !

Twintig deelnemers ontvangen voor hun 
inzending een cadeaubon ter waarde van 
€ 15. Deze kunnen ze spenderen bij onze 
Rijkevorselse handelaars. Proficiat aan alle 
winnaars ! Zij worden persoonlijk gecontac-
teerd.

Winnen een aankoopcheque
Sodexo t.w.v. € 1 250:

Prijzen voor
gratis omslaglot 
(groene kleur)
Wint een Audi A4:
Serie L 015438.

Winnen een aankoopcheque
Sodexo t.w.v. € 25: in alle 
series het nummer eindigend 
op 747.

Meer info: www.samana.be

Tombola solidariteitsactie Samana 2020: trekking van 23 oktober 2020

Prijzen voor gewone loten (blauwe kleur)
Winnen een aankoopcheque Sodexo
t.w.v. € 250: in alle series het nummer 
111296, 133416, 168154 en 216521.

Winnen een aankoopcheque Sodexo
t.w.v. € 125: in alle series het num-
mer eindigend op 2197 en 9541.

Winnen een aankoopcheque Sodexo
t.w.v. € 50: in alle series het nummer 
eindigend op 730.

Winnen een aankoopcheque Sodexo
t.w.v. € 25: in alle series het nummer 
eindigend op 244, 324, 651 en 913.

Serie A 132182
Serie B 133024
Serie C 100934
Serie D 182476
Serie E 203563
Serie F 207273
Serie G 187178
Serie H 171948
Serie J 209164
Serie K 145805
Serie L 206375
Serie M 128499
Serie N 171457

Serie P 217064
Serie Q 203398
Serie R 156537
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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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2310, een uitgave van het lokaal bestuur,
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