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Kerstlicht

Kaarsen die branden in huis en overal,
je ziet het in de kerstbomen en in de stal.
Het is niet altijd zomaar een gewoon licht,
het is warm en tovert een lach op menig gezicht.
Laat dit licht in deze tijd maar altijd schijnen,
het geeft veel vreugde en verlicht vele pijnen.
Het is ieder jaar enkele weken in zicht,
het is speciaal, het is kerstlicht.

John Reijnders

De
beste wensen

voor 2021
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INHOUD

4
Sinds maart kun je enkel nog op afspraak terecht bij onze 
administratieve diensten. Tot nu toe werden afspraken 
telefonisch gemaakt. Vanaf 1 januari 2021 kan dit ook online 
of via de 2310-app. Werken op afspraak heeft vele voordelen: 
kortere wachttijd, het waarborgen van je privacy, ...

24
Er valt voor jong en oud heel wat te beleven in Rijkevorsel 
tijdens de kerstvakantie. Trek je wandelschoenen aan voor 
enkele wandelingen langs mooie plekjes in onze gemeente.
Voor de kinderen zal de kerstman door het dorp trekken.

18
Het straatbeeld in onze gemeente wordt op verschillende 

plaatsen ontsierd door sluikafval. Gebruikte mondmaskers zijn 
het nieuwe zwerfvuil. Te vaak belanden deze op straat of in de 

natuur. Gebruikte mondmaskers horen thuis bij het restafval.

10
Het project ‘De Feeënboom’ werd positief onthaald bij onze 

inwoners. Dankzij de gulle gevers kunnen we 74 kinderen een 
mooi eindejaarschenk geven. Met de extra giften die we nog 
mochten ontvangen, werden boekenbonnen aangekocht voor 

ieder kind.

16
Heb je een jaarabonnement van De Lijn ? Wist je al dat dit 
abonnement een pauzeknop heeft ? Voor maximum 20 dagen kun 
je je abonnement pauzeren. Jij kiest zelf hoeveel en wanneer je 
deze pauze inlast. De actie loopt nog tot april 2021.

Kerstbrochure

2020

W W W . R I J K E V O R S E L . B E / K E R S T



3

VOORWOORD

Karl Geens,

Schepen van cultuur, bibliotheek, 
erfgoed, mobiliteit, communicatie, 
financiën-begroting, feestelijkheden 
en erediensten

Beste inwoner,

Eerst en vooral wil ik jou, namens het lokaal bestuur, een zalige kerst en een voorspoedig 
en gezond nieuwjaar toewensen! Samen met deze wensen hoop ik dat we 2020 snel mogen 
vergeten.

Dat het een bewogen jaar was, heeft iedereen aan den lijve ondervonden ... Plots moesten 
vele mensen thuiswerken, werd onze bewegingsvrijheid ingeperkt, werden vele ‘geneugten 
des levens’ ons ontzegd en viel het inkomen van vele mensen deels of volledig weg. 

Ook voor de kinderen die tijdelijk niet naar school mochten, de ouderen in onze 
woonzorgcentra Prinsenhof en Den Brem die even geen of minder bezoek kregen en voor 

de studenten die hoopvol uitkeken naar hun nieuwe avonturen aan de universiteit of de hogeschool was het een 
moeilijk jaar. Laten we proberen hen elk op onze manier een hart onder de riem te steken. We mogen ook de 
mensen die ziek werden of overleden aan het coronavirus niet vergeten. Veel sterkte aan de nabestaanden en veel 
beterschap voor wie nog ziek is! Een grote dankjewel ook aan alle mensen die op één of andere manier bijdroegen 
aan de bestrijding van dit coronavirus en zeker ook aan het zorgpersoneel !

Dat ook de feestdagen moeilijk en ongewoon zijn, merken we momenteel allemaal. Maar blijf nog even volhouden, 
zorg goed voor jezelf, voor elkaar en voor de anderen ! Zo kunnen we samen hopen op een beter 2021.

Verder lees je in deze editie van de 2310 weer heel wat nuttige informatie over onze gemeente. Begin december 
werd de kerstverlichting aangestoken. Zo zorgen we mee voor een sfeervol dorp tijdens de feestdagen. Ga gerust 
eens wandelen om onze verlichting te bewonderen tijdens een droge winteravond en bekijk ondertussen ook de 
mooie kerststallen die weer knap werden opgebouwd door de vele vrijwilligers.

Belangrijk om te weten is dat vanaf januari de administratieve diensten van het lokaal bestuur volledig op afspraak 
zullen werken. Zo hopen we jullie nog beter van dienst te zijn en ook de nodige privacy te bieden bij het bespreken 
van delicate zaken. Je leest alle details in dit blad en ook online op onze website, sociale media of 2310-app.
Weer heel wat te lezen dus in deze editie ! Tot volgend jaar in Rijkevorsel.
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BESTUUR

Voordelen afsprakensysteem
Het lokaal bestuur had al langer plannen om op afspraak te werken voor de administratieve 
dienstverlening. Werken op afspraak heeft immers vele voordelen:
· Afspraken maken een goede planning mogelijk en zorgen dus voor kortere wachttijden.
· De diensten weten voor welke dienstverlening 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 doorgaat in een afgesloten ruimte omwille van privacyredenen. 

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

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

Hoe maak je online een afspraak ?
Surf naar de website www.rijkevorsel.be en klik op ‘afspraak’. Volg hierna onderstaande een-
voudige stappen.

Stap 1: Duid aan waarvoor je komt
Duid aan waarvoor je een afspraak wilt maken. Dit kan door bij ‘maak een afspraak’ het product 
waarvoor je wilt komen uit de lijst te selecteren. De meest gekozen producten hebben we reeds 
per dienst gegroepeerd. Hier kun je dus rechtstreeks op de link klikken. 

Als preventiemaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus kun je 
sinds maart enkel op afspraak terecht bij de diensten van het lokaal bestuur. 
Tot nu toe kon een afspraak maken telefonisch op het nummer 03 340 00 00 
of aan het loket. Vanaf 1 januari 2021 kan dit ook online of via de 2310-app.

Maak vanaf 1 januari 2021
ook online een afspraak
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Zorg er steeds voor dat je het correcte product reserveert zodat er voldoende tijd voor jouw 
afspraak wordt vrijgehouden. Ben je niet zeker, neem dan telefonisch contact op met het 
onthaal op het nummer 03 340 00 00. Onze medewerkers helpen je graag verder. Kom je voor 
meerdere zaken tegelijkertijd ? Geen probleem. Klik op ‘Ik wil nog een activiteit toevoegen’ en 
duid het product aan.

Wanneer je een product gekozen hebt, zal er een kadertje verschijnen met de benodigdheden. 
Deze zal je ook bij de bevestiging van de afspraak in je mailbox ontvangen. Let op, sommige 
producten kun je ook rechtstreeks aanvragen via het e-loket. Dit maakt een bezoek aan het 
gemeentehuis vaak overbodig.

Stap 2: Kies een datum en een uur
Nadat je het product gekozen hebt, kies je een datum. Zodra je die datum hebt aangeklikt, 
verschijnt er ook een lijst met vrije afspraakuren. Duid hier je voorkeur aan. Zie je een datum 
of uur niet staan, dan wil dat zeggen dat dit moment volzet is.

Stap 3: Vul je contactgegevens in
Vul je contactgegevens in. We gebruiken deze enkel om de afspraak op te volgen. Vermeld hier 
zeker een e-mailadres indien je hierover beschikt zodat we jou een bevestigingsmail kunnen 
sturen.

Vul je geen e-mailadres in, dan ontvang je een sms-bericht om je afspraak te bevestigen. Je 
vindt hier ook het vak ‘opmerkingen’ waarin je extra informatie kunt noteren indien nodig of 
gewenst. 

Stap 4: Klik op de knop ‘bevestig afspraak’ om je reservatie te bevestigen
Controleer je afspraakgegevens en klik daarna op ‘bevestig afspraak’. Enkel dan wordt jouw 
afspraak geregistreerd.

Stap 5: Bevestiging
Je ontvangt een e-mail met de afspraakgegevens, de benodigdheden die je zeker moet mee-
brengen bij je afspraak, een QR-code waarmee je jezelf in de toekomst zal kunnen aanmelden 
aan de zuil in het gemeentehuis (momenteel door corona niet mogelijk) en een link waarmee 
je op elk moment de afspraak kunt wijzigen of annuleren. 24 uur voorafgaande aan de afspraak 
ontvang je nogmaals een herinnering.

Niets gekregen ? Kijk even in de spamfilter van je e-mailprogramma.

Stap 6: Kom op tijd !
Je komt uiterlijk vijf minuten voor het afgesproken tijdstip naar de locatie die vermeld staat in 
je bevestigingsmail. Hier kun je je aanmelden bij de onthaalbalie.

Kom zeker op tijd ! Ben je te laat op je afspraak, dan is het mogelijk dat we een nieuwe afspraak 
later op de dag of op een andere dag moeten maken omdat een volgende afspraak anders in het 
gedrang komt. Lukt het voor jou niet om online een afspraak te maken ? Geen nood, dit kan ook 
nog steeds telefonisch via 03 340 00 00.
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BESTUUR

Goedkeuring wordt verleend aan de agenda’s 
van de algemene vergaderingen van IVEKA, 
TMVS, IKA, Pontes, Cipal, IOK Afvalbeheer, 
IOK, Pidpa en de Academie voor Muziek en 
Woord De Noorderkempen, alsook de man-
daten van de gemeentelijke vertegenwoor-
digers worden vastgesteld.

Kennis wordt genomen van het verslag van 
de schoolraad van GLS De Wegwijzer van 27 
oktober 2020 en goedkeuring wordt verleend 
aan de bijhorende protocols betreffende 
de capaciteitsbepaling voor het schooljaar 
2020-2021, het professionaliseringsplan, de 
overeenkomst met het CLB en de wijziging 
in het schoolreglement voor wat betreft de 
bijdrage voor meerdaagse uitstappen.

Kennis wordt genomen van het verslag van 
het OCSG (lokaal onderhandelingscomité ni-
veau scholengemeenschap) van 29 septem-
ber 2020.

De raad hecht goedkeuring aan de samen-
werkingsovereenkomst tussen GLS De Weg-
wijzer en het CLB voor het schooljaar 2020-
2021.

Akkoord wordt gegaan met drie grondver-
wervingen aan de Vlimmersebaan.

Goedkeuring wordt verleend aan de koste-
loze verwerving van een strook grond langs-
heen de Berkenrijs voor de aanleg van een 
fietspad.

De raad hecht goedkeuring aan het bestek en 
de raming voor de opdracht ‘Reinigen glas-
werk gebouwen lokaal bestuur 2021-2022-
2023-2024’ waarbij  de raming € 69 663,20 
excl. BTW bedraagt.

Het reglement inzake beperkte duur van de 
conformiteitsattesten van een woning wordt 
in aangepaste versie goedgekeurd. In be-
paalde situaties wordt de geldigheidsduur 

Kort verslag raden
30 november 2020

Gemeenteraad
Het besluit van de burgemeester van 31 ok-
tober 2020 over aanvullende maatregelen 
voor jeugdactiviteiten en georganiseerde in-
door sportactiviteiten voor kinderen tot en 
met twaalf jaar wordt bekrachtigd.

Het besluit van de burgemeester van 16 no-
vember 2020 over de opheffing van het bur-
gemeesterbesluit van 31 oktober 2020, zoals 
hierboven vermeld, wordt bekrachtigd.

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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van de attesten beperkt tot minder dan tien 
jaar.

Goedkeuring wordt gegeven aan het regle-
ment inzake het register verwaarloosde ge-
bouwen waarbij een gebouw, ongeacht of het 
dienstdoet als woning, wordt beschouwd als 
verwaarloosd, wanneer het ernstige zicht-
bare en storende gebreken of tekenen van 
verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, 
schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, 
buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. 

Goedkeuring wordt gehecht aan een aange-
past reglement inzake het leegstandsregister 
van gebouwen en woningen. Het reglement 
bevat indicaties waarmee de intergemeen-
telijke administratie de leegstand van ge-
bouwen of woningen kan beoordelen.

Akkoord wordt gegaan met het reglement in-
zake de heffing op verwaarlozing waarbij er 
voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 
een jaarlijkse gemeentebelasting, zijnde de 
heffing op verwaarloosde woningen en ge-
bouwen, gevestigd wordt op de woningen 
en gebouwen die gedurende minstens twaalf 
opeenvolgende maanden zijn opgenomen in 
het gemeentelijk register van verwaarloosde 
gebouwen en woningen.

De raad hecht goedkeuring aan het proto-
colakkoord bestuurlijke handhaving crimi-
naliteit en onveiligheid waarbij in het kader 
van het toepassingsgebied volgende crimina-
liteits- en onveiligheidsfenomenen bepaald 
worden:
· transportsector
· drugsfenomenen
· problematiek in verband met seizoenar-

beid
· mensenhandel met het oog op economi-

sche uitbuiting
· schijnhuwelijk en illegaal verblijf
· huisjesmelkerij, leegstand inbreuken 

wooncode.

Raad voor
maatschappelijk welzijn 
Goedkeuring wordt verleend aan de agen-
da’s van de algemene vergaderingen van Ci-
pal op 10 december 2020 en van IOK op 18 
december 2020, alsook de mandaten van de 
gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld.

Goedkeuring wordt verleend aan de voorge-
legde gewijzigde statuten van Welzijnszorg 
Kempen naar aanleiding van de participatie 
van IOK in Welzijnszorg Kempen en de aanbe-
velingen geformuleerd door het Agentschap 
Binnenlands Bestuur en Audit Vlaanderen.

Het OCMW delegeert de opdracht tot gun-
ning en sluiting van de opdracht 'Reinigen 
glaswerk gebouwen lokaal bestuur 2021-
2022-2023-2024' aan het gemeentebestuur 
Rijkevorsel.

Kennis wordt genomen van het project ‘Win-
tertoelage’ waarbij de leefloongerechtigden 
die zelfstandig wonen en zelf instaan voor 
verwarmingskosten recht hebben op een tus-
senkomst vanuit het lokaal bestuur.
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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 zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op maandag 25 januari 2021 vanaf 
20.00 uur. De agenda’s worden een acht-
tal dagen voor de raadszittingen bekend-
gemaakt. De link voor de livestream wordt 
ter beschikking gesteld op de website. Het 
audioverslag van de raden kun je herbeluis-
teren op onze website.
Via onze communicatiekanalen (website, 
Facebook) houden we je op de hoogte.

Seniorenfeesten

Nog tot en met 31 december 2020 kunnen de 
60-plussers van onze gemeente inschrijven 
voor een gratis worstenbrood en appelbol.

In een normaal jaar worden onze senioren in 
november uitgenodigd voor een animatiena-
middag met lunch.

Om deze gemiste festiviteit te compenseren, 
trakteert het lokaal bestuur onze 60-plussers 
op een worstenbrood en appelbol die je kunt 
afhalen bij je bakker.

De enige voorwaarde is dat je even je naam 
en adres doorbelt of mailt.

In de eerste helft van januari sturen 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

BESTUUR

Vragen over corona ? Hier vind je de juiste informatie

Algemene info
· Nationaal noodnummer: 0800 14 689 (gratis) – maandag tot zondag van 9.00 tot 17.00 uur
· Info-website: www.info-coronavirus.be
· E-mail naar info-coronavirus@health.fgov.be
· Veelgestelde vragen over de maatregelen van het coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Lokale info 
· Overzicht maatregelen: www.rijkevorsel.be/corona
· Facebookpagina 2310 Rijkevorsel: www.facebook.com/2310rijkevorsel
· Instagrampagina 2310 Rijkevorsel: www.instagram.com/2310rijkevorsel 

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

Sinds enkele weken prijkt er een statige 
kerstboom op de rotonde vlakbij de kerk 
van Rijkevorsel. De grote dennenboom werd 
geschonken door de bewoners van de Hees. 
Het lokaal bestuur wil hen hiervoor hartelijk 
danken.

De kerstverlichting in de boom en op andere 
locaties in Rijkevorsel werd officieel ont-
stoken op maandag 7 december. Deze ont-
steking kon je dit jaar omwille van corona 
rechtstreeks volgen op Facebook. Om letter-
lijk licht te brengen in deze coronaperiode 
brandde een gedeelte van de kerstverlich-
ting dit jaar al iets vroeger dan normaal. 

Geniet van al het extra licht in deze donkere 
dagen !

Wapenstilstand 11 november

Door de coronamaatregelen kon de jaarlijk-
se 11 novemberviering met optocht dit jaar 
niet doorgaan. Om toch een waardig al-
ternatief te bieden, besloot het lokaal be- 
stuur om een speciaal bloemstuk te laten 
maken. 

Terwijl een cornettist van de Koninklijke 
Fanfare Vermaak na Arbeid The Last Post 
speelde, bracht een afvaardiging van het 
college van burgemeester en schepenen op 
11 november een bloemenhulde aan het mo-
nument om onze gesneuvelden te eren.

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

 

Meer    
info
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LEVEN EN WELZIJN

Allereerst bedankt aan iedereen die het proefproject ‘De Feeënboom’ heeft 
gesteund. Het was hartverwarmend om te zien hoe enthousiast jullie waren. 
Ook bedanken we graag de lokale handelaars Albert Heijn, Jumbo, Carrefour en 
Superburen, alsook de bibliotheek om de feeënbomen een mooie plek te geven.

Project De Feeënboom een succes !

De enveloppen werden in een mum van tijd uit de bomen geplukt, wat resulteerde in de aan-
koop van 107 cadeaus. Met deze geschenken toverden jullie een grote glimlach op 74 kinderen 
hun gezicht. Verder waren er ook heel wat burgers met gulle giften. In totaal mochten we 
€ 913 aan giften ontvangen. Hiervan schonk de Lionsclub uit Hoogstraten € 300. Met deze do-
naties werden er boekenbonnen gekocht voor ieder kind, bovenop hun cadeaus.

Alle kinderen hebben ondertussen hun geschenken ontvangen en willen jullie graag bedanken.
Hier vinden jullie een mooie collage van enkele tekeningen die zij hebben gemaakt.
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Stel je zorg niet uit

Dat is de boodschap van de campagne van het 
Vlaams Patiënten Platform en VIVEL samen 
met de zorg- en hulpverleners uit de eerste 
lijn. Tijdens de eerste en tweede coronagolf 
werd heel wat zorg uitgesteld, zowel door 
zorgverleners als door patiënten zelf. Wan-
neer de zorg van mensen met een chronische 
ziekte wordt uitgesteld, kan dit een grote 
impact hebben op hun gezondheid.

Stel je zorg dus niet uit en maak vandaag nog 
een afspraak met jouw zorg- of hulpverle-
ner. Ook in deze coronatijden doen zorg- en 
hulpverleners er alles aan om jouw zorg op 
een veilige manier te laten verlopen.  

Brochure ‘Dementie, als je 
ermee te maken krijgt’

Samen met deze 2310 wordt de brochure 
‘Dementie, als je ermee te maken krijgt’ 
bedeeld. Dementie wordt dikwijls ten on-
rechte aanzien als een ziekte die zich alleen 
manifesteert bij onze oudere medemens. 
Maar steeds vaker stelt men vast dat deze 
aandoening ook bij jonge mensen de kop op-
steekt. Net daarom wordt deze brochure in 
elke brievenbus in Rijkevorsel bedeeld. 

De brochure bevat niet alleen belangrijke 
info voor mensen met de ziekte maar ook 
over de eerste symptomen en de manier 

om ermee om te gaan. Voor de naasten van 
mensen met dementie is het vaak moeilijk. 
Ze staan soms machteloos ten opzichte van 
de situatie en niet iedereen toont begrip 
voor de situatie. We hopen dan ook dat door 
het lezen van de brochure iedereen meer in-
zicht krijgt in de ziekte en meer begrip kan 
opbrengen voor mensen met dementie en 
hun mantelzorgers.

Als lokaal bestuur vinden wij het belangrijk 
dat personen met dementie zoveel mogelijk 
kunnen deelnemen aan het gewone, dage-
lijkse leven en dit zowel binnen als buiten 
het woonzorgcentrum.

Dementie
als je ermee te maken krijgt

Wat is 
dementie? 

Vroegtijdige 
zorgplanning 

Kwaliteitsvol
leven

Hoe weet 
je dat het 
dementie is? 

Contact met 
personen met 
dementie 

DM_Rijkevorsel.indd   1 30/11/2020   12:51
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LEVEN EN WELZIJN

Nieuwe maaltijdboxen
voor de dienst
warme maaltijden aan huis

Het lokaal bestuur levert al vele jaren, in 
samenwerking met de firma Sodexo, warme 
maaltijden aan huis voor onze inwoners die 
hier nood aan hebben. Sinds begin december 
worden deze maaltijden gepresenteerd in 
nieuwe maaltijdboxen. Hierdoor blijven de 
maaltijden langer warm en kan de gebruiker 
genieten van een warme verse maaltijd.

Ik wil een warme maaltijd
aan huis. Hoe werkt dat ?
Van maandag tot en met vrijdag worden 
de maaltijden aan huis rondgebracht. Deze 
maaltijd wordt dagelijks vers bereid in de 
keuken van het woonzorgcentrum.

Iedere inwoner van Rijkevorsel die dit wenst, 
kan warme maaltijden aan huis bekomen. 
Uiteraard is het vooral de bedoeling om 
mensen die omwille van ziekte, leeftijd, so-
ciale of familiale reden niet meer of slechts 
moeilijk in staat zijn zelf hun maaltijd te be-
reiden, de kans te geven toch dagelijks een 
warme maaltijd te kunnen eten. Je bent als 
gebruiker niet verplicht om iedere dag een 
maaltijd te nemen.

Hoe ziet zo een
warme maaltijd eruit?
Een maaltijd bestaat uit een tas soep, een 
hoofdgerecht en een dessert. Belangrijk om 
weten is wel dat er ook heel wat dieetmaal-
tijden mogelijk zijn zo dit om medische re-
denen nodig zou zijn.

Wat betaal je hiervoor ?
Een maaltijd kost € 7,10 of € 7,60. De prijs 
voor de maaltijden die de gebruiker dient  te 
betalen, is afhankelijk van het feit of de ge-
bruiker al dan niet van de verhoogde tege-
moetkoming van de mutualiteit kan genieten.

Meer info:
· Sociale dienst
	Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
	03 340 39 65
	 socialedienst@rijkevorsel.be

Nieuwtjes en wensen
vanuit GLS De Wegwijzer

2020 is vervlogen, 2021 is begonnen. We kij-
ken nog even terug. Tijdens de week van 21 
tot 29 november was het de nationale voor-
leesweek. Dit jaar lazen de juffen en mees-
ters verhaaltjes voor via de computer. Je 
kunt de verhaaltjes nog steeds bekijken en 
beluisteren via de Facebookpagina van GLS 
De Wegwijzer.

In de laatste weken voor de kerstvakantie 
hebben onze klassen bezoekjes gebracht aan 
onze Rijkevorselse woonzorgcentra. De juf-
fen en meesters zongen samen met de kinde-
ren liedjes, de ramen werden door de kinde-
ren beschilderd en er werden wenskaartjes 
voor de inwoners gemaakt. Dit alles natuur-
lijk conform de veiligheidsvoorschriften.

Na lang schaven en bijstellen is er een 
schoollied. Elke maand zingen we dit stuk 
en nog enkele andere liedjes samen met alle 
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kinderen op de speelplaats. Het refreintje 
willen we jullie niet onthouden: ‘En midden 
op het plein staat de eik trots te zijn. Hij 
kijkt op ons neer en zegt keer op keer: Dit 
is top, dit is af, dit is wauw, ik sta paf. Hip, 
hip, hoera voor De Wegwijzer.’ Op de Face-
bookpagina kun je, als je goed terugscrolt, 
de uitvoering horen.

Via deze weg willen we, kinderen en per-
soneel van onze school, jullie allemaal een 
mooi 2021 wensen. Het zullen helaas andere 
feestdagen worden dan dat we allemaal 
hadden gedacht. Toch hopen we dat we er 
mooie momenten van maken met elkaar. 
Niet fysiek samen, maar wel in elkaars hart. 
Zo kunnen we deze moeilijke tijd vol kracht 
en liefde doorstaan.

Affichecampagne
‘Word jij mijn sneeuwheld ?’

Bij sneeuwval of ijzel is elke inwoner ver-
plicht om het voetpad voor de eigen woning 
sneeuw- of ijsvrij te houden. Het is echter 
niet voor iedereen mogelijk om zelf sneeuw 
te ruimen. Vooral oudere en minder mobiele 
personen ondervinden moeilijkheden om 
deze klus te klaren. Met de campagne ‘Word 
jij mijn sneeuwheld ?’ zoeken we opnieuw 
vrijwilligers om deze mensen te helpen.

Hulp nodig ? Laat het ons weten 
en	hang	een	affiche	op	!
Het lokaal bestuur voorziet affiches in A4- en 
A3-formaat met het opschrift ‘Word jij mijn 

sneeuwheld? Maak jij mijn oprit sneeuw- of 
ijsvrij?’. Inwoners die dit wensen, kunnen 
deze affiches ophangen aan het raam van 
hun woning en zo kenbaar maken dat ze ge-
holpen willen worden. Misschien is er wel 
een buur of een kennis die dankzij de affiche 
voortaan jouw voetpad of oprit sneeuw- of 
ijsvrij wil maken.

Hang jij graag een affiche aan je raam? Haal 
deze dan gratis af in het gemeentehuis, bij 
de sociale dienst van het OCMW of bij de 
apothekers en dokters van Rijkevorsel.

Gezocht: vrijwillige 
sneeuwruimers
We zijn ook nog steeds actief op zoek naar 
vrijwilligers om inwoners uit de nood te hel-
pen. Ben jij de persoon die wij zoeken ? Kun 
jij je buren helpen met het ijs- of sneeuwvrij 
maken van hun voetpad of oprit ? Aarzel niet 
en contacteer ons. De hulp die jij kunt bie-
den is voor deze personen goud waard. Een 
warm gebaar tijdens de koude winterdagen !

Meer info:
· Sociale dienst
	Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
	03 340 39 49
	 socialedienst@rijkevorsel.be

 WORD JIJ MIJN
SNEEUWHELD?
MAAK JIJ MIJN STOEP SNEEUW- OF IJSVRIJ ?
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Meer info: 03 340 39 65 – socialedienst@rijkevorsel.be

Affiche_Sneeuwheld_2020_A4_Rijkevorsel.indd   1 27/11/20   09:10
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Fred en Frieda maakt extra 
sociaal contact mogelijk
voor wie dit nodig heeft

De beperking van onze sociale contacten 
hakt er voor verschillende mensen hard in. 
Vanuit de Vlaamse overheid is het initiatief 
‘Fred en Frieda’ gekomen waarbij je als een 
Fred of een Frieda in contact kunt komen 
met een persoon die het momenteel wat 
moeilijker heeft. Dit kan door een kaartje 
te sturen, te bellen,  te videochatten, ... Je 
wordt dus een ‘buddy’ voor iemand die het 
momenteel wat moeilijker heeft.

Het lokaal bestuur Rijkevorsel werkt graag 
mee aan dit initiatief. Indien je graag een 
kaartje of telefoontje ontvangt, mag je 

steeds contact opnemen met het OCMW, elke 
dag tussen 9.00 en 12.00 uur en op maandag 
van 17.30 tot 19.30 uur, via 03 340 39 65 of 
via socialedienst@rijkevorsel.be. Wij zorgen 
ervoor dat je in contact kunt komen met een 
Fred of een Frieda.

Wens je zelf een buddy te worden, dan kun 
je jezelf steeds inschrijven via de website 
www.fredenfrieda.be, waar je ook meer in-
formatie vindt over deze campagne. Via het 
OCMW zullen mensen die zich aanmelden 
als buddy in contact gebracht worden met 
mensen die graag wat ondersteuning nodig 
hebben.
Indien je vragen hebt of het aanmelden wat 
moeilijk verloopt, kun je steeds contact op-
nemen met de sociale dienst. Samen komen 
we deze moeilijke tijd door.

LEVEN EN WELZIJN

Familieberichten

Geboorten september, oktober en november 2020
· Dockx Lia, 27 september 2020, kind van Dockx Gert en Meyvis Ruth
· Peeraer Jelle, 6 oktober 2020, kind van Peeraer Christophe en Marijnissen Saskia
· Poelemans Tiesj, 14 oktober 2020, kind van Poelemans Nick en Vermeulen Yannice
· Vissers Cyril, 15 oktober 2020, kind van Vissers Stijn en Swaegers Saskia
· Vergauwen Norah, 23 oktober 2020, kind van Vergauwen Michel en Peeters Kim
· Ortoanu Erik, 27 oktober 2020, kind van Ortoanu Nicolaie en Ortoanu Georgiana
· Renders Loena, 29 oktober 2020, kind van Renders Mark en D’Hondt Tessa
· Gorrens Lieselore, 30 oktober 2020, kind van Gorrens Dave en Mertens Inge
· Suykens Nova, 15 november 2020, kind van Suykens Jonathan en Mertens Rian

Huwelijken november 2020
· Vanlommel David en Brandsema Renata, 20 november 2020

Overlijdens november 2020
· Goris Joanna °1930 †  3 november 2020
· Ooms Leontina °1930 †  3 november 2020
· Peeters Maurice °1938 †  5 november 2020
· Goetschalckx Augustinus °1941 † 10 november 2020
· Steenhuysen Ingrid °1957 † 18 november 2020
· De Ridder Alfons °1944 † 20 november 2020

· Bogaerts Peter °1951 † 21 november 2020
· Eelen Emma °1931 † 22 november 2020
· Scheynen Erwin °1969 † 28 november 2020
· Lauryssen Maria °1923 † 29 november 2020
· Van Besauw Leo °1945 † 30 november 2020
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Eerste Communie 2021 
parochie Sint-Jozef

Kinderen die les volgen 
in het tweede leerjaar 
(in principe kinderen 
geboren in 2013) en die 
wonen in de parochie 

Sint-Jozef Rijkevorsel kunnen op zaterdag 
22 mei 2021 hun Eerste Communie doen.

Inschrijven
Ouders kunnen hun kind(eren) inschrijven 
via het online-formulier:
https://forms.gle/7GLd1hvdyQosBKyi9.
Onderaan staat de QR-code van het inschrij-
vingsformulier.

Mocht het niet lukken om dit inschrijvings-
formulier te openen, dan kunnen de ouders 
altijd contact opnemen met de werkgroep 
via EC.sintjozefrijkevorsel@gmail.com.

Mochten er toch nog problemen zijn bij de 
inschrijving, dan kan men telefonisch con-
tact opnemen met de plaatselijk contact-
persoon via het nummer 0471 06 31 18.

Op zaterdag 16 januari 2021 vindt het eerste 
voorbereidingsmoment plaats.

Nieuwe prijzen elektronische 
identiteitskaarten

Het college van burgemeester en schepe-
nen heeft beslist om vanaf 1 januari 2021 de 
prijzen aan te passen van de elektronische 
identiteitskaarten en verblijfskaarten. Zo 
kost vanaf 1 januari een kids-ID € 6,60 en 
een elektronische identiteitskaart € 18,30. 
De bedragen voor de overige kaarten en de 
spoedprocedures vind je terug op de website 
www.rijkevorsel.be/identiteit.

Tevens werd inmiddels de identiteitskaart 
met vingerafdruk ingevoerd voor de Belgen 
die vanaf nu hun identiteitskaart moeten 
vernieuwen.

Je hoeft geen nieuwe identiteitskaart aan te 
vragen zolang je je oude kaart nog hebt en 
deze nog geldig is. Je zal op het einde van de 
geldigheidsperiode van je kaart een oproe-
pingsbrief in de bus ontvangen om je oude 
kaart te laten vervangen.

· 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

Pauzeer nu je abonnement van De Lijn

Wat doet de pauzeknop ?
Hiermee pauzeer je je jaarabonnement voor maximum 20 dagen. Een snipperdagje of liever een 
langere periode ? Het mag allemaal. Jij kiest zelf hoeveel en wanneer je pauze neemt. Week-
ends, schoolvakanties en officiële feestdagen zijn de uitzonderingen op de regel.

De actie loopt tot en met 2 april 2021. Dan neemt De Lijn terug contact met je op, want zij 
betalen je pauzedagen terug. Ze rekenen het bedrag uit en storten dit terug op jouw rekening.

Wil je ook van deze actie genieten, maar heb je nog geen jaarabonnement ? Koop of verleng er 
dan snel eentje met startdatum vóór 1 februari 2021.

Meer info: delijn.be/pauzeknop

Tijd is kostbaar en je bepaalt zelf wat je ermee doet. En als je graag gaat 
waar je wilt, wanneer en hoe het je uitkomt, dan wil je ook een aangepast 
abonnement. Daarom heeft jouw jaarabonnement van De Lijn voortaan een 
pauzeknop. Dus als je morgen eens niet op bus of tram springt, kun je je 
abonnement pauzeren. Hiervoor dien je je te registreren vóór 1 februari 2021.
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Verbod op afsteken vuurwerk

Het nieuwe jaar zal deze keer zonder vuur-
werk verwelkomd worden. Het Overlegco-
mité heeft eind november een vuurwerk-
verbod uitgevaardigd. Dat wil zeggen dat je 
tijdens de eindejaarsfeesten geen vuurwerk 
mag afsteken. Wie dat toch doet, riskeert 
een boete. 

Het Overlegcomité nam deze beslissing in 
de eerste plaats om samenscholingen te ver-
mijden maar ook om ervoor te zorgen dat 
er geen brandwondenslachtoffers in het zie-
kenhuis terechtkomen. De zorg staat immers 
nu al onder druk. 

Het lokaal bestuur zal dit jaar dus geen ver-
gunningen voor vuurwerk afleveren.
Alles is dit jaar net iets anders. Uiteraard 
kun je het ook gezellig maken in je bubbel 
zonder vuurwerk af te steken.

Koelcontainers
Slagerij Jasperse

Tijdens de kerstvakantie zullen er 
koelcontainers geplaatst worden door 
slagerij Jasperse op parking Zuid. 
Hiervoor zullen enkele parkeerplaat-
sen worden ingenomen met een par-
keerverbod gedurende deze periode.

Dit jaar uitzonderlijk geen
oudejaarsnachtritten

Als gevolg van het coronavirus heeft De Lijn 
beslist om dit jaar geen speciale bussen en 
trams in te zetten op oudejaarsnacht. Door-
dat evenementen massaal worden afgelast 
en iedereen wordt verzocht om maximaal 
thuis te blijven, dreigen de bussen en trams 
quasi leeg rond te rijden.
De dienstregelingen op oudejaarsdag en 
nieuwjaarsdag zijn te raadplegen in de 
routeplanner van De Lijn. Via de website 
delijn.be/vlotenveilig kun je ook de aange-
paste dienstregeling bekijken van de avond-
lijnen en nachtbussen.

Hoe voorkom je 
schoorsteenbrand

· Zorg voor een goed onderhoud. Laat een 
erkend vakman jaarlijks je schoorsteen 
vegen en vraag een attest. 

· Zorg voor voldoende luchtstroom. Door 
een trekkap te voorzien worden de rook-
gassen uit de schouw getrokken.

· Gebruik de juiste brandstof. Verbrand en-
kel de brandstoffen die toegelaten zijn 
zoals hout (onbehandeld, droog en na-
tuurlijk) en kolen.

· Weet wat te doen bij een schouwbrand. Je 
herkent een schouwbrand aan een loeiend 
geluid in het rookkanaal. Doof het vuur in 
de haard of kachel met zand, niet met wa-
ter! Sluit direct hierna de schoorsteenklep 
en luchttoevoer van de kachel, of bij een 
open haard de deurtjes.

· 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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Ten strijde tegen het nieuwe zwerfvuil

BOUWEN EN WONEN

Mondmaskers zijn nu éénmaal een verplicht accessoire dat we altijd op zak moeten hebben. Voor 
onze eigen veiligheid en die van anderen, is het belangrijk dat het consequent gedragen wordt. 
Naar de winkel of een wandeling gepland, jouw mondmasker moet altijd binnen handbereik zijn. 
Jammer genoeg belanden deze wegwerpmondmaskers te vaak op straat of in de natuur.

De eindejaarsperiode is een uitgelezen moment om nogmaals met aandrang te vragen om het 
buiten aangenaam te houden voor iedereen en zorg te dragen voor je mondmasker zodat het 
niet op de grond terecht komt, al dan niet bewust of onbewust. Jouw gebruikte wegwerpmond-
masker gooi je in een openbare vuilnisbak of neem je mee naar huis en gooi het daar bij het 
restafval. Belangrijk is ook dat je op een bewuste manier omgaat met je mondmasker. Enerzijds 
om gezondheidsredenen, anderzijds dat het niet per ongeluk gaat vliegen en in de berm of op 
de grond belandt. Het verandert dan tenslotte in het soort zwerfvuil dat − uit veiligheidsover-
wegingen − niemand graag opruimt. Dus maak van je mondmasker geen grondmasker.

Wil je actief bijdragen om zwerfvuil te verminderen ?
Zie je in jouw omgeving ook dit soort zwerfvuil ? Wil je er iets aan doen ? Wil je de mensen erop 
wijzen in je omgeving ? Dat kan ! In de webwinkel van www.mooimakers.be vind je een down-
loadpakket met berichten om te delen op je eigen sociale media.

Wil je in je eigen straat of omgeving regelmatig gaan zwerfvuilruimen, geef je dan op als ‘vrij-
willige zwerfvuilruimer’. Dan krijg je gratis zwerfvuilmateriaal ter beschikking. Hiervoor kun je 
je opgeven via e-mail naar milieudienst@rijkevorsel.be.

We merken het allemaal: meer en meer mondmaskers ontsieren het 
straatbeeld. Samen moeten we proberen deze trend om te buigen en ijveren 
voor een propere omgeving.

LAAT ZE NIET 
RONDSLINGEREN

GEEN KAT HOUDT
VAN MONDMASKERS
OP DE GROND

10191_MOM_Samen voor een propre zomer_ADV_A4H.indd   1 18-11-20   14:53:25
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Een vermoeden van
asbest in jouw woning ?

Nieuw zijn de subsidies voor een asbeston-
derzoek en het verwijderen van niet-hecht-
gebonden asbest bij vloerbedekking en lei-
dingisolatie.

Wat ?
IOK en OVAM helpen je graag om je woning 
asbestveilig te maken door het veilig en 
vakkundig laten verwijderen van asbest-
houdende vloeren en leidingisolatie. In de 
eerste plaats komt er een asbestdeskundige 
ter plaatse om vast te stellen of er inder-
daad niet-hechtgebonden asbest aanwezig is 
in de leidingisolatie en/of vloerbedekking. 
Er zal ook een staalname gebeuren. IOK en 
OVAM nemen de kosten van dit onderzoek op 
zich. Je betaalt een kleine vergoeding van 
€ 25 voor het rapport.

Niet-hechtgebonden asbest in vloerbedek-
king en leidingisolatie mag enkel door een 
erkende asbestverwijderaar verwijderd wor-
den. Ook voor het verwijderen van asbest-
houdend isolatiemateriaal en vloerbedek-
king zijn er subsidies mogelijk. 

Voor wie ?
Voor particuliere eigenaars van woningen of 
appartementen in één van de 29 gemeenten 
van het werkingsgebied van IOK.

Jouw voordeel
Wie deelneemt hoeft zelf geen asbestdes-
kundige en erkende asbestverwijderaar te 
zoeken. IOK deed dit voor jou via een over-
heidsopdracht met hoge eisen.

Naast alle gezondheidswinsten geniet je van 
een heel voordelig tarief om leidingisolatie 
of vloerbedekking met asbest te verwijde-
ren. IOK en OVAM dragen immers bij in 50 % 
van de kostprijs (excl. BTW), dit met een 
maximumsubsidie van € 5 000 voor een wo-
ning en € 7 000 voor leidingisolatie in een 
appartementsgebouw. Je hoeft deze tussen-
komst niet eerst zelf te betalen. IOK betaalt 
rechtstreeks aan de erkende asbestverwij-
deraar. IOK (OVAM) komt niet tussen in het 
verschuldigde BTW-bedrag.

Waarom ?
Niet-hechtgebonden asbest houdt ernstige 
gezondheidsrisico’s in. Het doel is om jouw 
woning asbestveilig te maken.

Meer info:
· 014 56 27 75
· www.iok.be/asbestproject
· www.ovam.be/naar-een-asbestveilig-
 vlaanderen
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Wees alert voor
verdacht voedsel als je
met je hond gaat wandelen

In de omgeving van De Roet, de trage weg 
tussen de Poelberg en de Beersebaan, wer-
den onlangs vergiftigde gehaktballen terug-
gevonden. We hoeven je niet te vertellen 
dat dit levensgevaarlijk is voor honden.
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Graag geven we enkele tips mee voor als je 
gaat wandelen met je hond:
· Wees alert. Tref je verdacht voedsel aan, 

contacteer dan meteen de politie.
· Houd je dier aan de leiband. Zo blijft het 

in de buurt en kun je zien als het iets eet 
of drinkt.

· Vertoont jouw hond ziekteverschijnselen ? 
Ga dan onmiddellijk naar de dierenarts en 
breng de politie op de hoogte van het re-
sultaat.

Hoe gezond is je grond ?

Hoe gezond is je grond ? Dat onderzoekt De 
Grote Grondvraag. Samen met jou wil OVAM 
in kaart brengen welke gronden gezond 
zijn en welke niet. OVAM staat voor Open-
bare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. De 
OVAM streeft naar een doordachte en milieu- 
bewuste omgang met afval, materialen en 
bodem. De OVAM geeft richting aan het 
beleid rond deze thema’s en beoogt onder 
meer burgers en bedrijven zekerheid te bie-
den over de kwaliteit van hun bodem.  

BOUWEN EN WONEN

Ophaling kerstbomen

Op 13 en 14 januari 2021 worden de kerstbomen opgehaald door 
de technische dienst. De ophaling start op woensdag 13 januari 
vanaf 8.00 uur ’s morgens. Wil je dat jouw kerstboom ook gratis 
opgehaald wordt ? Breng deze vóór het vermelde tijdstip naar 
één van de volgende ophaalpunten:

		 · kruispunt Kleine Gammel – Heesbeekweg1
  (aan dennenbomen)

  · kruispunt Gammel - Achtel (aan telefooncentrale)
  · aan de kapel van Achtel
  · kruispunt Bremstraat - Koekhoven
  · kruispunt Markweg - Achterstede

  · hoek Stevennekens - Oude Goorstraat2
 · inrit Gemeentebos (aan kapel)

  · aan bushokje Meir
  · aan de Kinderclub Sint-Jozef
  · aan kerk Sint-Jozef, rechts, tegen Kerkdreef
  · aan site ‘Sas’ (tegenover Sint-Jozef 2, klinkerverharding)
  · kruispunt Donk – Stevennekens
  · aan speelweide in de Vaerevelden
  · Appelstraat tegenover nr. 3

  · op de hoek Oude Baan - Sint-Lenaartsesteenweg3
 · aan kerkhof Rijkevorsel Centrum

  · Molenakkers tegenover nr. 61
  · kruispunt Kardinaal Cardijnlaan - Sint-Willibrordusstraat
  · op grasveld hoek Hoogstraatsesteenweg 40 - Wilgenstraat

  · op de hoek Helhoekweg - Lozenhofstraat4
 · aan het vroegere speelterrein van Oud Lo

  · aan brandweerkazerne Looiweg
  · aan brandweg Prinsenhof rechts tegen haag
   (naast Prinsenpad 39)
  · Oostmalsesteenweg, juist over Brug 8
  · op de hoek Bochtenstraat - Merelstraat
  · aan kerststal ’t Dorp
  · op de hoek Binnengeleg - Oostmalsesteenweg (grasveld)

Let op ! Er worden alleen echte naaldbomen (geen plastieken bo-
men) opgehaald en dit zonder mand of pot en zonder versiering.
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Zo ook met De Grote Grondvraag, want 
door ons rijke industriële verleden zijn er 
in Vlaanderen nog steeds een pak verontrei-
nigde gronden. Het zijn die verontreinigde 
gronden die we willen opsporen en saneren. 
Samen kunnen we zo elke vierkante meter 
grond in Vlaanderen gezond maken.

Benieuwd hoe het gesteld is met je grond ?  
Check je grond: www.degrotegrondvraag.be. 
Stoot je op een probleem ? Geen paniek, de 
OVAM zoekt samen met jou naar een oplos-
sing.

Meer info:
· www.degrotegrondvraag.be

Meldpunt discriminatie
op de huurmarkt

Wanneer verschillende kandidaat-huurders 
zich aanmelden, moet een verhuurder nood-
gedwongen keuzes maken. In Vlaanderen is 
het wettelijk verboden om je bij deze keu-
zes te laten leiden door de achtergrond, het 
geloof, de geaardheid, ... van de kandidaat-
huurders. Als verhuurder besef je uiteraard 
niet altijd dat je mogelijk discrimineert. 
En als huurder weet je misschien niet goed 
welke informatie je toekomstige verhuurder 
of het immokantoor al dan niet van je mag 
vragen. Wil je meer duidelijkheid hierover, 
neem dan eens een kijkje op de website van 
Unia.
· www.unia.be/nl/actiedomeinen/huisvesting

Meen je het slachtoffer te zijn van discri-
minatie op de woningmarkt ? Dan kun je dit 
melden via de website van Unia. Hiervoor 
bestaat een speciaal meldingsformulier.
· www.melding.unia.be/nl/meld-het/waar

Beschik je niet over toegang tot het internet 
of heb je hulp nodig bij het invullen van de 
melding ? Dan kun je dit melden via het ge-
meentelijk woonloket. De medewerker van 
de sociale dienst  helpt je dan op weg bij het 
invullen van het meldingsformulier. Waarna 
Unia contact met je opneemt.

Meer info:
· Sociale dienst
 Prinsenpad 27 – 2310 Rijkevorsel
 03 340 39 65
 socialedienst@rijkevorsel.be

Ben je toe aan nieuwe ramen
of extra isolatie ?

Benieuwd hoeveel je bespaart met isolatie 
of nieuwe ramen ? Fluvius stelt vier nieuwe 
online calculators voor waarmee je in een 
handomdraai berekent hoeveel je BENOvatie 
(beter dan een gewone renovatie) kost, wat 
de terugverdientijd is en hoeveel energie je 
bespaart. Je komt bovendien meteen ook te 
weten of je in aanmerking komt voor een 
premie.

Probeer het zelf op benoveren.fluvius.be. Je 
vindt er trouwens nog veel meer onafhan-
kelijk advies om je BENOvatie tot een goed 
einde te brengen.

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

 

Meer    
info
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Afwijkingen wekelijkse rustdag in 2021

Wat houdt een wekelijkse rustdag in ?
· Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend 

op zondag om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
· Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de recht-

streekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.
· De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens zes maanden dezelfde blijven.
· Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Zondag of een andere dag ?
· Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval 

moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

De afwijkingen voor 2021
  Gelegenheid Periode van afwijking
· Wintersolden Zondag 3 januari tot zaterdag 9 januari 2021
· Wintersolden Zondag 10 januari tot zaterdag 16 januari 2021
· OXFAM actie Zondag 28 februari tot zaterdag 6 maart 2021
· Pasen Zondag 28 maart tot zaterdag 4 april 2021
· O.H. Hemelvaart Zondag 9 mei tot zaterdag 15 mei 2021
· Pinksteren Zondag 23 mei tot zaterdag 29 mei 2021
· Zomersolden Zondag 4 juli tot zaterdag 10 juli 2021
· O.L.V. Hemelvaart Zondag 8 augustus tot 14 augustus 2021
· Weekend van de Klant Zondag 3 oktober tot zaterdag 9 oktober 2021
· Allerheiligen Zondag 31 oktober tot zaterdag 6 november 2021

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een 
wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. 
Diensten zoals horeca, kappers, ... zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.
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· Sinterklaas Zondag 28 november tot zaterdag 4 december 2021
· Kerstshopping Zondag 5 december tot zaterdag 11 december 2021
· Kerstshopping Zondag 12 december tot zaterdag 18 december 2021
· Eindejaarsshopping Zondag 19 december tot zaterdag 25 december 2021
· Eindejaarsshopping Zondag 26 december 2021 tot zaterdag 1 januari 2022

Het college van burgemeester en schepenen 
kan vijftien afwijkingen per jaar toestaan. 
Handelaars kunnen hiervoor een aanvraag 
doen. Deze moeten ons steeds voor 15 novem-
ber bereiken.

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

 

Meer    
info

zoekt een (m/v)

MEDEWERKER OMGEVING (C1-C3)
EN EEN

MEDEWERKER GROND (C1-C3)
met een contract van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur), met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als medewerker omgeving werk je onder leiding 
van de omgevingsambtenaar. In het kader van de 
omgevingsvergunning sta je mee in voor voorbereidende 
taken, opvolging van stedenbouwkundige dossiers, 
briefwisseling en andere administratieve taken eigen aan de 
dienst omgeving.
Als medewerker grond werk je onder leiding van het 
clusterhoofd grond. Je staat mee in voor de voorbereiding, 
opvolging en afhandeling van dossiers, voor allerlei 
administratieve taken eigen aan de technische dienst en voor 
de opmaak van informatieve teksten voor de inwoners. 

PROFIEL

Beide functies beogen een kwaliteitsvolle dienstverlening 
en vereisen een duidelijke zin voor precisie, een grote 
betrokkenheid bij het werk, loyauteit en discretie. Verder 
ben je klantvriendelijk, wat zich uit in een correcte, heldere 
communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, en kun je 
vlot wijzigende regels en voorschriften aanleren en deze juist 
interpreteren. 

VERDERE INFORMATIE 

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair 
onderwijs. Je dient te slagen voor de voorziene 

selectieprocedure. Ervaring in een gelijkaardige 
functie is geen vereiste, maar wel een pluspunt. Een 
informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, 
de wedde, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, 
de selectieprocedure, e.d. kun je opvragen bij de 
personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg te 
kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je sollicitatiebrief 
en cv, een uittreksel uit het strafregister én een kopie van je 
diploma aan de personeelsdienst uiterlijk op 17 januari 2021. 
Verstuur je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of 
geef deze af tegen ontvangstbewijs aan het lokaal bestuur, 
t.a.v. de personeelsdienst, Molenstraat 5 te Rijkevorsel.
Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen bij
de personeelsdienst.

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

 

Meer    
info
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Doe mee met kerstbal-zingen !
De meest gestelde vraag de afgelopen weken was ongetwijfeld ‘Kan 
nieuwjaarke zoete dit jaar doorgaan ?’. Helaas, het traditionele 
nieuwjaarszingen zit er niet in. Om het risico op overdracht van het 
coronavirus tot een minimum te beperken, zullen kinderen niet van deur tot 
deur kunnen gaan. 

Gebeurt er dan helemaal niets in Rijkevorsel ? 
Integendeel, tijdens de kerstvakantie kunnen de 
Rijkevorselse kinderen ‘Kerstbal-zingen’ ! Een co-
ronaveilig en gezellig alternatief om samen met 
jouw bubbel te beleven. Deelnemers ontvangen 
bovendien een goodiebag met tal van gadgets van 
onze lokale ondernemers !

Wat is kerstbal-zingen ?
Het lokaal bestuur heeft een wandeling uitgestip-
peld van ongeveer 3,5 km met negen stopplaat-
sen, volledig toegankelijk voor kinderwagens. 
Alvorens je op pad gaat, moet je over een deel-
nameformulier beschikken. Dit kerstbalformu-
lier kun je verkrijgen bij de kinderclub, de Leo 
Pleysierbibliotheek, de onthaalbalie van het ge-
meentehuis of online downloaden op de website 
www.rijkevorsel.be/kerst.

Op de negen stopplaatsen vinden de kinderen een 
kerstliedje en een puzzelstuk terug van de kerst-
bal die ze moeten overtekenen op hun deelna-
meformulier. Tot en met 10 januari 2021 kunnen 
de kinderen hun kerstbal in de kerstbrievenbus 
van het gemeentehuis steken. Daarna krijgen de 
deelnemende kinderen als beloning een heuse 
goodiebag met gadgets van de lokale handelaars. 
Onze wijk-werkers zullen deze later aan huis af-
leveren. 

Met de goodiebag willen we de kinderen toch iets aanbieden nu ze geen centjes met nieuw-
jaarke zoete kunnen bijeen zingen. We willen de deelnemende ondernemers van Rijkevorsel 
enorm bedanken om al deze zakjes van de nodige sponsoring te voorzien. Je vindt de deel-
nemende bedrijven allemaal terug op de website. Een heel knap gebaar van onze onderne- 
mers !

Meer info: www.rijkevorsel.be/kerst

Kerstbrochure

2020

W W W . R I J K E V O R S E L . B E / K E R S T
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De kerstman trekt
door ons dorp

Op woensdag 23 december 2020 komt de 
kerstman op bezoek. Hij trekt met zijn huif-
kar door bijna alle straten van Rijkevorsel.

Tien minuten voor hij langs jouw huis pas-
seert, zal een wagen met luidsprekers hem 
komen aankondigen zodat je nog voldoende 
tijd hebt om je jas aan te trekken en toeters 
en bellen (pannen en potten, fluit, fietsbel, 
...) te nemen. Wanneer de kerstman er dan 
effectief is, maak je zo luid mogelijk muziek 
zodat de kerstman dit zeker kan horen van-
uit zijn huifkar.

Let op: Blijf voor je huis staan om samen-
scholingen te vermijden en zet een mond-
masker op (vanaf twaalf jaar) !

Wandelwensen

De volgende weken heeft de postbode het 
druk met wenskaarten voor het nieuwe jaar 
te bedelen. Maar zou het niet tof zijn als je 
zelf tijdens één van je winterwandelingen je 
complimenten en wensen in de brievenbus 
deponeert bij je familie, buren, vrienden, 
... en dit met een origineel ‘wandelwens’ 
kaartje ?

Een ‘wandelwens’ kaartje is een gepersona-
liseerd kaartje met een wens of compliment 
waarmee je een glimlach kunt toveren op 
het gezicht van een dierbare.

De wandelwensflyers worden bedeeld via de 
scholen of neem hem mee bij je lokale han-
delaar of download hem via de website van 
Rijkevorsel. Op deze flyer vind je sjablonen 
terug voor het maken van de wenskaarten. 
Wandelwensen kan van 21 december 2020 
tot 3 januari 2021.

Veussels Kersttripje

Het nieuwe team van het dagelijks be-
stuur van de sportraad daagt alle inwoners 
uit om samen het jaar af te sluiten door 
23 100 km te stappen of te lopen.

Van zaterdag 19 tot donderdag 31 december 
2020 zijn er vijf omlopen met bewegwijze-
ring uitgestippeld die je de mooiste plekjes 
van Rijkevorsel laten zien. De routes varië-
ren tussen vijf en vijftien kilometers. Ver-
schillende routes zijn toegankelijk met een 
rolstoel en een buggy.

Voor iedereen wat wils !
Op de pijlen en de start- en aankomstzuil zul 
je een QR-code terugvinden. Via deze weg 
kun je je aantal kilometers registreren.

Langs een soort barometer kun je via de so-
ciale media of de website van Rijkevorsel 
volgen hoeveel kilometers we met zijn allen 
al hebben gestapt. Meer info over de routes 
en de registratie vind je terug op de website 
www.rijkevorsel.be/kerst.

Wandelen langs de kerststallen

Begin december werden alle mooie kerststallen van Rijkevorsel 
weer opgesteld. Toerisme Rijkevorsel organiseert twee gezonde 
kerstwandelingen langs de verschillende kerststallen van Rijke-
vorsel. Vanaf zaterdag 19 december 2020 tot en met 3 januari 
2021 kun je de bewegwijzerde kerstwandelingen doen wanneer 
je wil en op eigen ritme.

Deelnemersformulieren vind je in de Leo Pleysierbibliotheek, het 
onthaal van het gemeentehuis en kun je downloaden via de web-
site van het lokaal bestuur. Door deel te nemen maak je kans op 
een mooie prijs. Veel wandelplezier !

Meer info: 03 340 00 52 (00) · toerisme@rijkevorsel.be
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Huis van het Kind gaat digitaal

Het Huis van het Kind Rijkevorsel is een sa-
menwerkingsverband tussen alle lokale part-
ners die een aanbod hebben voor kinderen, 
jongeren en hun ouders. Zit jij met vragen 
over opvoeden maar weet je niet goed waar 
je hiermee terecht kunt ? Neem dan zeker een 
kijkje op onze website om een overzicht te 
krijgen van al onze partners en hun aanbod.

Meer info:
· 03 340 00 55
· jeugd@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/huisvanhetkind

Huis van het Kind stelt voor:
De luierboxen

Omdat de aankoop van babyluiers voor vele 
gezinnen een grote kost is, heeft het Huis 
van het Kind Rijkevorsel de luierboxen ge-
lanceerd. Heb jij nog ongebruikte luiers lig-
gen die te klein zijn voor jouw kind ? Depo-
neer ze dan in onze luierboxen zodat wij ze, 
in samenwerking met de Rijkevorselse wel-
zijnsorganisaties, kunnen bedelen onder de 
gezinnen die ze echt nodig hebben. De luier-
boxen kun je terugvinden bij onderstaande 
partners:
· Apotheker De Schrijver
· Apotheker Goed
· Kinderclub centrum
· Kinderclub Sint-Jozef
· Onthaalouders van Ferm kinderopvang
· Kind & Gezin
· Kinderdagverblijf Klein Duimpje
· Kinderdagverblijf ’t Bijenkorfje
· Kinderdagverblijf ’t Pagaderke
· Kleuterschool Het Kompas
· Kleuterschool Het Moleke

Meer info:
· jeugd@rijkevorsel.be

Reageren op negatieve 
emoties van mijn kind

Opvoeden is niet altijd 
gemakkelijk. Daarom 
zal het Huis van het 
Kind Rijkevorsel, in sa-
menwerking met het 

Opvoedingspunt, maandelijks een opvoe-
dingstip delen. Heb je nog meer vragen over 
opvoeden ? Maak dan gratis en laagdrempelig 
een afspraak met Tinne van het Opvoedings-
punt.

Kinderen tonen hun emoties niet altijd op 
een ‘goede' manier. Maar hoe kun je nu best 
reageren op deze negatieve emoties van je 
kind ? 

· Luister rustig en aandachtig. Neem je tijd 
om te luisteren of spreek af wanneer je er 
tijd voor maakt als het nu even niet kan. 

· Geef niet meteen een reactie. Soms is 
het voldoende om instemmende geluiden 
of woorden te gebruiken, bv. oh, hmmm, 
jaja, ...

· Benoem het gevoel. Door het gevoel te 
benoemen, voelt een kind zich begrepen 
en getroost. bv. “Ik zie dat je boos bent 
op je zus. Zeg het haar maar in plaats van 
haar te slaan”.

· Benoem het verlangen. Door het verlan-
gen te verwoorden, laat je je kind zien 
dat jij begrijpt hoe graag hij/zij iets wil. 
Hierdoor zal het gemakkelijker accepte-
ren als iets niet kan. 

· Als er tranen komen bij jou of je kind, laat 
deze stromen. Huilen zorgt ervoor dat het 
minder pijn doet.

· Soms willen kinderen niet praten. Rustig 
blijven en in de buurt zijn, is dan genoeg. 

Meer info of andere opvoedingsvragen:
· 0493 31 01 55
· opvoeding@rijkevorsel.be 

VRIJE TIJD
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Lezing Jürgen Peeters:
Kinderen zijn geen puppy’s

Op woensdag 27 januari 2021 organiseert het 
Huis van het Kind Rijkevorsel in samenwer-
king met OLO vzw een interessante lezing 
van Jürgen Peeters, oprichter van de Onder-
stroom. De lezing gaat digitaal door.

Wat hebben kinderen van ons nodig om uit 
te groeien tot zelfbewuste en zelfstandige 
volwassenen ? Wat zijn helpende of belem-
merende factoren in hun ontwikkeling ? Hoe 
kunnen we een richtinggevende autoriteit 
zijn, zonder autoritair te zijn ? Wat als we, 
voorbij de korte termijn gedragscontrole, 
focussen op de ontwikkeling van onze kin-
deren op langere termijn ? En dit op zowel 
fysiek, emotioneel, mentaal als sociaal vlak ? 
Hoe kunnen we ons eigen onvermogen be-
nutten als kans om zelf te groeien ?

Ontdek tijdens deze avond hoe je het even-
wicht kunt bewaren tussen discipline en een 
goede relatie met je kinderen.

Meer info en inschrijven:
· 03 633 99 05
· inschrijven@olo.be met vermelding van je 

naam, e-mailadres en telefoonnummer

Inschrijving monitoren
Kiekeboe 2021

Hoewel de winter nog echt moet beginnen, 
kijken de jeugddienst en de Kinderclub al-
weer uit naar de zomervakantie, want dan 
zal speelpleinwerking Kiekeboe de deuren 
weer openen voor alle kinderen die zich 
eens flink willen uitleven ! En hiervoor zijn 
we natuurlijk nog op zoek naar monitoren.

Ben jij op 1 januari 2021 17 jaar, of 16 jaar 
én in het bezit van een animatorenattest, 

en werk je graag met kinderen ? Vul dan snel 
het inschrijvingsformulier in en bezorg het 
voor 14 februari 2021 aan de jeugddienst 
of de Kinderclub, samen met een uittreksel 
uit het strafregister. Deze kun je aanvragen 
bij de dienst burgerzaken of online via het 
e-loket op de website van het lokaal bestuur.
Let wel op dat je het inschrijvingsformulier 
volledig invult. De weken die je kunt wer-
ken, kun je best allemaal opgeven want dit 
vergroot de kans op een mooie periode als 
monitor. Normaal gesproken organiseren 
we halverwege maart een verplichte solli-
citatiedag voor de nieuwe monitoren en een 
weekje later worden de werkrooster voor de 
zomervakantie uitgedeeld. Deze activiteiten 
zijn dit jaar uiteraard onder voorbehoud van 
de maatregelen in het kader van het coro-
navirus.

Meer info:
· 03 340 00 55
· jeugddienst@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/eloket
· www.rijkevorsel.be/kiekeboe

Sluitingsdagen Kinderclub in 2021

· Vrijdag 1 januari 2021: Nieuwjaar
· Maandag 5 april 2021: paasmaandag
· Donderdag 13 mei 2021: Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart
· Vrijdag 14 mei 2021: brugdag
· Maandag 24 mei 2021: pinkstermaandag
· Donderdag 10 juni 2021: personeelsdag 
· Maandag 19 juli 2021: collectieve sluitingsweek
  t.e.m. vrijdag 23 juli 2021 
· Vrijdag 17 september 2021: pedagogische studiedag,
  enkel ochtendopvang 
· Maandag 1 november 2021: Allerheiligen
· Donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand
· Vrijdag 24 december 2021: om 16.00 uur collectieve
  sluitingsweek t.e.m.
  vrijdag 31 december 2021
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Opgelet: dit inschrijvingsformulier is de enige manier om je kandidaat te stellen voor speelpleinwerking Kiekeboe. 
Enkel kandidaten die wonen in Rijkevorsel komen in aanmerking.

Inschrijvingsformulier Kiekeboe 2021

✁

n cursus gevolgd tot animator in het jeugdwerk

n animator in het jeugdwerk

n stagiair - animator in het jeugdwerk

n hoofdanimator

n andere (gemachtigd opzichter, EHBO, ...):  .......................................

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

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

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

Attesten en studies kandidaat-monitor (gelieve kopieën van deze attesten toe te voegen):

Studies (ik heb volgende getuigschriften, attesten, diploma’s reeds op zak):

Momenteel volg ik:  ....................................................................................................................................................................................................................

Ik zit momenteel in het: ............................  jaar

  Middelbaar Hogeschool Unief

.................................................................................................................................................................................................... n	 n	 n

.................................................................................................................................................................................................... n	 n	 n

.................................................................................................................................................................................................... n	 n	 n

.................................................................................................................................................................................................... n	 n	 n

.................................................................................................................................................................................................... n	 n	 n

Naam + voornaam:  .......................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  .......................................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum:  ......................................................................   Geboorteplaats: ....................................................................................................................

Rijksregisternummer:  .......................................................................................................................................................................................................................................

Rekeningnummer:  .......................................................................................................................................................................................................................................

Gsm-nummer:  .............................................................................................................  Maat T-shirt: ......................................................................................

E-mail:   .......................................................................................................................................................................................................................................

Gegevens kandidaat-monitor
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Jeuggddienst Rijkevorsel
Hoogstraatsesteenweg 19 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

Bezorg dit formulier voor zondag 14 februari 
2021 aan de gemeentelijke jeugddienst.
Dit is de uiterste inschrijvingsdatum,
dus wees er snel bij !

Vergeet zeker niet om
volgende documenten
bij te voegen:
· uittreksel uit het strafre-

gister (vroegere bewijs van 
goed gedrag en zeden)

· kopieën/scans van eventueel 
behaalde attesten

✁

n als monitor bij Kiekeboe. Indien ja, aantal jaren actief: ............................ jaar

n als begeleider van Grabbelpasactiviteiten: n Ja    n Nee

n die nuttig kan zijn:  ......................................................................................................................................................................................................................................

Ik heb volgende ervaring:

n monitor (voorwaarden: student zijn en op 1 januari 2021 de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben of student zijn en 

de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op 1 januari 2021 én een cursus animator in het jeugdwerk gevolgd hebben)

	 	 n  kleuters: 2,5 jaar tot 6 jaar

	 	 n  de oudere kinderen: 5 jaar tot 12 jaar

	 	 n  tieners, Kiekeboe Plus & kleuters (tieners: 10 tot 16 jaar, Kiekeboe Plus: kinderen met een beperking of

     leerachterstand)

Ik heb de voorkeur te werken als:

... of als:
n hoofdmonitor (enkel voor studenten die de volle leeftijd van 19 jaar bereikt hebben op 1 januari 2021

 én in het bezit zijn van een rijbewijs B)

Gelieve dit formulier zo snel mogelijk te bezorgen op volgend adres:

Gelieve hieronder aan te duiden wanneer je vrij bent tijdens de vakantie !
n week 1 (van 5 tot en met 9 juli 2021)

n week 2 (van 12 tot en met 16 juli 2021)

 geen Kiekeboe van 19 tot en met 23 juli 2021

n week 3 (van 26 tot en met 30 juli 2021)

n week 4 (van 2 tot en met 6 augustus 2021)

n week 5 (van 9 tot en met 13 augustus 2021)

n week 6 (van 16 tot en met 20 augustus 2021)

n week 7 (van 23 tot en met 27 augustus 2021)
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Sint- en Pietenparcours

Sinterklaas was in het land! Om zijn ver-
jaardag te vieren, had het lokaal bestuur 
speciaal voor de kinderen een Sint- en Pie-
tenparcours uitgestippeld in het speelbos in 
Sint-Jozef Rijkevorsel. Dit speelbos is gele-
gen achter de lokalen van Chiro Sint-Jozef 
en de voetbalpleinen van FC Sint-Jozef SK.

En wat waren de kinderen met veel! Maar 
liefst een 200-tal kinderen lieten zich prik-
kelen door het parcours om te kijken of ze 
een goede hulppiet konden zijn voor Sinter-
klas.

Tijdens de tocht van 1,3 kilometer werden 
de kinderen op de proef gesteld via verschil-
lende doe- en denkopdrachten. Om bijvoor-
beeld de juiste route te vinden, moesten de 
kinderen hun kennis bovenhalen over Sinter-
klaas en Piet.

Het parcours werd uitgestippeld voor kin-
deren van drie tot dertien jaar. Maar ook 
kinderen jonger dan drie jaar konden zich 
helemaal uitleven op het parcours.

Watafrik

Voor De Warmste Week steunt het lokaal 
bestuur het initiatief ‘Water voor Afrika’. 
Water voor Afrika organiseert en financiert 
totaalprojecten in Afrika. Alles begint bij 
water, daarna volgt landbouw en basisge-
neeskunde. Voor deze projecten verzorgen 
zij de financiering via subsidie, acties en 
evenementen.

In deze donkere herfstdagen kunnen we een 
beetje kleur in de straat best gebruiken. 
Daarom heeft onze kinderclub 300 papie-
ren bloemen gemaakt. Momenteel kun je 
deze bezichtigen op de ramen van diverse 
gemeentelijke gebouwen. Op het einde van 
de actie schenken de kinderen deze bloemen 
aan de woonzorgcentra in onze gemeente 
om hen een hart onder de riem te steken. 
Papieren bloemetjes hebben geen water no-
dig, echte planten in Afrika wel.

Meer info:
· www.watafrik.org
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Dementie in de kijker

Het is belangrijk om met zijn allen zorg te 
dragen voor elkaar. Heel de maand januari 
zal in de Leo Pleysierbibliotheek het thema 
‘dementie’ in de kijker worden gezet. Sa-
men met deze 2310 ontving je ook de bro-
chure ‘Dementie, als je ermee te maken 
krijgt’ bedeeld door het lokaal bestuur.

Wij willen ook de familie, partners, kinde-
ren, mantelzorgers, zorgverleners onder-
steunen met voldoende informatie. Onze 
bibliotheekmedewerkers richten een aparte 
stand in met allerlei info, gaande van non-
fictie, fictie, brochures, werkboekjes, the-
maboekjes speciaal op maat geschreven. 
Van harte welkom om eens een kijkje te ko-
men nemen.

Verlenging geldigheidsdatum 
cadeaubon

De cadeaubonnen van Toerisme Rijkevorsel 
zijn voor de Rijkevorselnaars een populair 
cadeau om te geven en te krijgen. Jaarlijks 
worden vele cadeaubonnen gekocht en ook 
weer gebruikt bij de Rijkevorselse hande-

laars. Omdat de handelaars dit jaar door het 
coronavirus niet altijd mochten openen, ver-
lengen we de geldigheidsduur
van de cadeaubonnen.

Concreet: heb je cadeaubonnen met een 
vervaldatum op 31 december 2020, dan mag 
je deze nog gebruiken tot en met 30 juni 
2021. Hopelijk kun je er zo nog een leuk ge-
schenk mee kopen !

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

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

 

Meer    
info
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#2310

Wie of wat is TTK Rijkevorsel ?
Wij zijn een tafeltennisclub waar je zowel 
als recreatieve speler als competitiespeler 
terecht kunt.

Hoe is het allemaal begonnen ?
De club werd in de zomer van 1976 opge-
richt. Enkele bestuursleden van de toen-
malige BGJG (nu Gezinsbond) en leden van 
Jeugdhuis Spiraal hadden in de lente van dat 
jaar de koppen bij elkaar gestoken. Met het 
sportaanbod was het die tijd vrij pover ge-
steld. Wie in Rijkevorsel aan sport wenste 
te doen kon ‘slechts' terecht bij voetbal-
club Zwarte Leeuw en de volleybalclub. In 
de recreatieruimte van het jeugdhuis stond 
echter al enige jaren een tafeltennistafel en 
dat bracht wellicht een aantal mensen op 
het idee om te trachten een club op te rich-
ten. De eerste jaren werd er bewust gekozen 
voor een rustige en recreatieve aanpak. 

Onze club kreeg van de gemeente onmid-
dellijk een degelijke ondersteuning door het 
toenmalige stempellokaal ter beschikking 
te stellen. Het ledenaantal steeg gestaag 
doorheen de jaren, mede ook door ons jaar-
lijks tornooi dat we organiseerden in het 
parochiecentrum. Toen we plannen aan het 
broeden waren om ons 15-jarig bestaan te 

vieren, kregen we te horen dat de gemeente 
het lokaal voor andere doeleinden ging ge-
bruiken. Als alternatieve oplossing kregen 
we een stuk grond ter beschikking op onze 
huidige locatie, Kruispad 14, in de sport- en 
recreatiezone Sonsheide, tegenover de voet-
balvelden van Zwarte Leeuw, en dit in de 
vorm van een recht van opstal. Na een jaar 
van hard werken en het nodige bouwoverleg 
konden we in september 1993 met enorme 
trots ons eigen lokaal voorstellen aan het 
grote publiek, maar vooral onze eigen leden 
een pracht van een lokaal aanbieden.

Doorheen de jaren hebben we ook steeds 
mogen rekenen op een stabiel ledental, rond 
de 100 leden uiteraard met pieken en dalen. 

In de loop van de jaren is het lokaal ver-
der uitgebouwd met aparte doucheruimtes 
en kleedkamers en is vijf jaar geleden de 
bestaande vloer vervangen door een profes-
sionele sportvloer. Vorig jaar is ook het dak 
vervangen zodat onze infrastructuur klaar is 
voor de toekomst

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Ons bestuur bestaat uit vier leden. Dit be-
stuur komt om de twee maanden bij elkaar 
om de dagelijkse werking en de activiteiten 

TTK RijkevorselVereniging in de kijker
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te bespreken. Momenteel hebben wij 82 
leden. Ieder jaar organiseren wij een al-
gemene vergadering voor onze leden waar 
zowel de financiële als sportieve cijfers wor-
den overlopen. Om de vijf jaar wordt er een 
nieuw bestuur verkozen.  

Vanaf welke leeftijd
kun je lid worden ? 
Vanaf zes jaar ben je welkom in onze club. 
Een maximale leeftijd staat er niet op. Door 
de laagdrempeligheid zijn er zelfs 80-plus-
sers die nog competitie spelen.

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ? 
Vriendenwedstrijden, teerfeest, clubkam-
pioenschap, dubbelkampioenschap, mossel-
avond, barbecue.

Organiseren jullie kampen ?
Ieder jaar worden er voor de jeugdspelers 
vanuit Sporta jeugdkampen georganiseerd in 
de paasvakantie waar onze spelertjes steeds 
op inschrijven.

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis ?
· De opening van ons eigen lokaal in 1993
· Winst in de Beker van Antwerpen in 2003
· Omvorming tot vzw in februari 2013
· De uitbreiding van ons lokaal met kleed-

kamers en douches en de vernieuwing van 
de oude plankenvloer door een competi-
tiesportvloer.

Wat willen jullie als vereniging 
ooit nog bereiken ?
Met de laatste infrastructuurwerken is ons 
lokaal klaar voor de toekomst. Eén van onze 
doelen voor de volgende jaren gaat zijn om 
onze jeugdwerking verder uit te bouwen. 
Als gevolg daarvan hopen we ook het aantal 
jeugdcompetitieploegen terug te laten stij-
gen met hopelijk de nodige resultaten als 
gevolg.

Welke activiteit raden jullie 
onze inwoners aan ?
Tafeltennis is volgens ons een fantastische 
sport. De instapdrempel is zeer laag Het is 
niet alleen positief voor je fysieke gezond-
heid, maar is tevens ook een mentale uitda-
ging. Bovendien is het risico op blessures laag 
waardoor je het op een heel late leeftijd nog 
kunt beoefenen. Bovendien kun je in onze 
cafetaria na het sporten ook altijd terecht 
voor een drankje en een gezellige babbel.

Heeft de huidige coronacrisis 
gevolgen voor jullie vereniging ? 
De coronacrisis heeft ook onze club hard ge-
troffen. Momenteel zijn we al van half okto-
ber gesloten. In de periode daarvoor organi-
seerden we onze wekelijkse trainingsdagen 
door middel van online inschrijvingen om 
zo het aantal bezoekers te beperken. Ook 
werd alles telkens grondig ontsmet en volg-
den we de opgelegde veiligheidsprotocollen. 
De situatie heeft wel tot gevolg dat we een 
aanzienlijk inkomstenverlies hebben gele-
den. Bovendien is het ook zeer moeilijk om 
in deze situatie nieuwe leden te verwerven. 
We hopen begin volgend jaar terug van start 
te mogen gaan !

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging ?
Rijkevorsel Swingt. Hopelijk kunnen we vol-
gende zomer terug genieten van de leuke 
optredens die zij organiseren met een fris 
pintje in ons hand.

TTK Rijkevorsel

· Hoofdactiviteit: Tafeltennis
· Leeftijd: 44 jaar
· Aantal leden: 82 leden
· E-mail: info@ttkrijkevorsel.be
· Website: www.ttkrijkevorsel.be
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Halloweenwandeling
Een fotografische terugblik op de

Halloweenwandeling
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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

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

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

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

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.

 WORD JIJ MIJN
SNEEUWHELD?
MAAK JIJ MIJN STOEP SNEEUW- OF IJSVRIJ ?

VU
: 

co
lle

ge
 v

an
 b

ur
ge

m
ee

st
er

 e
n 

sc
he

pe
ne

n,
 M

ol
en

st
ra

at
 5

 –
 2

31
0 

Ri
jk

ev
or

se
l

Meer info: 03 340 39 65 – socialedienst@rijkevorsel.be
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Haal een
GRATIS AFFICHE

af bij het 
gemeentehuis,

de sociale dienst,
bij de dokters en

apothekers !


