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2310
Ode aan het licht

Licht.
Veel licht.
Oogverblindend en hartverwarmend licht.

Laat het maar verwarmend stralen dat licht.
Opdat wij mogen stralen met ons eigen licht.

Mary-José Knuvelder

© Peter Kleeren
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INHOUD

4
Op 2 januari moesten we afscheid nemen van onze ereburger, 
oorlogsveteraan, Polar Bear, Wilf Jackson. Vele jaren was 
Wilf trouw aanwezig op de herdenkingsplechtigheid aan het 
bevrijdingsmonument te Sint-Jozef Rijkevorsel.

20
Het lokaal bestuur wil het huidige gebruik van onze 
recreatiegebieden in kaart brengen en evalueren. Tegelijkertijd 
willen we ook onderzoeken welke noden er zijn naar ruimte voor 
recreatie van de bestaande verenigingen en individuele sporters 
binnen de gemeente.

16
In de strijd tegen de processierups start het lokaal bestuur een 

proefproject op met het ophangen van mezenkasten. Mezen 
zijn de natuurlijke vijand van de rupsen en helpen om ze op een 

natuurlijke manier terug te dringen.

8
Vaccinatie is de belangrijkste troef om de Covid-19-pandemie 

achter ons te laten. De bewoners van onze woonzorgcentra 
waren de eerste in rij voor een inenting. Belangrijk is nu dat 

ook onze andere inwoners de volgende maanden ingaan op de 
uitnodiging om gevaccineerd te worden.

14
Als het weerbericht waarschuwt voor een storm, kun je zelf 
maatregelen nemen om schade te voorkomen. Bij stormschade 
krijgt de brandweer vele telefoontjes van bezorgde burgers. 
Voor je de telefoon erbij neemt, vraag je je al best even af hoe 
acuut de situatie is zodat je de juiste instantie kunt bellen.

© Bart Huysmans
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VOORWOORD

Nathalie Cuylaerts,

Schepen van lokale economie, 
middenstand, kinderopvang, kind en 
gezin, ontwikkelingssamenwerking, 
gelijke kansen en jeugd

Beste inwoner,

Januari is nog niet ten einde dus kan ik jullie via deze weg nog het beste wensen voor dit 
nieuwe jaar en dit in een goede gezondheid !

Het voorbije jaar was er eentje om op te nemen in de geschiedenisboeken. Niet in de 
pagina’s van de leuke herinneringen, maar als het jaar van Covid-19. Een virus dat een 
pandemie heeft veroorzaakt dat nog steeds een zeer grote invloed heeft op ons leven. 
Sommigen onder ons hebben zelfs iemand dierbaar verloren aan dit verschrikkelijke virus. 
Wat ook zeker gezegd mag worden, is dat de meesten onder ons heel erg hun best doen 
om de verspreiding af te remmen. Ook tijdens de eindejaarsdagen die normaal in het 
teken staan van familie, samenzijn en feesten, hebben we ons aan de voorgeschreven 
regels gehouden. Bedankt hiervoor.

Gelukkig zijn we gestart met vaccineren. De bewoners van onze woonzorgcentra en de assistentiewoningen zijn 
reeds allemaal ingeënt. Hopelijk is de rest van de bevolking ook snel aan de beurt en kunnen we half dit jaar terug 
een zo normaal mogelijk leven beginnen leiden. Laat jezelf dus vaccineren en ondertussen, hou nog even vol !

Tijdens de kerstvakantie hebben we massaal gewandeld ! De meeste wandelingen startten vanuit onze gezellige 
dorpskern waar dagelijks leuke kerstmuziek weerklonk. Er werd gewandeld en gelopen voor de 23 100 km van 
Rijkevorsel. Mooie plekjes werden ontdekt dankzij Toerisme Rijkevorsel. Massaal trokken onze kindjes eropuit 
om te gaan kerstbalzingen. Hopelijk hebben we de ongeveer 500 kinderen blij kunnen maken met hun goodiebag 
die gevuld was met spulletjes geschonken door Rijkevorselse ondernemers. Tenslotte konden de kinderen op 
oudejaarsochtend thuis de beentjes losgooien op de tonen van hun zelf aangevraagde nummer dat DJ Wouter voor 
hen speelde. 

Vanaf dit jaar werken we in ons gemeentehuis ook met een online afsprakensysteem. Vergeet dus niet eerst thuis via 
pc of de 2310-app een afspraak te maken voor je naar ons gemeentehuis komt en kijk zeker eerst of je je aanvraag 
niet kunt indienen via het e-loket.

Maak er een mooi jaar van, hou het veilig en blijf gezond en blijf zeker bewegen !
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BESTUUR

Als Polar Bear van de 49ste Infanteriedivisie diende hij als jonge sergeant bij het Royal Army 
Medical Corps. Na hun inzet in Normandië kwam Wilfs eenheid in de Kempen aan. Hij was erbij 
toen in september 1944 de bevrijding van de Kempen in Rijkevorsel werd ingezet. In de ver-
bandposten werd hij dagelijks geconfronteerd met de gruwel van de oorlog.

Ook na de oorlog bleef Wilf niet gespaard van onheil. Hij verloor zijn vrouw op jonge leeftijd 
en later ook zijn schoondochter, de vrouw van zijn enige zoon Nick. Wilf woonde in Woking, een 
stad ten zuiden van Londen.

We blijven Wilf herinneren als de hartelijke, attente man die vele jaren aanwezig was op de 
herdenkingsplechtigheden aan het Bruggenhoofd in Sint-Jozef. In de 2310 van november 2017 
interviewden we Wilf nog naar aanleiding van zijn laatste trip naar België. Dit interview kun je 
herlezen op onze website.

Meer info: www.rijkevorsel.be/wilfjackson

Op zaterdag 2 januari bereikte ons het trieste nieuws dat onze ereburger, 
Wilf Jackson, oorlogsveteraan, op 96-jarige leeftijd is overleden.

Afscheid van ereburger Wilf Jackson

© Bart Huysmans
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openbaar nut ter hoogte van Hoogstraatse-
steenweg 82, 84A, 84B en 86.

Goedkeuring wordt gehecht aan het nieuwe 
reglement voor het plaatsen van horeca pop-
ups.

De dotatie 2021 aan de brandweerzone 
Taxandria ten bedrage van € 526 535 voor 
de gewone dienst en € 115 253 voor de bui-
tengewone dienst, wordt goedgekeurd.

Kennis wordt genomen van de ingediende 
klachten bij het lokaal bestuur Rijkevorsel.

In afwachting van de vaststelling van een re-
glement door de raad wordt aan het college 
van burgemeester en schepenen een man-
daat gegeven om voorschotten uit te betalen 
van subsidies voor verenigingen. Het gaat 
hier over voorschotten die betaald worden 
met de middelen die aan het lokaal bestuur 
Rijkevorsel ter beschikking werden gesteld 
tot het nemen van dringende maatregelen 
met betrekking tot de noodfondsen voor cul-
tuur, jeugd, sport, media en de lokale be-
sturen en met betrekking tot de armoede-
bestrijding naar aanleiding van de Covid-19 
pandemie.

Kort verslag raden
14 december 2020

Gemeenteraad
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025, deel van de gemeente, wordt vastge-
steld.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025, deel OCMW, wordt goedgekeurd.

Goedkeuring wordt gegeven aan de verde-
ling van de subsidies ‘ontwikkelingssamen-
werking’, dienstjaar 2020.

De verdeling van de subsidies voor het jaar 
2021 wordt goedgekeurd. 
 
De bijdrage van de gemeente Rijkevorsel 
zoals ingeschreven in het ontwerp van de 
politiebegroting 2021, zijnde € 942 641 in 
de gewone dienst en € 16 818 in de buiten-
gewone dienst, wordt goedgekeurd en toe-
gekend aan de politiezone Noorderkempen.

Goedkeuring wordt verleend aan de koste-
loze grondafstand aan de gemeente en de 
vestiging van een erfdienstbaarheid voor 
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BESTUUR

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 gegarandeerd blijft. 
De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op maandag 22 februari 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.

Corona:
isolatie en quarantaine

Wie besmet is met Covid-19 moet in isolatie 
blijven tot de ziekteklachten voorbij zijn. 
Wie besmet is zonder symptomen, moet 
eveneens in isolatie blijven.

Wie nauw contact heeft gehad met een pa-
tiënt is een hoogrisicocontact en moet in 
quarantaine blijven. Ook wie van op reis 
terugkeert uit een hoogrisicogebied (rode 
zone), moet thuis in quarantaine blijven.

Gemeenten kunnen nagaan of wie in quaran-
taine moet zitten, dat ook effectief doet. Is 
dat niet zo, dan riskeert men een boete. Ook 

Raad voor
maatschappelijk welzijn 
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025, deel OCMW, wordt vastgesteld.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Nieuwbouw 
uitbreiding erkende groep assistentiewonin-
gen’. De raming bedraagt € 1 848 027,88 
excl. BTW.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
met nr. 2020148 en de raming voor de op-
dracht ‘Assistentiewoningen. Leveren en 
plaatsen brandwerende deuren’. De raming 
bedraagt € 69 200 excl. BTW.

De raad gaat akkoord met de toetreding tot 
het BOOST-traject van WEB waarbij individu-
ele ondersteuning kan aangeboden worden 
aan personen in een tijdelijke werkervaring.

Het OCMW treedt verbindend toe tot de aan-
koopcentrale van Welzijnszorg Kempen voor 
de groepsaankoop ‘Aankoop brooddozen in 
het kader van het project Gele Doos’.

Kennis wordt genomen van het overzicht van 
ingediende klachten bij het lokaal bestuur 
Rijkevorsel.
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de gemeente Rijkevorsel sloot een protocol 
met het Agentschap Zorg en Gezondheid in-
zake deze quarantainehandhaving.

De handhaving kan gaan van een zachte aan-
pak tot een strafrechtelijke boete of vervan-
gende gevangenisstraf voor wie zich bewust 
en hardleers niet aan de opgelegde quaran-
taine houdt. Burgemeesters hebben de op-
dracht om de veiligheid, het welzijn en de 
gezondheid van hun inwoners te garanderen.

Meer info:
· www.info-coronavirus.be/nl/
 quarantaine-isolatie

Digitale dienstverlening

Onze digitale dienstverlening werd sinds 1 
januari uitgebreid met de mogelijkheid om 
zelf online een afspraak in te plannen via de 
website of via de 2310-app.

Ook het e-loket is een handige manier om 
snel en gemakkelijk attesten op te vragen 
maar ook voor de aangifte van een adres-
wijziging, een uittreksel uit het strafregister 
en nog veel meer. Je hebt steeds de keuze 
om een aanvraag in te dienen met behulp 
van een identiteitskaart en een kaartlezer 
of gewoon via het invulformulier.

Ben je nog niet eerder ingegaan op ons aan-
bod tot het bekomen van een kaartlezer ? 
Dan kun je er gratis één aanvragen door een 
bericht te sturen naar info@rijkevorsel.be 
met jouw naam, voornaam en adres en 
vermeld duidelijk dat het om de aanvraag 
van een kaartlezer gaat of bel het nummer 
03 340 00 00. Deze aanbieding is geldig zo-
lang de voorraad strekt. Er kan slechts één 
kaartlezer per gezin uitgereikt worden.   

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/eloket

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

 

Meer    
info
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LEVEN EN WELZIJN

In december is ons land gestart met de vaccinatie tegen het coronavirus.
Met vaccinatie kun je voorkomen dat je ernstig ziek wordt én red je levens. 
Het is dus heel belangrijk om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, 
maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer ons oude leven
kunnen oppikken.

Laat je vaccineren

In Rijkevorsel werden de bewoners van onze beide woonzorgcentra half januari ingeënt. Daarna 
volgt het personeel van WZC Prinsenhof en WZC Den Brem.

Waarom vaccinatie tegen Covid-19 belangrijk is
Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de Covid-19-pandemie achter ons te laten. Om terug 
gewoon met vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restau-
rant te gaan, of naar een concert of het voetbalstadion. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig 
ziek wordt en levens redden.

Doe het voor jezelf
Covid-19 kan een slopende ziekte zijn en het valt niet te voorspellen hoe ziek je ervan wordt. 
Je kunt een milde versie doormaken, met symptomen die doen denken aan griep. Maar sommige 
mensen worden helaas veel ernstiger ziek en hebben zelfs intensieve zorg nodig. Vaccins gelden 
als de veiligste, succesvolste en goedkoopste manier om ziekte te voorkomen. De coronavaccins 
zijn erg doeltreffend.

Doe het voor elkaar
Een vaccin beschermt het individu. Maar als voldoende mensen gevaccineerd zijn, dan is een 
hele gemeenschap beschermd. Als je je laat vaccineren, bouw je dus mee aan groepsimmuniteit 
om zo controle te krijgen op dit virus en het uit de samenleving te krijgen.
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Voor je (kwetsbare) geliefden of patiënten
Laat je je vaccineren, dan werp je meteen ook een dam op voor zij die zich omwille van onder-
liggende gezondheidsproblemen niet kunnen laten vaccineren (bv. iemand die een acute kan-
kerbehandeling krijgt of zwangere vrouwen). Ook is vaccinatie belangrijk als je als zorgverlener 
met risicogroepen werkt. Zo is de kans klein dat je anderen besmet.

Voor onze zorgverleners
Dankzij vaccinatie is er minder kans dat je naar de huisarts moet of in het ziekenhuis belandt 
met complicaties door Covid-19. Het zorgsysteem is het afgelopen jaar zwaar onder druk komen 
te staan door het hoge aantal coronabesmettingen en de talrijke hospitalisaties. Laat je dus 
vaccineren, zo help je ook de zorgverleners die altijd klaar staan voor jou.

Volgorde van vaccineren
Nu er een goedgekeurd vaccin is tegen het coronavirus, zijn er nog niet meteen voldoende vac-
cins voor iedereen. Bewoners en medewerkers van woonzorgcentra komen eerst aan de beurt, 
gevolgd door zorgmedewerkers die een hoog risico op besmetting lopen door nauw contact met 
Covid-19-patiënten. Als er meer vaccins op de markt komen, kunnen er meer mensen worden 
gevaccineerd. 

Beschikbaarheid, veiligheid en werking van de coronavaccins
Vlaanderen heeft zicht op vaccins van minimaal vijf verschillende vaccinontwikkelaars. Het 
Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten (FAGG) waken over de doeltreffendheid, kwaliteit en veiligheid. Zo'n 
acht miljoen Belgen zullen zich kunnen laten vaccineren.

Meer info:
· www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie
· www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/
· www.rijkevorsel.be/corona

Vaccinatiecentra Eerstelijnszone Kempenland
De NAVO-hallen in Weelde-Statie en de parking van Philips in Turnhout zullen dienstdoen als vaccinatiecentra van de 
Eerstelijnszone Kempenland. Inwoners van Rijkevorsel moeten voor hun vaccinatie naar Weelde. Je zal hiervoor een 
uitnodiging per brief ontvangen. Voor minder mobiele inwoners wordt er speciaal vervoer voorzien vanuit Rijkevorsel.

Meer gedetailleerde info over de praktische organisatie van de vaccinaties en het vervoer verneem je binnenkort via 
onze kanalen. De afspraken hierover moeten immers nog vastgelegd worden.

Vrijwilligers gezocht
De komende maanden zullen 160 000 Kempenaars ingeënt worden in de vaccinatiecentra in Weelde en Turnhout. Om 
die operatie vlot te laten verlopen, wordt gezocht naar helpende handen.
Wil je graag helpen, op medisch vlak, bij de administratie of als steward ? Je kunt je aanmelden als vrijwilliger via de 
website van ELZ Kempenland. Klik bovenaan op www.elzkempenland.be op de knop ‘ik wil helpen bij de vaccinatie’ 
en vul het formulier in.



10

LEVEN EN WELZIJN

Heb je recht op een
verwarmingstoelage ?

Reeds vele jaren kunnen sommige personen 
een beroep doen op het ‘stookoliefonds of 
sociaal verwarmingsfonds’. Dit fonds biedt 
steun aan iedereen die zijn verwarmingsfac-
tuur moeilijk kan betalen.

Om te weten of men kan genieten van deze 
tussenkomst worden hieronder de belang-
rijkste voorwaarden opgesomd. Indien je 
meent hieraan te voldoen, kun je een aan-
vraag indienen bij de sociale dienst van het 
OCMW. 

Over welke brandstof gaat het ?
Het gaat om volgende brandstoffen:
· huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en 

in bulk (voor het vullen van een brandstof-
tank aan huis)

· verwarmingspetroleum (type c) in bulk of 
aan de pomp

· bulkpropaangas aan huis geleverd in grote 
hoeveelheid (in een propaangastank, niet 
in flessen) 

Opgelet: de aanvraag moet gebeuren binnen 
de 60 dagen na de leveringsdatum.

Wie kan een beroep doen op 
deze	financiële	tussenkomst	?
1. Personen met recht op een verhoogde
 verzekeringstegemoetkoming van de
 mutualiteit
Dit zijn die personen die over de  verhoogde 
tegemoetkoming (VT) van het ziekenfonds 
beschikken, te bewijzen met een klever van 
het ziekenfonds. Dit kunnen kinderen met 
een handicap zijn, langdurig werklozen, per-
sonen met een uitkering voor personen met 
een handicap, leefloners, gepensioneerden, 
... In deze situatie moet het inkomen van 
het ganse huishouden wel lager zijn dan de 
bedragen die in categorie 2 staan opgesomd.

2. Gezinnen met een laag inkomen
Personen  of gezinnen die geen recht heb-
ben op een verhoogde tegemoetkoming van 
het ziekenfonds, maar wiens bruto belast-
bare inkomen lager ligt dan € 19 566,25, te 
verhogen met € 3 622,24  per persoon ten 
laste, komen ook in aanmerking. Voor deze 
categorie moet er ook rekening gehouden 
worden met het onroerend inkomen van alle 
eigendommen, met uitzondering van de ei-
gen woning waarin men woont.

3. Personen met schuldoverlast
Dit zijn personen met een schuldbemidde-
ling in het kader van de wet op het consu-
mentenkrediet of een collectieve schulden-
regeling en die de verwarmingsfactuur niet 
kunnen betalen.

Hoeveel bedraagt de toelage ?
De toelage hangt af van de prijs die je be-
taald hebt voor je energie, maar is over het 
algemeen beperkt tot € 0,14 cent voor de 
eerste 1 500 liter. Dit komt overeen met 
€ 210 per jaar.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp 
aangekochte huisbrandolie of verwar-
mingspetroleum type c is er een forfaitaire 
toelage van € 210.
 
Hoe vraag je de toelage aan ?
Indien je denkt recht te hebben op steun van 
het Sociaal Verwarmingsfonds moet je con-
tact opnemen met de sociale dienst van het 
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OCMW. Zij zullen nagaan:
· of je wel degelijk behoort tot één van de 

categorieën van de doelgroep
· of je inderdaad gebruik maakt van een 

brandstof waarvoor je de steun kunt krij-
gen

· of het adres dat op de factuur wordt ver-
meld, overeenkomt met het leverings-
adres en het adres waar je gewoonlijk 
verblijft

De sociale dienst zal vragen minimaal vol-
gende documenten voor te leggen. Zonder 
deze gegevens kan geen aanvraag ingestuurd 
worden:  
· Je eigen identiteitskaart en die van al de 

inwonende meerderjarige gezinsleden.
· Een klever van de mutualiteit van alle ge-

zinsleden.
· In ieder geval de leveringsfactuur die niet 

ouder is dan 60 dagen. Indien je in een 
gebouw met meerdere appartementen 

woont, vraag je aan de eigenaar of be-
heerder van het gebouw een kopie van de 
factuur en een attest met vermelding van 
het aantal appartementen waarop de fac-
tuur betrekking heeft.

· Voor categorie 2: het aanslagbiljet in de 
personenbelasting van alle gezinsleden en 
het aanslagbiljet inzake onroerende voor-
heffing zo je over eigendommen beschikt.

· Voor categorie 3: een kopie van de be-
schikking van toelaatbaarheid of attest 
van de schuldbemiddelaar.

Gelieve vooraleer je langskomt een afspraak 
te maken.

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

Familieberichten

Geboorten september, november en december 2020
· Vancraenendonck Juul, 14 september 2020, kind van Vancraenendonck Jens en Heylen Femke
· Vlasin Raul, 16 november 2020, kind van Vlasin Florin-Adrian en Vlasin Sorina
· Popescu Delia, 18 november 2020, kind van Popescu Marcel-Constantin en Popescu Eugenia
· Draeyers Yara, 23 november 2020, kind van Draeyers Joep en Weyten Yati
· Turner Finn en Liam, 3 december 2020, kindjes van Turner Sam en Floren Steffi

Huwelijken december 2020
· Van Looveren Jan en Janssen Lore, 12 december 2020
· Van Den Broeck Bert en Faes Dorien, 28 december 2020

Overlijdens december 2020
· Mertens Alfons °1941 †  1 december 2020
· Cnaepkens Angelina °1932 †  5 december 2020
· Peeters Joanna °1933 † 10 december 2020
· Nooyens Andreas °1941 † 11 december 2020
· Peeraer Jozef °1950 † 11 december 2020
· Van Loon Frans °1957 † 11 december 2020

· Royens Jozef °1943 † 16 december 2020
· Fransen Julia °1943 † 17 december 2020
· Pas Joannes °1935 † 24 december 2020
· De Herdt Cyriel °1934 † 25 december 2020
· Cox Maria °1927 † 27 december 2020
· De Prins Maria °1934 † 28 december 2020
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GLS De Wegwijzer:
Wensen van de kinderen

Tijdens de laatste schoolweek van 2020 zijn 
de leerlingen van de school, op vraag van 
woonzorgcentrum Prinsenhof, aldaar enkele 
activiteiten gaan doen. Voor elke inwoner 
werd een kerstkaart gemaakt, de kinderen 
van het tweede leerjaar zijn raamschilderin-
gen gaan maken en er werd een zangnamid-
dag georganiseerd waarbij klassen liedjes 
gingen zingen aan de ramen van het woon-
zorgcentrum, alles coronavrij. Ook hebben 
kinderen van het vijfde leerjaar nieuwjaars-
wensen uitgesproken, voor zichzelf maar 
ook voor jullie. Een bloemlezing:

 

Mocht maar een fractie van deze wensen uit-
komen, het zou al een fantastisch jaar wor-
den. Of zoals de grote filosoof Schopenhauer 
ons 150 jaar geleden wist te zeggen: “Wij be-
leven onze goede dagen onopgemerkt, maar 
we wensen ze terug als er kwade komen”. 
Van gans het Wegwijzer team: hopelijk wordt 
2021 fantastisch voor ieder van jullie !

Inschrijvingsperiode
GLS De Wegwijzer
schooljaar 2021-2022

De inschrijvingsperiode voor de broers en 
zussen van kinderen die in De Wegwijzer zit-
ten en voor de kinderen van personeelsleden 
start op dinsdag 23 februari 2021 en loopt 
tot en met vrijdag 5 maart 2021. Na deze 
datum vervalt de voorrang voor deze groep. 

De inschrijvingsperiode voor de andere leer-
lingen start op zaterdag 24 april 2021. De 

LEVEN EN WELZIJN

“Een normaal
 leven.” Hidde

“Ik hoop dat 2021 een gezond jaar wordt voor iedereen.” Kaat

“Een zomer zonder Covid-19.”
 Roxanne en Arianne

“Ik wens dat we weer met z’n allen kunnen samen zijn.” Floor

“Dat we normaal naar school kunnen gaan
 want ik haat thuis taken maken.” Axel

“Wij wensen een gezellig en gezond
 2021 voor iedereen.” Kirina en Ulryke

“Woensdag geen huiswerk
 voor 5 en 6.” Elias

“Niet te veel ruzie en
 goed samen spelen.” Ellen

“Dat we gewoon weer alle
 dingen kunnen doen.” Liv

“Hopelijk kan de kermis
dit jaar doorgaan.” Simon

“Dat er schommels op de 
speelplaats komen.” Chaza
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school opent die dag de deuren van 8.00 tot 
12.00 uur (onder voorbehoud van de verdere 
ontwikkeling van de coronamaatregelen).

Later kan er nog ingeschreven worden op af-
spraak.

Welke documenten heb je nodig 
om in te schrijven ?
· Een kopie van de SIS-kaart of eID-kaart 

van jouw kind.
· Het vereiste inschrijvingsformulier. Dit 

formulier kun je downloaden via de web-
site van GLS De Wegwijzer. Surf naar 
www.glsdewegwijzer.be, klik in het menu 
op ‘info’ en vervolgens op ‘inschrijven’.

De ingevulde en ondertekende documenten 
kun je ook bezorgen aan de school:
· vanaf 23 februari 2021 voor inschrijving 

van een broer of zus
· vanaf 24 april 2021 voor andere inschrij-

vingen.
Eén van de voorwaarden om ingeschreven 
te worden, is dat je akkoord bent met het 
pedagogisch project en het schoolreglement 
van de school. Deze kun je ook terugvinden 
op de website van de school.

Meer info:
· www.glsdewegwijzer.be

Horeca pop-ups

Elke aanvraag voor een horeca pop-up moet 
ten laatste vier maanden vóór aanvang van 
de geplande uitbatingsperiode worden inge-
diend bij de dienst lokale economie van het 
lokaal bestuur. Alle details, voorwaarden en 
benodigde documenten kun je nalezen in 
het nieuwe reglement horeca pop-ups op de 
website.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/horeca

Tournée Minérale:
een maand zonder alcohol

‘Tournée Minérale’ komt terug. De DrugLijn 
roept alle Belgen opnieuw op om in febru-
ari een maand geen alcohol te drinken. Daar 
zijn goede redenen voor: alcohol heeft, ook 
als je weinig drinkt, invloed op bijna alle or-
ganen in het lichaam en hangt samen met 
ongeveer 200 verschillende aandoeningen.

Door, voor het eerst of opnieuw, mee te doen 
met de campagne krijgt je lichaam de tijd 
om te recupereren van je gewoonlijke alco-
holgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich 
dan ook beter in hun vel. Wat heel welkom 
is in deze uitzonderlijke tijden. Ga dus de 
uitdaging aan en ontdek dat je geen alcohol 
nodig hebt om je te amuseren.

Meer info vind je op de website. Ook organi-
saties, bedrijven, verenigingen en sportclubs 
vinden er tips en materiaal om als team mee 
te doen met de campagne.

Meer info:
· www.tourneeminerale.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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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Wat te doen bij stormweer ?

Voor je de telefoon erbij neemt, vraag je jezelf best af: 
· Levensgevaar ? Bel 112 of gebruik de app 112 BE (brand, instortingsgevaar, blikseminslag, 

geknelde personen, ...)
· Geen levensgevaar ? Ontlast de noodcentrale en de lokale brandweerpost en meld storm-

schade via het e-loket van de Hulpverleningszone Taxandria op www.hvztaxandria.be. Graag 
enkel melding doen van schade waarvoor dringende interventie van de brandweer nodig is 
(zware dakschade en geen onderdak, boom op woning/weg, overstroming van de weg, ...). 
Als het nummer 1722 geactiveerd is, kun je ook hier terecht. Opgelet: De brandweerploegen 
doen enkel interventies (op hoogte) wanneer de gevaren van het noodweer zijn gaan liggen.     

· Geen onmiddellijk gevaar ? Is tussenkomst van de brandweer echt nodig ? 
 Steek zelf de handen uit de mouwen. Zit je met losse of weggevlogen dakpannen en heb je 

een onderdak ? Probeer na de storm het probleem zelf op te lossen of contacteer een vakman 
(dakwerker, boomverzorger, elektricien, ...). Ondanks de hulpvaardigheid die eigen is aan de 
brandweer, zijn ze geen klusjesdienst die twee dagen na de storm nog dakpannen teruglegt. 
Zo houden ze zich ook beschikbaar voor dringende (brand)interventies. 

Vergeet niet om bij eventuele schade foto’s te maken en de verzekering te contacteren. Ge-
bruik het nummer 112 enkel bij levensgevaar. Hierdoor blijft deze lijn vrij voor levensbedrei-
gende noodsituaties. 

Als het weerbericht waarschuwt voor een storm, kun je allerlei 
maatregelen nemen om schade te voorkomen:
· Controleer of er geen dakpannen los zitten.
· Reinig jaarlijks de dakgoten.
· Laat regelmatig jouw schoorsteen controleren (risico op instorting).
· Zet binnen of maak vast wat door de wind meegevoerd kan worden, bijvoorbeeld tuinmeu-

belen, trampoline, ...
· Sluit ramen en deuren.
· Neem je huisdier veilig mee naar binnen.

Hevige rukwinden kunnen verwoestend zijn en veel schade aanrichten.
De brandweer krijgt dan enorm veel telefoontjes van inwoners die overlast
of schade hebben. 
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Vogelgriep: ophokplicht
voor pluimvee

In november kondigde het Federaal Agent-
schap voor de Veiligheid van de Voedselke-
ten (FAVV) een ophokplicht af voor pluimvee 
omdat het vogelgriepvirus werd vastgesteld 
in België en in onze buurlanden.

De situatie is momenteel onder controle, 
maar de landelijke ophokplicht blijft nog 
van kracht. Dit geldt ook voor particuliere 
houders die bijvoorbeeld slechts enkele kip-
pen houden. Geen enkele opgelegde maat-
regel kan versoepeld worden zolang de drei-
ging van besmetting via wilde vogels blijft. 
Deze situatie kan mogelijks tot het voorjaar 
van 2021 blijven duren.

Deze maatregelen worden in de eerste 
plaats genomen om jouw dieren maximaal 
te beschermen tegen vogelgriep. Deze vo-
gelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en 
dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriep-
virus wordt gemakkelijk door contact 
met wilde vogels of hun uitwerpselen 
overgedragen. De voorzorgsmaatre-
gelen zijn bedoeld om wilde vogels 
buiten jouw kippenren of vogelhok te 
houden.

Welke zijn deze
voorzorgsmaatregelen ?
· Je dient al jouw pluimvee en vogels op te 

hokken of af te schermen.
· Het afschermen kan gebeuren door jouw 

dieren op te sluiten in hun hok of in een 
gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk 
om de dieren buiten te houden, op voor-
waarde dat hun terrein of een deel van 
het terrein zowel langs de zijkanten als 
langs boven met gaas of netten afgesloten 
wordt van wilde vogels.

· Daarnaast moet je jouw dieren binnen 
voederen of op een zodanige wijze dat 
contact met wilde vogels onmogelijk is. 
Je mag daarbij geen oppervlaktewater of 
water dat toegankelijk is voor wilde vo-
gels als drinkwater geven.

Geen risico voor de consument
Het Federaal Agentschap voor de veiligheid 
van de voedselketen (FAVV) benadrukt dat er 
geen risico is wat betreft de consumptie van 
pluimveevlees en eieren. Je kunt dus zonder 
problemen de eieren van jouw dieren verder 
blijven gebruiken.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/vogelgriep
· www.favv-afsca.fgov.be/
 dierengezondheid/vogelgriep

· 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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100 mezenkastjes tegen processierups

BOUWEN EN WONEN

Kinderen van de Kinderclub knutselen mezenkastjes in elkaar
In totaal verschijnen er 100 mezenkastjes in Rijkevorsel. De mezenkasten werden besteld bij de 
provincie Antwerpen (20), de ouderraad van het Kompas (30) en bij een sociale werkplaats (50). 
De kinderen van de Kinderclub gingen vorige maand vol goede moed aan de slag om een aantal 
van deze kastjes in elkaar te steken. 

Leve de mezen !
Door het ophangen van mezenkastjes proberen we de pimpelmees en de koolmees te laten broe-
den in de buurt van eiken met rupsenhaarden. Het gaat om een proef, maar de tactiek is niet 
nieuw. Eerdere proefprojecten met het natuurlijk bestrijden van de eikenprocessierups in België 
en Nederland bleken een succes te zijn. We hopen dat we in Rijkevorsel hetzelfde resultaat kun-
nen behalen met deze duurzame manier van bestrijden.

Meer info: www.rijkevorsel.be/processierups

Het lokaal bestuur Rijkevorsel wil de strijd tegen de processierups op 
een milieuvriendelijke manier aangaan. Daarom start het lokaal bestuur 
een proefproject op met het ophangen van mezenkasten. Mezen zijn de 
natuurlijke vijand van de rupsen en helpen om ze op een natuurlijke manier 
terug te dringen.
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Lokaal bestuur wenst 
leegstand en verwaarlozing
te voorkomen

Soms staan woningen en gebouwen gedu-
rende lange tijd leeg of worden ze niet de-
gelijk onderhouden. De eigenaar loopt niet 
alleen mogelijke huurinkomsten mis, maar 
ziet mogelijks ook de waarde van het pand 
dalen. Deze leegstaande en verwaarloosde 
panden zijn vaak ook een bron van erger-
nis voor de buurtbewoners. Bovendien is het 
een gemiste kans voor gezinnen die op zoek 
zijn naar een woning. 

Leegstand en verwaarlozing
De gemeente Rijkevorsel zet al sinds 2010 
in op de aanpak van leegstaande panden via 
een gemeentelijk leegstandsregister. In dit 
register staan woningen en gebouwen die 
minstens één jaar leeg staan. Sinds 2017 is 
het aanpakken van verwaarloosde panden 
eveneens een gemeentelijke taak. In het 
register van verwaarloosde panden staan 
woningen en gebouwen die uiterlijk ernstige 
gebreken vertonen. Indien een pand zowel 
leegstaand als verwaarloosd is, is het moge-
lijk dat een pand op beide registers terecht 
komt. 

Het lokaal bestuur Rijkevorsel tracht leeg-
stand en verwaarlozing te voorkomen door 
deze panden in kaart te brengen en de be-
trokken eigenaars op de hoogte te brengen 
en te ondersteunen. Als eigenaar van een 
leegstaand en/of verwaarloosd pand kun 
je bv. overwegen om het pand te renove-
ren (waar diverse premies voor beschikbaar 
zijn), te verkopen of te verhuren. Dit kan 
dan zowel via de gewone huurmarkt als via 
een sociaal verhuurkantoor.

Procedure 
Het lokaal bestuur doet beroep op de inter-
communale IOK voor de opmaak en actuali-

satie van beide registers. IOK staat in voor de 
vaststelling van leegstand en verwaarlozing, 
het beheer van de registers en het afhande-
len van de eventuele beroepsprocedures en 
de schrappingsaanvragen. Voorafgaand aan 
de opname van een pand in één van beide 
registers wordt de eigenaar op de hoogte 
gebracht via een aangetekend schrijven. 
Vervolgens is er steeds de mogelijkheid om 
in beroep te gaan. De heffing betreft daar-
entegen een bevoegdheid van de gemeente.

Meer informatie
Heb je vragen over een leegstaand en/of 
verwaarloosd pand of wens je meer infor-
matie over de mogelijke oplossingen, aarzel 
dan niet om het lokaal bestuur te contacte-
ren. Zij kunnen jou informatie geven over de 
mogelijke alternatieven.

De reglementen rond het vaststellen van 
leegstand en verwaarlozing kun je vinden op 
www.rijkevorsel.be/reglementen.

Meer info:
· 03 340 00 20
· omgeving@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/leegstand
· www.rijkevorsel.be/reglementen
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Groepsaankoop ramen: 
firma’s,	prijzen	en	
voorwaarden gekend

In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 
15 % van de warmte door de ramen. Door te 
investeren in energiezuinige ramen, maak je 
je woning comfortabeler en bespaar je op je 
energiefactuur. Daarom organiseert het lo-
kaal bestuur in samenwerking met IOK en 27 
andere gemeenten een groepsaankoop. 

De firma’s, prijzen en voorwaarden van de 
groepsaankoop zijn ondertussen gekend. 
Ook als je niet bent ingeschreven, kun je nog 
steeds deelnemen. Hiervoor kun je recht-
streeks contact opnemen met de gekozen 
firma’s. Zij maken telkens na plaatsbezoek, 
gratis en vrijblijvend een persoonlijke of-
ferte op.

Meer info:
· www.iok.be/ramen

Bescherm je watermeter

De winter is in het land: tijd voor mutsen, 
sjaals en handschoenen. Maar denk ook even 
aan je watermeter.

Water heeft de bijzondere eigenschap dat 
het bij bevriezing uitzet. Bij watermeters 
en waterleidingen kunnen bij uitzetting van 
het ijs, scheurtjes in de leidingen ontstaan. 
Gevolg: lekken in de waterleiding met even-
tueel waterschade.

                                                                                                       
Enkele tips
· Scherm de leidingen af van de tocht van 

ramen, deuren of kelderluiken.
· Breng beschermende isolatie aan tussen 

de buitenmuur en de waterleiding.
· Breng bij extreme koude isolatie aan rond 

de leidingen zelf.
· Draai, voor je de woning voor een langere 

periode verlaat, de hoofdkraan dicht. 
Laat de binnenleidingen leeglopen. Stil-
staand water bevriest immers sneller.

Bij een langere koudeperiode is isoleren 
alleen niet voldoende. Zorg dan voor vol-
doende verwarming. 

Is je leiding toch bevroren ?
· Is de waterleiding niet gescheurd, pro-

beer ze dan geleidelijk te ontdooien, bij-
voorbeeld met een haardroger. Te hevige 
opwarming kan de leiding doen barsten.

· Stel je een leidingbreuk vast, sluit onmid-
dellijk de hoofdkraan af en raadpleeg een 
loodgieter voor de herstelling.

BOUWEN EN WONEN
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Bevindt het lek zich op het gedeelte van de 
Pidpa-leiding, of is de watermeter zelf stuk-
gevroren, contacteer Pidpa dan op het tele-
foonnummer 0800 90 300.

Lever je oude matras in
op het recyclagepark

Sinds 1 januari 2021 is het mogelijk om je 
oude matras gratis in te leveren op het recy-
clagepark. Naar aanleiding van de inzamel-
verplichting voor matrassen hoef je hiervoor 
niet langer te betalen. 

Het betreft enkel matrassen. Volgende za-
ken zijn niet opgenomen in het inzamelpro-
gramma:
· Lattenbodems en boxsprings
· Natte matrassen
· Verbrande matrassen
· Kapotte of delen van een matras
· Bed ombouwdelen
· Matras onderstellen
· Dekbedden
· Kussens

Echter niet alle matrassen kunnen gerecy-
cleerd worden. Zijn niet toegelaten:
· Matrassen waarvan de samenstelling geen 

recyclage mogelijk maakt (strovulling, 
paardenhaarvulling, ...)

· Matrassen waarvan de mechanische weer-
stand zeer ernstig is verslechterd

· Natte matrassen
· Matrassen die risico's kunnen inhouden 

voor het personeel dat ze moet hanteren 
(scherp, ...)

· Volledig doorweekte matrassen (deze ma-
trassen hebben grote, diep natte opper-
vlakken of vertonen zeer zichtbare teke-
nen van schimmel)

· Matrassen die overmatig vuil, aangetast 
of beschadigd zijn of grote oppervlakken 
hebben die in een vergevorderd stadium 
van ontbinding zijn

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/recyclagepark

De winterdienst 2020-2021

Wil je weten waar er in Rijkevorsel gestrooid 
wordt bij ijzel of sneeuwval en door wie (ge-
meente of AWV), dan kun je terecht op de 
website www.rijkevorsel.be/winterdienst. 
Je kunt op deze pagina het strooiplan down-
loaden en je vindt er ook info terug over de 
taken die de inwoners dienen uit te voeren 
bij ijzel en sneeuwval.

In de editie december van de 2310 kon je 
het volledige strooiplan ook al terugvinden.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/winterdienst

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

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Een masterplan voor de 
recreatiegebieden in Rijkevorsel

Binnen de gemeente Rijkevorsel zijn er twee gebieden waar dagrecreatie 
aanwezig is, met name recreatiegebied Sonsheide in het centrum van 
Rijkevorsel en recreatiegebied Zuiderdijk in Sint-Jozef Rijkevorsel.

Het lokaal bestuur wenst met het oog op duurzaam ruimtegebruik en ruimtelijke efficiëntie een 
onderbouwde visie te ontwikkelen voor de verdere ontwikkeling van deze kernondersteunende 
recreatiegebieden. We willen het huidige gebruik van de gebieden in kaart brengen en evalue-
ren. Tegelijkertijd willen we ook onderzoeken welke noden er zijn naar ruimte voor recreatie 
van de bestaande verenigingen en individuele sporters binnen de gemeente.

Bevraging voor cultuur-, jeugd- en sportverenigingen
en individuele sporters
Om te verzekeren dat we bij deze inventarisatie alle mogelijke signalen en behoeften aan  
sport- en recreatieve infrastructuur opvangen, neemt het lokaal bestuur het initiatief om alle 
cultuur-, jeugd- en sportverenigingen en individuele sporters naar hun behoeften te bevragen. 
De antwoorden uit deze bevraging zullen gebruikt worden om een duidelijk beeld te schetsen 
van de reële behoeften van de verenigingen en de individuele sporters. Deze behoeften zullen 
meegenomen worden bij het opmaken van een inrichtingsvisie voor de twee recreatiegebieden. 

Alle verenigingen van Rijkevorsel zullen de vragenlijst eind januari ontvangen via e-mail. Heeft 
jouw vereniging geen vragenlijst ontvangen ? Je kunt deze ook terugvinden op www.rijkevorsel.
be/bevraging-masterplan. Naast de verenigingen krijgen ook individuele sporters de kans om 
via deze link de bevraging in te vullen. Deze vragenlijst richt zich op alle leeftijdscategorieën. 
Vul de vragen afzonderlijk in per uitgeoefende recreatieve sport binnen de gemeente. Zowel 
individuele sporters als verenigingen kunnen de vragenlijst invullen tot woensdag 17 februari 
2021.

Meer info: www.rijkevorsel.be/bevraging-masterplan
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Veussels Kersttripje:
een groot succes

Het ‘Veussels Kersttripje’ van het dagelijks 
bestuur van de sportraad zit erop. Twee we-
ken lang kon je genieten van netjes uitge-
stippelde wandelingen die ons alle mooie 
hoekjes en kantjes van ons dorp lieten zien. 
Ondanks het mindere weer tekenden jullie 
toch massaal present en dat leverde volgend 
geregistreerd eindresultaat op:

888 wandelaars en lopers scanden hun resul-
taat in wat zorgde voor een totaalresultaat 
van 10 269 kilometers. En dat is… ongeveer 
zo ver als lopen van Rijkevorsel naar Peking ! 
Sportend Rijkevorsel mag trots wezen op 
zichzelf.

Graag willen we iedereen bedanken die de 
organisatoren hebben geholpen met de pij-
len na te kijken, het melden van verdwe-
nen pijlen en de positieve feedback. Maar 
vergeet niet dat bewegen belangrijk blijft, 
ook nu het Veussels Kersttripje erop zit. Het 
dagelijks bestuur van de sportraad roept op 
om te blijven bewegen, met respect voor de 
opgelegde maatregelen.

Natuurloop
Eksterheide-Kievitsheide

Bijna twee jaar geleden werd de natuurloop 
Eksterheide-Kievitsheide officieel geopend. 
Met de natuurlopen wenst Natuur en Bos in 
nauwe samenwerking met Sport Vlaanderen 
een aantal uniform bewegwijzerde loopom-
lopen te creëren die 100 % in onze unieke na-
tuur- en bosgebieden liggen. Ze zorgen voor 
een optimale (natuur)beleving en leveren 
het bewijs dat topnatuur en sport perfect 
combineerbaar zijn.

De startzuil van de natuurloop/wandeltocht 
vind je terug op de Zuiderdijk (parking FC-
Sint-Jozef SK). Er zijn twee lussen, de groene 
lus is 4,1 km en is gesitueerd in de Kievits-
heide en de blauwe lus is 7,1 km en vind je 
terug in de Eksterheide. De lussen zijn met 
elkaar verbonden. In totaal kun je dus 11,2 
km wandelen of lopen.

Trek je loop- of wandelschoenen aan en kom 
de volledige natuurloop in Rijkevorsel en 
Beerse mee ontdekken.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/natuurloop
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Er is maar één
allereerste keer !

De allereerste keer sporten kan al eens een 
uitdaging zijn. Gelukkig is er maar één al-
lereerste keer. Geloof ons: de tweede keer 
wordt het alleen maar beter. En de derde 
keer al helemaal. Dat is de hoofdboodschap 
die Sport Vlaanderen wil delen met ieder-
een die begint met sporten. Het doel ? Jou 
in beweging zetten. Want van sporten krijg 
je heel veel terug. En uiteraard ... Sporters 
beleven meer !

Twijfel je nog aan welke sport jou het beste 
ligt ? Of waar je die sport wil beoefenen ? 
Geen schrik, Sport Vlaanderen zet het aan-
bod graag op een rijtje. Meer info vind je op 
www.sport.vlaanderen.be/eerstekeer.

Voor een overzicht van alle sportverenigin-
gen in Rijkevorsel kun je terecht op de web-
site www.rijkevorsel.be/sportverenigingen.

Meer info:
· Sportdienst
· Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel
· 03 340 00 54
· sport@rijkevorsel.be

Jouw sportvereniging 
erkennen

Om als sportvereniging in aanmerking te ko-
men voor subsidie vanuit het lokaal bestuur 
van Rijkevorsel, moet je jaarlijks een aan-
vraag tot erkenning indienen. Zowel feite-
lijke verenigingen als verenigingen zonder 
winstoogmerk komen hiervoor in aanmer-
king. Daarnaast is het belangrijk dat je een 
open sportvereniging bent, iedereen is wel-
kom. Verder moet de zetel van de vereniging 
in de gemeente Rijkevorsel gevestigd zijn en 
moet een meerderheid van de leden ook in 
Rijkevorsel wonen.

Het aanvraagdossier voor gemeentelijke 
erkenning als sportvereniging is nu beschik-
baar op de website van het lokaal bestuur: 
www.rijkevorsel.be/erkenning-sportvereniging. 
Je kunt de nodige formulieren ook afhalen 
bij de sportdienst in de Leo Pleysierbiblio-
theek. 
De aanvraagdossiers zelf moeten binnen-
gebracht worden bij de sportdienst vóór 
1 maart 2021.

#deKempenbeweegt

Sinds 11 januari kijk 
je op RTV naar nieuwe 
afleveringen van het 
populaire bewegings-
programma #samen-
bewegen, maar dan 
onder de nieuwe naam 

#deKempenbeweegt. Deze vernieuwing 
komt er door de recente ondersteuning van 
Welzijnszorg Kempen en de 27 Gezonde 
Gemeenten, waaronder Rijkevorsel, die 
hierbij aangesloten zijn. Het concept blijft 
hetzelfde: twee keer per dag, om 10.30 en 
15.00 uur, een kwartier bewegen op een 
laagdrempelige manier.

VRIJE TIJD
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Staat bij jou ‘meer bewegen’ op je lijst van 
goede voornemens ? Uitstekend ! Voldoende 
bewegen is enorm belangrijk voor je fysieke 
en mentale gezondheid. Met #deKempenbe-
weegt kun je perfect thuis sporten, met een-
voudige oefeningen die de meeste mensen 
aankunnen.

© RTV / TV-plus 

#deKempenbeweegt ontstond op vraag van 
senioren. Zij missen hun wekelijkse beweeg-
momenten door de maatregelen van het co-
ronavirus.

In de nieuwe reeks herken je ongetwijfeld 
Marjan Kuppens, de sportcoach die ook de 
eerste editie in goede banen leidde. Nieuw-
komer is Jim Vancampfort, leerkracht licha-
melijke opvoeding en Bewegen Op Verwij-
zing-coach voor Mol en Balen. Met de nieuwe 
coach creëren we extra kansen om beweging 
op maat aan te bieden. Vele oefeningen kun-
nen, soms wat aangepast, ook op je stoel of 
in rolstoel meegedaan worden. Ook kinderen 
vinden het vaak leuk om mee te doen.

Meer info:
· 03 340 00 54
· sport@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/dekempenbeweegt

Lerarenkaart af te halen
in de bib

Ben je leraar en woon je in Rijkevorsel ? Je 
hebt met je lerarenkaart meer dan 1 000 
voordelen. Ook dit jaar kun je je leraren-
kaart nog tot begin juli ophalen in de Leo 
Pleysierbibliotheek.

Permanente boekenverkoop
in de bib

Omdat er momenteel geen leestafels zijn, 
hebben we deze gebruikt om de afgevoerde 
boeken ter verkoop aan te bieden. Deze 
worden regelmatig aangevuld. In de houten 
bakjes kun je ook nog snuisteren. 

Boeken, strips en maandbladen kun je kopen 
voor € 0,50 per stuk. Weekbladen mag je 
gratis meenemen. We voeren oudere boe-
ken, strips en tijdschriften af om plaats te 
maken voor de allernieuwste boeken.
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Poëzieweek in de bib

Van 28 januari tot en met 3 februari is het 
weer ‘Poëzieweek’, het grootste poëziefeest 
van de Lage Landen. Dit jaar met als thema 
‘Samen’. De gelegenheid om een dichtbun-
del te lenen. Elk jaar staat poëzie centraal 
tijdens de laatste week van januari.

Je vindt onze thematafel, voor jong en oud, 
terug vooraan in de bib bij de balie. Kom 
inspiratie opdoen in de bib. Voor de geïnte-
resseerden is er een gevarieerd aanbod van 
gratis prentkaarten met gedichten op (één 
per bezoeker).

Uitlenen met
je identiteitskaart

Zit jouw portemonnee ook altijd zo overvol ? 
Sinds vorig jaar kun je in de bib ook uitlenen 
met je identiteitskaart. Alweer een kaartje 
minder dus! Kom even langs aan de balie en 
wij maken het voor jou in orde.

Met opvoedingsvragen moet je 
bij het Opvoedingspunt zijn

Sinds 1 september 2019 is het Opvoedings-
punt gestart in Rijkevorsel. Hier kan ieder-
een die met het opvoeden van kinderen tus-
sen 0 en 24 jaar te maken heeft (ouders, 
grootouders, leerkrachten, hulverleners, 
kinderverzorgers, ...) terecht met grote en 
kleine vragen.Het Opvoedingspunt biedt een 
luisterend oor, een tweede stem, advies, 
meer info of net dat duwtje in de rug om 
weer verder te kunnen. Want twijfels en 
vragen horen bij opvoeden. Je wil het graag 
goed doen en daar kunnen we jou bij helpen.
Je kunt een afspraak maken per telefoon of 
e-mail. De gesprekken gaan door in Huis van 
het Kind, Hoogstraatsesteenweg 19 of tele-
fonisch of online. Deze dienstverlening is ge-
heel gratis, anoniem en vrijblijvend.

Het Opvoedingspunt is een samenwerking 
tussen OLO vzw en het lokaal bestuur Rij-
kevorsel. Het Opvoedingspunt is partner van 
Huis van het Kind Rijkevorsel.  

Meer info:
· Tinne Wilmssen 
· 0493 31 01 55
· opvoeding@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/huisvanhetkind
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Opvoedingstip van het
Opvoedingspunt

Opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Daarom 
deelt het Huis van het Kind Rijkevorsel, in 
samenwerking met het Opvoedingspunt, 
maandelijks een opvoedingstip. Heb je nog 
meer vragen over opvoeden? Maak dan gra-
tis en laagdrempelig een afspraak met Tinne 
van het Opvoedingspunt.

Help, mijn kind wordt gepest ... 
Wat nu ?      
Als je kind gepest wordt, is het vaak een 
hele shock voor jou als ouder. Als je kind het 
komt vertellen, probeer dan rustig te blijven 
en niet te hevig te reageren vanuit je emo-
tie. Knuffel je kind en zeg dat je zijn/haar 
moed bewondert om dit tegen jou te komen 
vertellen. Geef mee dat hij of zij altijd bij 
jou terecht kan.

Luister goed naar wat er precies gebeurt. 
Gaat het om een eenmalig voorval of om 
herhaald pesten ? Gebeurt het op school en/
of daarbuiten ? Gaat het om één dader of om 
een groep? Om welke vorm van pesten gaat 
het? Door goed te luisteren en niet te oor-
delen, voelt je kind zich serieus genomen. 
Maak je kind geen verwijten. Het is niet de 
schuld van je kind dat het gepest wordt.

Geef ook mee aan je kind dat het oplossen 
van pesten het werk is van vele handen. Be-
loof dus geen snelle oplossing. Bekijk samen 
wie je wil inlichten. Zeg wat je doet en doe 
wat je zegt! Door je kind te betrekken en het 
probleem samen aan te pakken, toon je dat 
de stem van je kind er toe doet.

Je kind voelt dat het niet alles moet onder-
gaan, want gepest worden gaat samen met 
controleverlies. Je kind ervaart steun vanuit 
verschillende hoeken, wat de kans op gro-
tere schade verkleint.

De Week tegen Pesten loopt van 5 tot 12 fe-
bruari 2021. Meer info kun je terugvinden op 
de website www.kieskleurtegenpesten.be.

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

Warme William neemt je in de krokusvakan-
tie mee op wandel. Onderweg geeft hij je 
opdrachten en tips. Na elke opdracht krijg 
je een letter. Vul deze in op het antwoord-
formulier en ontdek de geheime boodschap 
van Warme William.
 
Een wandeling met een goed gevoel !

Meer info vind je vanaf 12 februari op onze 
website www.rijkevorsel.be/warmewilliam.
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Speelstraten in Rijkevorsel

Wil jij jouw straat omtoveren tot een speelstraat ? Vul dan de nodige formulieren in die je terugvindt op de website 
www.rijkevorsel.be/speelstraat of bij de jeugddienst en bezorg ze voor 18 april 2021 aan de jeugddienst. Om in aan-
merking te komen voor een speelstraat gelden enkele voorwaarden.

Waaraan moet de straat voldoen ?
· De straat heeft overheersend een woonkarakter. De aanwezigheden van bv. handelszaken kan de inrichting van een 

speelstraat bemoeilijken.
· De straat heeft een snelheidsbeperking van max. 50 km/uur.
· Er rijdt geen openbaar vervoer door de straat.
· Er is geen doorgaand verkeer in de straat (de politie geeft advies of het verkeer veilig langs andere wegen kan geleid 

worden).

Welke voorwaarden moeten door de bewoners worden ingevuld ?
· Het initiatief voor een speelstraat ligt bij de bewoners zelf. De bewoners zorgen dus zelf voor een invulling van de 

speelstraat.
· Minstens 80 % van de bewoners verklaart zich akkoord met de inrichting van een speelstraat. Dit moet bewezen 

worden aan de hand van een gehandtekende enquête.
· Elke speelstraat heeft minstens twee speelstraatverantwoordelijken die alles in goede banen leiden.
· Er worden vaste data en uren voor de speelstraat voorgesteld door de bewoners.

Het aanvraagformulier en de bewonersenquête kun je downloaden op de website.

Meer info: · 03 340 00 55 · jeugddienst@rijkevorsel.be · www.rijkevorsel.be/speelstraten
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Krokusvakantie 2021:
Kinderclub en Grabbelpas

Kinderclub
De begeleiding van de Kinderclub heeft een 
keitof activiteitenprogramma voor de kro-
kusvakantie in elkaar gestoken. De kinderen 
kunnen een hele week genieten van het car-
navalfestival! Op dinsdag mag iedereen ver-
kleed komen om samen carnaval te vieren. 
In onze speelhoeken is er ruimte voor elk 
kind om zich volledig uit te leven.
Net zoals tijdens de herfst- en kerstvakantie 
zullen de kinderen in hun opvanglocatie van 
tijdens het schooljaar worden opgevangen. 
Om het overzicht te bewaren van de nauwe 
kindcontacten is er een vast team per groep 
kleuters en lagere schoolkinderen. We gaan 
zoveel mogelijk buiten ravotten. 

Je kunt online inschrijven via de website 
www.i-school.be/login. Meer informatie 
vind je terug op onze website www.rijkevor-
sel.be/kinderclub. Inschrijven voor de kro-
kusvakantie kan vanaf maandag 25 januari 
om 19.00 uur tot en met zondag 7 februari 
2021.

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de 
Kinderclub met een inschrijvingsstop worden 
gewerkt. Dat betekent dat er maximum 98 
kinderen worden opgevangen in kinderclub 
centrum en 42 kinderen in kinderclub Sint-
Jozef. Na de uiterste inschrijvingsdatum van 
7 februari 2021 zullen er hoe dan ook geen 
inschrijvingen meer worden aangenomen 
voor de krokusvakantie. Deze maatregel 
hanteren we om een kwaliteitsvolle opvang 
aan jullie kinderen te garanderen.

Grabbelpas
Omdat het nog onzeker is wat de maatrege-
len zullen toestaan tijdens de krokusvakan-
tie, werd er nog geen uitgebreid activiteiten-
aanbod opgemaakt. Indien de maatregelen 

het toelaten, zullen er zeker leuke Grab-
belpasactiviteiten worden voorzien. Hou 
dus zeker onze website www.rijkevorsel.be/
grabbelpas en onze Facebookpagina ‘Kind in 
Rijkevorsel’ in de gaten voor de meest re-
cente info.

Bubbelactiviteiten 
Het lokaal bestuur zal tijdens de krokusva-
kantie weer leuke bubbelactiviteiten organi-
seren. Deze info maken we bekend via onze 
Facebookpagina ‘Beleef Rijkevorsel’.

Meer info:
· 03 340 00 55 (56)
· kinderclub@rijkevorsel.be
· jeugddienst@rijkevorsel.be

Sneeuwpret in de Kinderclub tijdens de krokusvakantie van vorig jaar.
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Overnachten in Rijkevorsel

Het voorbije jaar hebben we al wandelend 
en fietsend de mooie plekjes in onze streek 
ontdekt. Je hoeft niet altijd uren onderweg 
te zijn om een vakantiegevoel te hebben. 
Ook dicht bij huis is de natuur mooi, zijn er 
leuke activiteiten.

De toekomst ziet er hoopvol uit. Hopelijk 
kunnen we in de zomer terug samenkomen 
met onze vrienden en familie. Nodig hen uit 
om samen met jou op verkenning te gaan 
in Rijkevorsel. Ieder van ons is ambassadeur 
van onze gemeente. Ook onze Bed en Break-
fastuitbaters staan klaar om gasten te ont-
vangen.

De Rijcke Rust
Deze B & B typeert zich door zijn landelijke 
ligging, omgeven door velden en akkers, op 
een boogscheut van de dorpskern van Rijke-
vorsel. De omgeving nodigt uit voor fiets- en 
wandeltochten door de mooie natuur.

Dit gezellige gastenverblijf beschikt over drie 
stijlvol ingerichte en comfortabele kamers. 
Voor de kamer op het gelijkvloers werd het 
A+ toegankelijkheidslabel toegekend.

Tuin der Zinnen
Tuin der Zinnen is geschikt voor wandelaars, 
fietsers, een weekendje weg met z’n twee of 
een gezinsvakantie. Ook paardenliefhebbers 

worden verwend. Er is een stalling en weide 
voor de paarden, het ruiterpad is vlakbij.

Deze B & B heeft vijf gezellig ingerichte 
kamers, drie ruime kamers op de bovenver- 
dieping en twee kleinere kamers op het ge-
lijkvloers. Het ontbijt wordt door de gast-
vrije uitbaters geserveerd in de ontbijt-
ruimte.

Villa 71
Villa 71 is de plaats bij uitstek voor stille ge-
nieters, natuurliefhebbers, fietsers en wan-
delaars.

De twee gastenkamers/vakantieapparte-
menten zijn gezellig ingericht, voorzien van 
alle hedendaags comfort en hebben uitzicht 
over de prachtige groene omgeving.

Simpel&Goe: 2002-2020
Na bijna 20 jaar, ruim 1 000 verschillende 
gasten en vele overnachtingen, stoppen 
Greet Walbers en Frans Willemse met de uit-
bating van hun B & B Simpel & Goe. 

VRIJE TIJD
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Hoe Greet en Frans het zelf verwoorden: “We 
sluiten een interessant, leerrijk en vooral 
plezant stuk van ons leven af. Met fantasti-
sche herinneringen en heel veel voldoening.
Een zwart gat staat ons echter niet te wach-
ten. Er valt nog genoeg te beleven. We gaan 
nu zelf nog meer genieten van ons huis, onze 
mooie tuin en ... ons kampeerbuske !”

We wensen Greet en Frans een deugddoend 
pensioen toe.

Meer info:
· 03 340 00 53 (00)
· toerisme@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/overnachten

Nieuwe bibliothecaris-
coördinator cultuur en 
toerisme

Ik ben Ellen Meeusen, 28 jaar, en ik kom de 
cluster beleving versterken als de nieuwe 
bibliothecaris en coördinator cultuur en toe-
risme. Ik behaalde mijn masterdiploma Taal- 
en Letterkunde aan de KU Leuven en in mijn 
vorige job werkte ik als redacteur bij een 
uitgeverij. Ik voel me dus helemaal thuis tus-
sen de boeken !

In mijn vrije tijd ben ik zelf ook cultureel ac-
tief als muzikant en vind ik het fijn om mijn 
omgeving te verkennen door wandelingen en 
fietstochten te maken.

Ik kijk ernaar uit om met jullie allemaal 
samen te werken en om me te engageren 
voor deze fijne gemeente. Als jullie me no-
dig hebben, kunnen jullie me bereiken via 
het nummer 03 340 00 52, via e-mail naar 
ellen.meeusen@rijkevorsel.be of de alge-
mene e-mailadressen van de bib, cultuur en 
toerisme.

Meer info:
· bibliotheek@rijkevorsel.be
· cultuur@rijkevorsel.be 
· toerisme@rijkevorsel.be

Bloedgeven in februari

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 donderdag 11 februari en maandag 
15 februari, dit telkens van 18.00 tot 21.00 
uur. Uiteraard worden ter plaatse de nodige 
veiligheidsmaatregelen getroffen om alles 
zo coronaveilig 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



30

#2310

Wie of wat is
Rijkevorsel Swingt ?
Wij zijn een groep vrijwilligers die onder Rij-
kevorsel Swingt jaarlijks in de maand juli op 
donderdagavond muzikale optredens op het 
dorpsplein organiseert.

Geef een korte geschiedenis
Het idee is ontstaan aan de toog van de Sa-
loed. Fanfare Vermaak na Arbeid en de Sint-
Jorisgilde besloten er in 2006 om het festival 
‘Kiosk Zomert’ te vervangen. Aangezien het 
terrein achter de kiosk te klein geworden 
was, hebben we het dorpsplein ingepalmd. 
Sinds 2015 staan we op parking Zuid.

Hoe zit jullie werking in elkaar ? 
We hebben zeven bestuursleden en vergade-
ren minstens één keer per maand in café Sa-
loed. We tellen op dit moment 80 ereleden. 

Vanaf 18 jaar kun je bestuurslid worden. 
Momenteel is ons bestuur voltallig. Voor het 
tappen tijdens de concerten doen we beroep 
op vrijwilligers uit Zondereigen.

Wat zijn de mooiste momenten
uit de geschiedenis ?
Een eigen opblaasbaar podium, speciale op-
tredens zoals Queen Forever, Geena Lisa, 
Guy Swinnen en Eric Melaerts, ...

Wat is jullie droom ? 
Een festivalweekend van een drietal dagen 
organiseren op een terrein beschikbaar ge-
steld door de gemeente.

Welke activiteit raden jullie 
onze inwoners aan ?
Op vrijdag 23 juli 2021 hebben wij Vlaan-
deren Zingt uitgenodigd op ons evenement 
dat plaats zal vinden op de Sonsheide. Ook 
op zaterdag 24 juli zijn er extra optredens 
gepland met Vannstein, The Ultimate Ramm-
stein Tribute Band.

Heeft de huidige coronacrisis 
gevolgen voor jullie vereniging ? 
De coronacrisis heeft wel financiële gevol-
gen. We hebben een eigen podium dat over-
dekt moet staan en tevens ook allerlei ma-
terialen. Hiervoor moeten wij verschillende 
verzekeringen betalen. Ook was het volledig 
programma al samengesteld en hebben wij 
alles moeten annuleren. Hierdoor hebben 
wij de inwoners van Rijkevorsel geen muzi-
kale zomer kunnen laten beleven. 
   
Wie nomineren jullie
als volgende vereniging ?
Wij nomineren Het Rode Kruis Rijkevorsel als 
volgende vereniging in de kijker. Zij staan 
steeds voor elke vereniging klaar moest dit 
nodig zijn.

Rijkevorsel SwingtVereniging in de kijker

Rijkevorsel Swingt

· Hoofdactiviteit: Organiseren van muzikale activiteiten
· Leeftijd: 15 jaar
· Aantal leden: 7 leden
· E-mail: info@rijkevorsel-swingt.be
· Website: www.rijkevorsel-swingt.be
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Stijn maakte een strak trainingsschema en ging elke week meermaals lopen en fietsen. In ok-
tober werden de geplande sportevenementen jammer genoeg afgelast omwille van het coro-
navirus. Dat was een zware tegenvaller en drie maanden van intensief trainen leken voor niets 
te zijn geweest.

Gelukkig is Stijn creatief en zorgde hij voor een alternatief. Op eigen houtje werkte hij de 
2310-cross duatlon uit. Hij ging op zoek naar een leuke loop- en fietsroute. Op 20 december om 
7.00 uur ’s ochtends startte zijn dag met het lopen van 23 km in en rond de bossen van Rijkevor-
sel. Vervolgens stonden er vijf rondjes van 23,10 km fietsen op het programma om af te sluiten 
met 10 km lopen. Een knappe prestatie die hij beëindigde in 8,5 uur. Hij kreeg gedurende de 
hele dag ondersteuning van een meeloper of -fietser.

Een hele knappe prestatie van Stijn. Hoedje af ! Ook de familie en de Driesenbikers lieten weten 
dat ze fier zijn op hun familie- en teamgenoot.

Stijn Maegh loopt en fietst
eigen 2310-cross duatlon !

Stijn Maegh daagt zichzelf graag uit op sportief vlak. In het voorjaar van 
2020 stelde hij een nieuw doel voorop: deelnemen aan de Hel van Kasterlee, 
met 15 km lopen, 117 km mountainbiken en nog eens 30 km lopen zowat de 
zwaarste duatlon ter wereld.

Volk van
Veussel
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Chiro Rijkevorsel

Nu de feestdagen in stilte gevierd zijn, kunnen we weer beginnen aan een 
jaar vol ‘Chiro’ ! De leden van -12 (Ribbel, Speelclub en Rakwi) kunnen 
weer genieten van spannende en actieve spelletjes op het chiroplein. Maar 
we denken natuurlijk nog steeds aan de coronamaatregelen. Zo zijn er nog 
steeds afgebakende speelterreinen per bubbel, eigen toiletten, ...

Helaas kunnen we de +12 nog niet verwelkomen op ons plein. Maar dit 
betekent niet dat er geen Chiro gehouden wordt. Zo heeft de leiding van 
Tito 1 een fotozoektocht doorheen Rijkevorsel in elkaar gestoken waar de 
leden zich aan kunnen wagen. Ook wordt er volop online Chiro gegeven, 

denk maar aan Times up via Zoom. 

Natuurlijk hopen we snel weer alle leden te mogen verwelkomen en ongelimiteerd te spelen. 
Totdat dit kan, zullen ook wij ons natuurlijk aan de regels en maatregelen houden zodat de 
Chiro veilig blijft voor iedereen !

Nieuwjaarsbrief van Culturele Vereniging De Brug

Ontbijt/aperitiefconcert in de Singer (12/1), ‘verloren donderdag’ in de 
RueMour (16/1), bierproefavond in lokaal Sint-Sebastiaansgilde (21/2), De 
Brugvergadering in ’t Klooster (12/3), ... Dat was het Brugjaar 2020. Geen 
SmarTones-avond (vrijdagavond 13/3), ‘allerlaatste’ Brugquiz (15/03), 
Kookeneten (14/11): drie publieke activiteiten die sneuvelden op het 
coronaslagveld ! En ook geen teerfeest, groepsfietstochten of -wandelin-
gen.

Maar op zondag 10 januari namen we de draad weer op. De zevende editie 
van ons jaarlijks ontbijtconcert is doorgegaan ! Weliswaar in coronaversie: 

geen ontbijtbuffet voor 100 man in de Singer, geen live optreden van Rik Ooms & co op het 
Singer-podium. Wel 21 ontbijtbubbels bij De Brugleden en muzikanten thuis, met muziek (een 
selectie uit de opnames van de vorige concerten) van ‘onze’ muzikanten via YouTube en commu-
nicatie via een gelegenheidswhatsapp-groepje ! Een plezante − hopelijk éénmalige − activiteit 
om het nieuwe Brugjaar in te zetten en de sleur wat te doorbreken !

Hopelijk kunnen we jullie in 2022 op de tweede zondag van januari weer een ‘full option’-
ontbijtconcert aanbieden in de Singer !

Omwille van de coronacrisis blijft de UiT-rubriek in onze 2310 al maanden zo 
goed als leeg. In deze editie maken we ruimte vrij voor onze verenigingen 
zodat ze nog eens van zich kunnen laten horen. We polsten bij onze 
verenigingen naar hun coronajaar 2020 en vroegen hen welke plannen ze dit 
jaar hebben.

#2310
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JP Veussel

JP Veussel staat voor jongerenpastoraal Rijkevorsel. Jongerenpastoraal is 
(zoals het woord zegt) pastoraal specifiek voor jongeren, iedereen tussen 
10 en 25 jaar. Op een speelse manier willen we jongeren van alle religies 
iets bijleren over het christendom en wat dat betekent. We willen het ook 
stil maken en bezinnen, maar dat doen we net zo graag als zotte spelletjes 
spelen samen. 

We komen telkens op een vrijdagavond samen en zetten onze deuren wa-
genwijd open vanaf 16.30 uur. Om 17.00 uur beginnen we dan samen aan 
onze activiteiten, dit duurt tot 21.00 uur. We verzamelen steeds aan de 
pastorij van Sint-Jozef (Kerkdreef 61).
We maken tijd om spelletjes te spelen, te bezinnen en om achteraf een feestje te bouwen in 
de pastorij! Als dat niet geweldig is, weet ik niet wat wel ?! Jullie zijn allemaal van harte uitge-
nodigd op 12 februari, 5 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni. In de grote vakantie gaan we samen 
twee keer op uitstap. Op 7 juli gaan we samen op bedevaart met 500 andere mensen naar 
Beauraing en op 14 augustus gaan we op daguitstap naar Antwerpen (als de coronamaatregelen 
dit toelaten).

Gezien de huidige maatregelen moeten we aan iedereen ouder dan twaalf jaar vragen om op 
voorhand een e-mail te sturen om zich in te schrijven. Iedereen die twaalf jaar en jonger is, 
moet dit niet. Wil je je inschrijven voor een activiteit of wil je gewoon eens langskomen of heb 
je nood aan een gesprek? Dan kun je terecht bij de jongerenpastor van Rijkevorsel, Jobbe Jans-
sen (0487 91 71 61 - jobbejanssen@sintfranciscus.com). Je kunt ons ook vinden op Facebook en 
Instagram via Inspirelli Hoogstraten-Rijkevorsel.

Hopelijk zien we elkaar snel en kunnen we samen van JP Veussel iets fantastisch maken !

Vrede en alle goeds !

Ferm Rijkevorsel

Op 24 januari 2020 namen we tijdens een groot gala afscheid van KVLV. Een 
nieuwe naam werd geboren !

Ferm Rijkevorsel is een vereniging voor vrouwen, met een uitgebreid aan-
bod: samen koken, babbelen met vriendinnen, creatief bezig zijn, wande-
len en fietsen, uitstapjes in heel het land, nieuwe dingen leren.

Heb je graag meer info ?
· Facebook: FermRijkevorsel
· E-mail: carla-maes@hotmail.com
· Website: www.samenferm.be
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Driesenbikers

Fietsers en mountainbikers hebben het geluk dat ze hun sport kunnen blij-
ven beoefenen. Zij het met maximum vier personen. De Driesenbikers heb-
ben een eigen invulling gegeven aan de situatie. Met Basecamp werd een 
traject getekend dat naar iedereen werd doorgestuurd. In groepjes van 
vier wordt het traject dan op zondagvoormiddag gereden. Groep 1 vertrekt 
links, groep 2 vertrekt rechts. Halverwege kruisen de twee groepjes me-
kaar. Natuurlijk wordt er gekeken wie de meeste kilometers van het tra-
ject heeft afgehaspeld! Het moet gezegd worden dat Gust Driesen er elke 
week in slaagt om de meest avontuurlijke en mooie paden op te zoeken. 
Alhoewel sommigen van ons al jaren toertochten rijden, is het verbazend 

te noemen hoeveel mooie plekjes er te vinden zijn in onze eigen achtertuin. We komen nu op 
plaatsen waar we nooit eerder geweest zijn.

Een jarenlange traditie bij de Driesenbikers is het organiseren van de nieuwjaarsdrink. Op de 
derde zaterdag van januari rijden we per fiets bij alle leden van onze groep langs en drinken 
bij ieder een glas. In coronatijden onmogelijk denkt dan iedereen. Behalve onze Gust. En zo 
stonden we dan op de parking van zijn zaak coronaproof Veusseltjes te klinken. In groepjes van 
vier kwamen we om het kwartier langs. En met ruim twee meter tussenruimte klonken we op 
het nieuwe jaar. Hilde van de Gust (een schat van een madam) zag erop toe dat we na een kwar-
tier plaats maakten voor de volgende groep. Want als het aan ons en aan de Gust zou liggen …

Eigenlijk kun je zeggen dat, mits wat creativiteit, je ook in coronatijden je kunt amuseren en 
je sportief kunt uitleven. Hopelijk, met het vaccin in aantocht, hebben we uitzicht op een co-
ronavrije toekomst. Maar de eerstvolgende maanden blijven we actief, met of zonder het virus.

Chocolade-actie VC Rijkevoc

Dit jaar organiseren wij voor de tweede keer onze Valentijnsactie. We ver-
kopen chocolade hartjes (met praliné-vulling) ten voordele van onze club.

Normaal gesproken gaan we hiervoor van deur tot deur, maar dat is dit jaar 
jammer genoeg niet mogelijk. Maar omdat we dit jaar wel wat extra liefde 
kunnen gebruiken, hebben we ervoor gezorgd dat de actie coronaproof 
door kan gaan. In plaats van deur tot deur te gaan, kunnen de valentijns-
chocolaatjes nu bij ons besteld worden. Bestellingen kunnen dan op 12 en 
13 februari veilig opgehaald worden. 

Eén zakje kost € 6 en kan besteld worden via ons e-mailadres vcrijkevoc@gmail.com. Voor 
verdere vragen kun je ons ook op dit e-mailadres bereiken.

VC Rijkevoc wenst iedereen een sportief, zorgeloos 2021 en een romantische Valentijn in de 
bubbel !

#2310
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De Schakel viert geen sinterklaas- en kerstfeest ...
Dit had je maar gedacht !

Het bestuur vond een alternatief, inventief als we zijn! Gedurende vele 
jaren kwam Sinterklaas en zijn Piet langs in de zaal, dit tijdens een etentje 
voor onze kansarme mensen. Hij bracht cadeautjes en snoepjes mee voor 
de kinderen. In 2020 hebben we dat opgelost door onze mensen te verras-
sen met een ontbijt voor jong en oud en voor de kinderen een cadeau van 
de Sint. Dit werd aan huis geleverd bij onze kansarme gezinnen door de 
bestuursleden van De Schakel op 5 december.

Tussen Sinterklaas en Kerstmis zijn enkele leden van het bestuur op huis-
bezoek geweest met een kleine verrassing, om langs deze weg kennis te 
maken met de Schakel. Kerst vierden we dit jaar ook niet in de zaal. We brachten, met veel 
vrijwilligers, een feestmenu  aan huis op 19 december bij onze kansarme gezinnen. De muzikale 
act, die normaal voorzien is voor dit feest, moesten onze mensen er maar bij fantaseren.

We wensten iedereen een fijn eindejaar.  Maak het, ondanks corona, toch gezellig met je knuf-
felcontact! Steek een lichtje aan zodat je de warmte voelt van de mensen die aan jou denken! 
In 2021 wordt het vast beter !

Warme wensen van De Schakel.

Femma Rijkevorsel

Jong Femma organiseert het Femma naaiweekend op 11, 12 en 13 juni 
2021. Drie dagen ongestoord naaien in goed gezelschap. Wat wil je nog 
meer ?
· Locatie: Het Klooster, Molenstraat 5
· Tijdstippen: vrijdag 12.00 tot 23.00 uur (laatavondshopping De Fabrik)
  zaterdag van 8.30 tot 23.00 uur
  zondag van 8.30 tot 16.00 uur

De prijs voor het hele weekend is € 50. Overnachting is niet voorzien. Een 
inschrijving geldt voor het hele weekend, aparte dagen zijn niet mogelijk. 
De betaling mag overgeschreven worden op het rekeningnummer  BE62 9730 9651 7761 met 
vermelding van je naam. (Jong) Femma-leden krijgen € 5 korting.

Wat is inbegrepen ? Eten ’s middags en ’s avonds, hapjes tussendoor en frisdrank, koffie of thee. 
Wat breng je zelf nog mee ? Een naaimachine e.d., een verlengdraad en een stekkerdoos.

Wil je zeker zijn van een plaats ? Stuur dan een e-mail naar hanne@vanhemeldonckvriens.be. 
Ben je nog geen lid van (Jong) Femma en wil je dit graag worden ? Neem dan contact op met Rit 
Verbraeken: Vinkenpad 43 - 03 314 39 19 - ritverbraeken@hotmail.com.

Jong Femma organiseert:
Femma naaiweekend
11-12-13 juni 2021
Drie dagen ongestoord naaien in goed gezelschap... Wat wil je nog meer?!

Locatie: Het Klooster
 Molenstraat 5
 Rijkevorsel 

Vrijdag:  17u - 23u
 (laatavondshopping De Fabrik)
Zaterdag: 8.30u - 23u
Zondag:  8.30u - 16u

De prijs voor het hele weekend is 50 euro. Overnachting is niet voorzien.
Inschrijving geldt voor het hele weekend, aparte dagen zijn niet mogelijk.
Betaling mag je overschrijven op BE62973096517761 met vermelding van je naam.
(Jong) Femma leden krijgen 5 euro korting.

Wat zit inbegrepen?
-Eten ('s middags en 's avonds)
-Hapjes tussendoor
-Frisdrank, koffie of thee

Wat breng je zelf nog mee?
-Naaimachine e.d.
-Verlengdraad en stekkerdoos

Wil je zeker zijn van een plaats stuur dan een mail naar: hanne@vanhemeldonckvriens.be
Ben je nog geen lid van (Jong) Femma en wil je dit graag worden? Neem dan contact op met 
Rit Verbraeken, Vinkenpad 43 - 2310 Rijkevorsel - 03 314 39 19 - ritverbraeken@hotmail.com
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Rijkevorsel-Leeft	vzw	en	Wielervrienden	William’s	Place

Iets organiseren in het 2020 Covid-jaar was niet eenvoudig. De kermis in 
Sint-Jozef werd geannuleerd, maar de koers mocht doorgaan onder strikte 
voorwaarden. Helaas te strikt om de gezondheid van éénieder te bewaren, 
dus ging de koers voor de lokale recreatieve helden niet door. Enkele dagen 
later zouden de Wielervrienden hun wedstrijd organiseren voor aspiran-
ten, maar de week voordien maakte het virus zijn opmars in de provincie 
Antwerpen. De Wielervrienden bleven de hoop bewaren. Hun coronaproof 
circulatieplan was klaar: er zou streng worden toegezien op het naleven 
van de maatregelen. Maar helaas, de gouverneur van de provincie Antwer-
pen lastte met onmiddellijke ingang alle sportevenementen af.

En met de maatregelen voor de provincie werd in één ruk ook alle hoop op een kermis wegge-
vaagd.  De kermiskoers voor nieuwelingen, al jaren georganiseerd door Rijkevorsel-Leeft, kreeg 
eveneens de stempel ‘geannuleerd’.

Maar dan ... Op 3 oktober slaagden we er in om twee events te organiseren en reden zowel 
aspiranten en nieuwelingen hun wegkoers in Rijkevorsel. Voor het eerst werkten Rijkevorsel-
Leeft en de Wielervrienden samen om de jeugd een kans te gunnen. Om onze eigen dorpelingen 
hun thuiskoers te geven én zo geschiedde. De weergoden waren ons minder gunstig gezind, 
maar dat temperde de deelnemers niet. Het werden één voor één mooie wedstrijden en de 
organisatie verliep echt wel gesmeerd. Geen virusje te bekennen, gedisciplineerd publiek met 
mondmaskers op in de verplichte zone, renners in een afgescheiden inschrijvingszone volledig 
publiekvrij. Dan zeggen wij, knap gedaan Rijkevorsel-Leeft en Wielervrienden !

We zijn immens trots dat wij, Rijkevorsel-Leeft en Wielervrienden, volhard hebben in onze ge-
drevenheid, in onze passie. En wat wij met z’n allen geleerd hebben, is dat samenwerken kan 
en meer nog, we hebben van mekaar geleerd ! 

Op naar 2021 met liefst een normaler koersjaar.

Rijkevorselse Weefkring

De weefsters van de Rijkevorselse Weefkring  kijken reikhalzend uit naar 
het moment dat we onze deur van de oude pastorie weer kunnen openen 
en jong en oud onze vaardigheden kunnen tonen.

Mooie herinneringen bewaren we aan het bezoek van de geïnteresseerde 
leerlingen van het zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool De 
Wegwijzer.

#2310
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Taekwondoclub De Tijgers

Met veel goesting zijn wij met taekwondoclub De Tijgers 2020 gestart. Tal 
van leuke activiteiten en wedstrijden stonden klaar op onze kalender. Het 
Belgische kampioenschap valt voor ons vooraan in het kalenderjaar en was 
zo één van de weinige wedstrijden van het seizoen. Op dit kampioenschap 
nam Jarne Van Opstal de titel van Belgisch kampioen mee naar Rijkevor-
sel. Ook Kjenta Wouters, Dario Wouters, Kobe Willems en Lotte Van Dooren 
behaalden deze dag de titel van vice-Belgisch kampioen.

Net voor corona een grote rol begon te spelen, hebben wij ons Tijgerkamp 
nog kunnen laten doorgaan. Tijdens de krokusvakantie van 2020 vertrok-
ken we met een 70-tal tijgers naar de bossen van De Hoge Rielen voor vier dagen sport, spel 
en ongelofelijk veel plezier. En daar was corona ... Toch hebben we geprobeerd om onze leden 
te laten sporten. Zo deden we maandenlang elke dag een taekwondo challenge en wanneer 
sporten in de buitenlucht weer was toegelaten, gingen we samen aan onze conditie werken op 
de speelpleintjes van Rijkevorsel.

Nu we terug binnen kunnen sporten met de kleuters tot 12-jarigen, was het voor ons geweldig 
om te zien hoe onze leden terugkwamen naar de trainingszaal. Zo hebben we 2020 toch kunnen 
eindigen door samen te trainen !

Kerstkaartenactie Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid

Bij de fanfare Vermaak na Arbeid hebben we eind 2020 een zeer succes-
volle kerstkaartenactie op poten gezet. Net zoals de meeste mensen be-
treurden we het wegvallen van Rijkevorsel kermis enorm. Jaarlijks organi-
seren we dan een driedaags jumbomosselenrestaurant, iets waar we zeer 
trots op zijn. Vorig jaar was het helaas anders. Niet alleen konden we niet 
samenkomen om de handen uit de mouwen te steken, ook financieel was 
dit een serieuze aderlating. 
 
We zijn echter niet bij de pakken blijven zitten en hebben gekozen om een 
kerstkaartenactie te organiseren. Onze jongste leerlingen en kinderen van 
muzikanten zijn aan het tekenen en knutselen geslagen en hebben tien mooie kerstprenten ge-
maakt. Daar hebben we vervolgens kerstkaarten van gemaakt die we online verkochten. Zodra 
men drie pakketjes kocht, kreeg men een vierde gratis. Iets waar veel mensen voor gekozen 
hebben. Dit werd allemaal coronaveilig georganiseerd natuurlijk.

In totaal hebben we meer dan 150 pakketjes − meer dan 1 500 kerstkaarten − verkocht. Dat 
zijn veel mensen die dankzij de fanfare een leuke wens of boodschap ontvangen hebben. De 
opbrengst gebruiken we voor de opleiding van onze jongeren en het aanschaffen van nieuwe 
instrumenten. De overgebleven kerstkaarten hebben we bezorgd aan woonzorgcentra Den Brem 
en Prinsenhof om bewoners, personeelsleden en vrijwilligers een hart onder de riem te steken.
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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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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                   
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Bescherm jezelf  
en je patiënten.

Blijf de voorzorgsmaatregelen volgen.

Je laten vaccineren 
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.
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MEER INFORMATIE OVER  
COVID-19-VACCINATIE OP  
LAATJEVACCINEREN.BE


