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Winter. Je ziet weer de bomen door het bos,
en dit licht is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet uitzichtloos,
zo lang er sneeuw ligt is het nooit volledig duister, 
nee, er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zo lang er sneeuw is, is er hoop.

Herman de Coninck 

© Philippe Wuyts
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INHOUD

4
Kan jouw organisatie (socio-culturele vereniging, landbouw- of 
natuurvereniging, toeristisch initiatief, ...) extra financiële 
steun gebruiken ? Bekijk dan vandaag nog of je een project kunt 
indienen voor plattelandssubsidies.

30
Leen Van der Schoot kreeg dankzij de organisatie Broederlijk 
Delen de kans om samen met enkele leerlingen van haar school 
op inleefreis te gaan naar Senegal. Ze leerde zo het land en 
zijn bewoners van heel dichtbij beter kennen. Een uitgebreid 
reisverslag vind je achteraan in deze 2310.

24
In de maand maart wordt er gefeest in de

Leo Pleysierbibliotheek. Reeds voor de 50ste keer wordt 
de jeugdboekenmaand georganiseerd. Thema van dit jaar 

is ‘Feest’. Voor de winnaars van de wedstrijd liggen vijf 
feestpakketten klaar.

8
Iedereen kent de gezegdes ‘Geluk hangt aan een zijden draadje’ 

of ‘Een geluksvogel zijn’. Maar wat betekent eigenlijk
‘gelukkig zijn’ ? De geluksdriehoek helpt je om bewuster

met geluk om te gaan en geeft je tips om te bouwen
aan je geluksgevoel.

18
Vanaf 1 maart kun je meer sorteren in je blauwe PMD-zak. 
Ook huishoudelijke plastic verpakkingen zoals yoghurtpotjes, 
botervlootjes mag je vanaf dan deponeren in de blauwe 
zak. Met harde plastic kun je nog steeds terecht op het 
recyclagepark.

zelf aan de slag?
deze vragen helpen 
je op weg.
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MEER WETEN?

Wetenschappelijk onderzoek leert ons 
steeds meer over geluk. Zo weten we dat 
de omstandigheden waarin je opgroeit 
en de omgeving waarin je leeft, jouw 
geluk mee bepalen. Daar kan je zelf dus 
weinig aan doen. In deze geluksdriehoek 
vind je de dingen terug die je zelf wel kan 
beïnvloeden.

geluks-
driehoek
Wat maakt jou gelukkig?

Wil je zelf aan de slag met jouw geluk, 
of wil je werken aan je veerkracht?
Op geluksdriehoek.be vind je 
praktische tips, filmpjes en oefeningen.
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VOORWOORD

Nathalie Stoffelen,

Schepen van sport, personeel, 
onderwijs, toerisme, Europese 
aangelegenheden en dierenwelzijn

Beste inwoner,

Maart, bijna lente. Het begin van nieuw leven.

Hopelijk ook het begin van een nieuw, normaal leven voor ons. De vaccinatiecentra zijn 
helemaal klaar om in te enten. Toch zal het nog een tijdje duren voor iedereen zijn prik 
heeft gekregen. Tot dan dienen we ons aan de gemaakte afspraken te houden.

De lente betekent ook dat dieren uit hun winterslaap komen, kleine lammetjes in de wei 
verschijnen en de padden zich opmaken om te gaan paren. Ze trekken dan naar vijvers en 
sloten, dikwijls een vrouwtje met een mannetje op haar rug. Omdat er bij de trek naar 
water wel eens padden worden overreden, gaan onze vrijwilligers weer op pad om deze 

dieren veilig op hun paarplaats te krijgen.

Tijdens deze coronapandemie zijn onze inwoners talrijk gaan wandelen, lopen en fietsen. Wil je misschien eens 
een andere wandel- of fietsroute ontdekken, surf dan naar de website van Rijkevorsel en ontdek het aanbod van de 
dienst vrije tijd.

In maart is het ook steeds Complimentendag. Een compliment krijgen, doet altijd deugd. Maar ook één geven, geeft 
je een warm gevoel. Binnenin deze 2310 vinden jullie enkele kaartjes die jullie hiervoor kunnen gebruiken.

De eerste week van maart vieren we ook de Week van de Vrijwilliger. Het laatste jaar is nog maar eens duidelijk 
geworden dat een samenleving zonder vrijwilligers, geen samenleving is. Ik wil deze mensen bedanken met een kort 
gedicht.

Bedankt voor wie je bent, voor wat je doet.
Altijd recht uit het hart, nooit omdat het moet.

Uit naam van het lokaal bestuur: een dikke ‘dankjewel’ aan alle vrijwilligers !
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BESTUUR

Voor bewoners, ondernemers, organisaties en lokale besturen in de provincie Antwerpen zijn er 
verschillende subsidieprogramma’s voor plattelandsprojecten gefinancierd door de provincie, 
Europa en Vlaanderen.

Wil je weten binnen welk plattelandsprogramma jouw idee past ? Surf voor alle informatie rond 
de LEADER-subsidies naar provincieantwerpen.be/platteland. De deadline voor het aanmelden 
van je eerste idee is 26 april 2021.

Meer info:  Regio MarkAante Kempen  014 25 97 62  miel.gilis@rurant.be

Heb je een goed idee voor het versterken, vernieuwen of verduurzamen 
van jouw stukje platteland ? En heb je veel zin om daar samen met anderen 
uitvoering aan te geven ?

Druk jouw stempel op ons platteland
met subsidies van Rurant
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De raad neemt akte van en geeft goedkeu-
ring aan het werkingsverslag en de jaarreke-
ning 2019 van de sportregio Noorderkempen 
ILV.

Het lokaal bestuur Rijkevorsel onderschrijft 
het Kempenpact2030.

Goedkeuring wordt verleend aan twee 
grondverwervingen langs de Vlimmersebaan. 

De gemeente treedt toe tot de aankoop-
centrale van IOK met betrekking tot de 
groepsaankoop ‘Leveren van brandstoffen in 
bulk’.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
met nr. 2020150 en de raming voor de op-
dracht ‘Raamcontract voor de aanstelling 
van een architect’. De raming bedraagt 
€ 13 999 excl. BTW.

Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet 
Lokaal Bestuur werd een extra punt toe-
gevoegd aan de agenda door raadslid Jack 
Jacobs.
 De raad stemt niet in met het voorstel 

om vanaf januari 2021 één of meerdere 
voorschotten van € 200 per maand uit te 
betalen aan de 63 verenigingen zodat zij 
de vaste kosten kunnen betalen in deze 
coronatijd.

Kort verslag raden
25 januari 2021

Gemeenteraad
De politieverordening van de burgemeester 
van 13 december 2020 houdende maatrege-
len ten aanzien van basisschool Het Kompas 
ter beperking van de verspreiding van het 
coronavirus wordt bekrachtigd.

De raad verleent goedkeuring aan het bud-
get 2021 van de kerkfabriek van Sint-Willi-
brordus, vastgesteld door de kerkraad Rijke-
vorsel op 5 oktober 2020.

Akte wordt genomen van het budget 2021 
van de kerkfabriek van Sint-Jozef, vastge-
steld door de kerkraad Rijkevorsel op 21 no-
vember 2021.

Goedkeuring wordt gehecht aan het regle-
ment thuiswerk voor de personeelsleden dat 
zal gelden na de coronaperiode.

De capaciteitsbepaling voor GLS De Wegwij-
zer wordt bepaald op 322 leerlingen voor het 
schooljaar 2021-2022, dit op niveau van de 
school.

Raadslid Stefan Maes wordt voorgedragen 
als adviserend lid bij de Plaatselijke Groep 
LEADER MarkAante Kempen+, ter vervanging 
van burgemeester Cuylaerts.

De gemeenteraad keurt de samenwerkings-
overeenkomst met het Agentschap Zorg 
en Gezondheid goed in het kader van de 
toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen om de contact- en bronopspo- 
ring te versterken in de strijd tegen 
Covid-19. De gemeenteraad geeft een man-
daat aan de pen-voerende gemeente Merks-
plas om namens de deelnemende gemeen-
ten de vereiste formaliteiten in orde te 
brengen.

Overgang van winter- naar zomertijd

De overgang van winter- naar zomertijd 
vindt plaats in de nacht van zaterdag op 
zondag in het laatste weekend van maart.

Dit betekent dat het zomeruur ingaat in 
de nacht van zaterdag 27 maart op zondag 
28 maart 2021: 2.00 uur wordt 3.00 uur.
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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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Raad voor
maatschappelijk welzijn 
Het OCMW delegeert de opdracht tot gun-
ning en sluiting van de opdracht ‘Raamcon-
tract voor de aanstelling van een architect’ 
aan het gemeentebestuur Rijkevorsel.

Goedkeuring wordt gehecht aan het regle-
ment thuiswerk voor de personeelsleden dat 
zal gelden na coronatijd.

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 29 maart 2021 vanaf 
20.00 uur. De agenda wordt een achttal da-
gen voor de raadszitting bekendgemaakt. De 
link voor de livestream wordt ter beschik-
king gesteld op de website. Het audioverslag 
van de raden kun je herbeluisteren op onze 
website.
Via onze communicatiekanalen (website, 
Facebook, Instagram) houden we je op de 
hoogte.

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

 

Meer    
info

zoekt een

SCHOONMAKER / SCHOONMAAKSTER (E1-E3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in halftijds dienstverband (19/38 uur).

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als schoonmaker maak je deel uit van een team van een 
twintigtal personeelsleden. Je staat mee in voor het 
onderhoud en het schoonmaken van de gebouwen op de 
OCMW-campus, voornamelijk van het woonzorgcentrum 
Prinsenhof. Je bent flexibel inzetbaar om bij te springen waar 
nodig. Je werkt onder het gezag van de ploegbaas logistiek en 
schoonmaak.

PROFIEL

Je hebt voeling met ouderenzorg en je bent vlot en zorgzaam 
in je omgang met oudere mensen. Je kunt zowel zelfstandig 
als in teamverband werken. Je werkt nauwkeurig en je 
beschikt over voldoende kennis van schoonmaakproducten, 
materialen en apparaten.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Bezorg je sollicitatiebrief, CV en een recent uittreksel uit het 
strafregister aan de personeelsdienst uiterlijk op 10 maart 
2021. Je verstuurt je schriftelijke kandidatuur aangetekend 
per post of geeft deze af tegen ontvangstbewijs op de 
personeelsdienst, t.a.v. het vast bureau, Molenstraat 
5 te Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per 
e-mail indienen. 

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

 

Meer    
info
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LEVEN EN WELZIJN

Je beter in je vel voelen
met de geluksdriehoek

Je ‘gelukkig voelen’ is iets wat je voor een stuk
zelf kunt beïnvloeden
Wetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer over geluk en over wat ons (on)gelukkig 
maakt. Het ‘nest’ waarin we geboren worden, de omstandigheden waarin we opgroeien en de 
dingen die we meemaken hebben een invloed op ons eigen geluk. Het meest recente ‘Nationale 
geluksonderzoek’ toont bijvoorbeeld aan dat er een samenhang bestaat tussen ons inkomen en 
ons geluksgevoel: over het algemeen stijgt ons geluksgevoel samen met ons netto-inkomen.

Maar er is een grens: boven die grens voelen mensen zich, ondanks hun hoge inkomen, minder 
gelukkig. Iemand die er financieel heel slecht voorstaat, zal het moeilijker hebben om zich 
gelukkig te voelen. Ook mensen met gezondheidsproblemen of een ernstige ziekte voelen zich 
meestal minder goed in hun vel. Gelukkig zijn hangt dus voor een deel af van ‘geluk hebben’. 

Je hoeft niet altijd het perfecte geluk na te streven
Bij de start van elk nieuw jaar wensen we elkaar ‘een goede gezondheid en veel geluk’ toe. 
Maar daar stopt het vaak bij, alsof we schrik hebben om over geluk te praten. Of misschien we-
ten we niet hoe we dat moeten of kunnen doen? In elk geval is geluk iets dat er niet altijd moet 
zijn. Constant leuke en positieve gevoelens ervaren is een utopie. Dat willen we niet bereiken. 
Wat wel kan, is leren hoe je aan je geluk kunt werken. Je gelukkig voelen gaat ook over het 
‘ongelukkig zijn’ beheersen.

Een gelukkig leven … Dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je ‘gelukkig 
voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat precies ? Het Vlaams Instituut Gezond 
Leven verzamelde alle belangrijke wetenschappelijke kennis over geluk − Wat 
is het ? Hoe kun je eraan werken ? − in de geluksdriehoek. De geluksdriehoek 
informeert, inspireert je en heeft als doel mensen bewuster te maken over                       
geluk. Over hoe ze zich gelukkig en goed in hun vel kunnen voelen.

zelf aan de slag?
deze vragen helpen 
je op weg.
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MEER WETEN?

Wetenschappelijk onderzoek leert ons 
steeds meer over geluk. Zo weten we dat 
de omstandigheden waarin je opgroeit 
en de omgeving waarin je leeft, jouw 
geluk mee bepalen. Daar kan je zelf dus 
weinig aan doen. In deze geluksdriehoek 
vind je de dingen terug die je zelf wel kan 
beïnvloeden.

geluks-
driehoek
Wat maakt jou gelukkig?

Wil je zelf aan de slag met jouw geluk, 
of wil je werken aan je veerkracht?
Op geluksdriehoek.be vind je 
praktische tips, filmpjes en oefeningen.

zelf aan de slag?
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MEER WETEN?

Wetenschappelijk onderzoek leert ons 
steeds meer over geluk. Zo weten we dat 
de omstandigheden waarin je opgroeit 
en de omgeving waarin je leeft, jouw 
geluk mee bepalen. Daar kan je zelf dus 
weinig aan doen. In deze geluksdriehoek 
vind je de dingen terug die je zelf wel kan 
beïnvloeden.

geluks-
driehoek
Wat maakt jou gelukkig?

Wil je zelf aan de slag met jouw geluk, 
of wil je werken aan je veerkracht?
Op geluksdriehoek.be vind je 
praktische tips, filmpjes en oefeningen.
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De geluksdriehoek: bouwen aan geluk
De geluksdriehoek bestaat uit drie bouwblokken. Ze zijn alle drie belangrijk en onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Dat zie je duidelijk: de blokken passen als puzzelstukjes in elkaar.

 De eerste bouwblok ‘Je goed omringd voelen’ verwijst naar het gevoel dat je warme en 
vertrouwelijke relaties hebt met de mensen om je heen. Je voelt je oprecht betrokken bij 
die mensen en weet dat je op hen kunt rekenen wanneer nodig en dat jij hen ook steunt als 
zij jou nodig hebben.

 De tweede bouwblok ‘Je goed voelen’ gaat over je ‘emotioneel’ goed in je vel voelen. 
Dat betekent in de eerste plaats dat je positieve gevoelens kunt ervaren: plezier beleven, 
interesse hebben in het leven, energie hebben om dingen aan te pakken. Maar het gaat ook 
over een veel ruimer gevoel van levenstevredenheid: je ervaart innerlijke rust, je hebt het 
gevoel dat je wensen en behoeften grotendeels vervuld worden. Maar ook minder positieve 
gevoelens kunnen er een plek krijgen: ze kunnen en mogen er zijn.

 De derde bouwblok is ‘Jezelf kunnen zijn’. Hier gaat het erom 
dat je jezelf kunt aanvaarden en een positieve houding kunt 
aannemen over jezelf − ook in relaties met anderen. Je kent 
jezelf. Wie ben ik ? Waar ben ik trots op ? Vanuit die aan-
vaarding kun je gemakkelijker een richting kiezen in het 
leven. Wat wil ik ? Wat is mijn doel ? Wat maakt mijn le-
ven waardevol ? Je kunt min of meer je eigen weg vol-
gen, zonder dat je je laat leiden door sociale druk. 
Je hebt controle over je gedachten en gedrag. Dat 
laat je toe om open te staan voor nieuwe ervarin-
gen.

Onder de driehoek zie je een oranje bol. Die bol 
kan je uit balans brengen. Dat is niet erg: je 
moet en kunt je niet altijd gelukkig voelen. 
Soms is de bol groter, soms is hij heel klein. 
Weet dat de bol er is en stoor je er niet 
aan. Er is altijd wel iets dat je uit balans 
brengt. En dat is oké. 

Op www.geluksdriehoek.be vind je 
tools en oefeningen die je op weg 
helpen, onderverdeeld in ver-
schillende thema’s en levens-
momenten. Zo kun je bouwen 
aan je geluksgevoel.

Meer info:
 www.geluksdriehoek.be
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LEVEN EN WELZIJN

De vaccinatiecentra in heel Vlaanderen ga-
randeren dat iedereen veilig, snel en dicht-
bij zijn coronavaccinatie krijgt. Voor de tien 
gemeenten van de Eerstelijnszone Kempen-
land werden centra opgetrokken in Weelde 
en Turnhout. 
 
Inwoners van Rijkevorsel kunnen zich laten 
inenten in het vaccinatiecentrum in Hal 5 in 
Weelde Depot. Voor wie minder mobiel is, 
wordt een andere oplossing uitgewerkt. 
 
Generale repetitie 
Tijdens een proefdag op een zondag in 
februari werden alle procedures uitgebreid 
getest. Uiteraard zonder vaccins, maar het 
verloop van een vaccinatiedag werd nauw-
gezet nagebootst. Een aantal testpersonen 
simuleerden specifieke situaties om even- 
tuele problemen op te sporen en op te los-
sen. 
 
Wat bleek ? Beide vaccinatiecentra zijn er 
klaar voor ! Na de zorgprofessionals kunnen 
vanaf maart de 65-plussers, risicopatiënten 
en personen die een essentieel beroep uitoe-
fenen, zich op deze locaties laten vaccine-
ren. Daarna volgt de rest van de bevolking. 

Wanneer krijg ik
mijn coronavaccin ? 
Wie aan de beurt is, krijgt een uitnodiging 
per brief. Je moet wel je afspraak beves-
tigen. De volgorde hangt af van leeftijd, 
beroep en gezondheidssituatie, maar alles 
is natuurlijk afhankelijk van de beschikbaar-
heid van vaccins. Wil je de vaccinatie niet, 
dan kun je die weigeren. Toch raden we je 
aan om een vaccin te nemen. Vaccinatie is 
onze belangrijkste troef om deze pandemie 
achter ons te laten en terug te kunnen genie-
ten van onze vrijheid en sociale contacten.

Wat als ik niet in
het vaccinatiecentrum geraak ? 
Je moet naar het vaccinatiecentrum op het 
domein van de vroegere NAVO-hallen in 
Weelde. Je kunt nergens anders je spuitje 
krijgen. We werken aan een oplossing voor 
wie minder mobiel is.  

Voor personen met een handicap zijn er par-
keerplaatsen gereserveerd dichtbij de in-
gang. In het centrum zijn rolstoelen beschik-
baar. Slechthorenden mogen in de rij gaan 
staan waar hun hoorapparaat de signalen 
van een ringleidingsysteem kan opvangen, 
zodat ze de instructies duidelijk kunnen ver-
staan. Er zijn openbare toiletten aanwezig. 
Het sanitair en alle materialen worden na 
elk gebruik ontsmet. 
 
Moet ik na mijn spuit de 
coronamaatregelen nog volgen ? 
Ja. Pas als iedereen de kans heeft gekregen 
om zich te laten inenten en er genoeg men-
sen beschermd zijn, kunnen we ons oude le-
ven weer oppikken. 
 
Meer info:
 www.elzkempenland.be 
 www.laatjevaccineren.be/covid-19 

Eerstelijnszone Kempenland klaar voor vaccinaties
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1. Temperatuur meten
Als je aankomt bij het vaccinatiecentrum 
wijzen stewards je de weg op de parking. Je 
volgt de signalisatie naar de inkom van het 
vaccinatiecentrum. Je gaat in de wachtrij 
staan die het nummer draagt dat je op jouw 
uitnodiging vindt. Daar meet een medewer-
ker je temperatuur.

1

2. Registratie
Je registreert je aan de inkombalie. De ont-
haalmedewerker controleert jouw identi-
teitsgegevens. Vervolgens word je begeleid 
naar één van de administratieve ruimtes.

2

3. Gesprek
De onthaalmedewerker overloopt samen 
met jou je medische voorgeschiedenis en 
geeft uitleg over het vaccin en de mogelijke 
bijwerkingen. Als er van jouw vaccin een 
tweede dosis nodig is, wordt daarvoor ineens 
een afspraak vastgelegd.

3

4. Vaccinatie
Een steward begeleidt je naar de vaccina-
tieruimte. Draag gemakkelijke, losse kledij 
zodat je je bovenarm snel kan ontbloten. 
Een verpleegkundige vaccineert je.

4

5. Kwartiertje rusten en vertrek
Nadat je je spuitje hebt gekregen, mag je 
een kwartiertje rusten. Een medewerker 
houdt in de gaten of je last hebt van bijwer-
kingen en er is altijd een arts in de buurt. Na 
een kwartiertje kun je vertrekken.

5

Hoe verloopt jouw bezoek aan het vaccinatiecentrum ?

De totale doorlooptijd van een vaccinatie bedraagt ongeveer 30 minuten. Hieronder lees je hoe 
jouw bezoek aan het vaccinatiecentrum zal verlopen.
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Complimentendag

Op 1 maart vieren we Complimentendag. Een 
compliment geven aan een ander klinkt als 
iets vanzelfsprekends. Helaas doen we dit 
allemaal te weinig. Hiervoor is de Compli-
mentendag in het leven geroepen. Op deze 
toch wel bijzondere dag is het de bedoeling 
dat we elkaar eens extra aandacht geven en 
oprechte waardering tonen. Een compliment 
geven kan soms lastig zijn, maar er eentje 
ontvangen is soms nog lastiger.

Een compliment geven versterkt ons mens-
zijn, onze gevoeligheid en kracht. Positieve 
communicatie is goed voor je zelfvertrou-
wen en om vertrouwen te winnen van een 
ander. Door elkaar te respecteren geven we 
onszelf en anderen de mogelijkheid te her-
ontdekken wat we voor elkaar betekenen.

Verdient je ma, pa, zoon, dochter, vriend, 
vriendin, gebuur, collega, ... een compli-
mentje ? Geef hen dan één van de com-
plimentenkaartjes die je terugvindt in de 
middenkatern van deze 2310-editie. Op die 
manier kun je laten weten dat we er voor 
elkaar zijn, ook nu er door de coronacrisis 
veel minder kan.

Met dit kleine gebaar tover je een glimlach 
op iemands gezicht.

Maart: Maand van het 
bevolkingsonderzoek 
Dikkedarmkanker

We hebben het allemaal druk. Er is dus al-
tijd wel iets dat dringender is dan al het an-
dere. Kanker vroeg opsporen is belangrijk. 
En toch, van uitstel komt afstel. Als je iets 
niet meteen doet, loop je het risico dat het 
er niet van komt.
Vroegtijdige opsporing biedt de beste be-
scherming tegen dikkedarmkanker. Doe van 
je 50ste tot en met je 74ste elke twee jaar 
de stoelgangtest.

In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid 
met het bevolkingsonderzoek ‘Dikkedarm-
kanker’. Het onderzoek moedigt mannen 
en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar aan 
om elke twee jaar gratis een stoelgangtest 
te doen. Een laboratorium onderzoekt of je 
staal bloedsporen bevat. Te veel bloed in de 
stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of 
op poliepen, dit zijn de voorlopers van dik-
kedarmkanker.

Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. 
Bovendien kunnen poliepen worden opge-
spoord en verwijderd voordat er kankercel-
len worden gevormd. Daardoor is dikkedarm-
kanker één van de ziekten die in aanmerking 
komt voor een bevolkingsonderzoek. Door-
dat de ziekte of het risico erop eerder wordt 
vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een 
(zwaardere) behandeling worden vermeden 
en is de kans op volledige genezing groter.

LEVEN EN WELZIJN
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Wil je weten wanneer je een uitnodiging 
in de brievenbus mag verwachten ? Dat kan 
heel eenvoudig online en mobiel met:
 www.myhealthviewer.be
 www.mijngezondheid.be
 www.cozo.be

Daar kun je ook je vaccinaties, medisch dos-
sier en medicatieschema vinden. 
Inloggen kan via je elektronische identiteits-
kaart. Je kunt ook de app ‘itsme’ gebruiken. 

Heb je vragen over je persoonlijke medische 
situatie, neem contact op met je huisarts.

Meer info:
 0800 60160
 info@bevolkingsonderzoek.be
 www.dikkedarmkanker.
 bevolkingsonderzoek.be

Tijdelijk sociaal energietarief
voor personen met de
verhoogde tegemoetkoming

De federale regering heeft financiële mid-
delen vrijgemaakt om aan alle gerech- 
tigden op de verhoogde tegemoetkoming 
van de mutualiteit, tot en met januari 2022, 
het sociaal energietarief toe te kennen voor 
het verbruik van elektriciteit en aardgas. 
Deze maatregel moet de gevolgen van de 
coronacrisis op de financiële situatie van 
de meest kwetsbare gezinnen enigszins ver-
zachten.

Indien je reeds over de verhoogde tegemoet-
koming beschikt, dan dien je hier niets voor 
te doen. Je kunt nagaan op de klever van 
je mutualiteit of je reeds van de verhoogde 
tegemoetkoming geniet. Hierop staat een 
nummer van tweemaal drie cijfers (xxx/
xxx). Als het laatste cijfer van die drie cij-
fers telkens een ‘1’ is, dan geniet je reeds 
van de verhoogde tegemoetkoming. 

Heb je een bruto maandelijks gezinsinkomen 
dat lager is dan € 1 640 per maand en je 
hebt deze verhoogde tegemoetkoming nog 
niet, dan kun je contact opnemen met je 
mutualiteit om te laten onderzoeken of je 
mogelijk ook in aanmerking komt voor deze 
verhoogde tegemoetkoming en dus ook voor 
het sociaal energietarief.

Het is dus zeker de moeite om deze aanvraag 
te doen.

Meer info:
 03 340 39 65
 socialedienst@rijkevorsel.be
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Familieberichten

Geboorten november en december 2020 en januari 2021
 Van Deuren Emma, 24 november 2020, kind van Van Deuren Mathias en Sysmans Lore
 Vermeiren Jacqueline, 3 december 2020, kind van Vermeiren Geert en Boermans Robine
 Van der Linden Lana, 21 december 2020, kind van Van der Linden Stijn en Donckers Ann
 Van Looy Wittenberg Estée, 22 december 2020, kind van Van Looy Bart en Wittenberg Stefanie
 Willekens Zeger, 26 december 2020, kind van Willekens Josephus en Torfs Dorien
 Bevers Hendrik, 30 december 2020, kind van Bevers Hans en Kerckhofs Sanne
 Kerstens War, 1 januari 2021, kind van Kerstens Jasper en Matthé Nel
 Sysmans Bass, 7 januari 2021, kind van Sysmans Hans en Cocx An
 Petreuş Rareş, 9 januari 2021, kind van Petreuş Ioan en Petreuş Maria
 Van Ginkel Jack, 13 januari 2021, kind van Van Ginkel Ben en Pelgrims Elien
 Sysmans Mats, 14 januari 2021, kind van Sysmans Seppe en Nooyens Caroline
 Bogaerts Lea, 15 januari 2021, kind van Bogaerts Bart en Iriks-Bickx Laïna
 Aerts Seppe, 20 januari 2021, kind van Aerts Wim en De Brouwere Sarah
 Kustermans Saar, 20 januari 2021, kind van Kustermans Raf en Verdonck Evelien

Huwelijken januari 2021
 Engels Wannes en Swinnen Elisabeth, 7 januari 2021
 Tanghe Cédric en Crits Hanne, 15 januari 2021
 Raeymaekers Stef en Scheyltjens Alissa, 30 januari 2021

Overlijdens januari 2021
 Vermeiren Lucia °1931 †  3 januari 2021
 Leten Julius °1933 †  4 januari 2021
 Vermeiren Magda °1943 †  6 januari 2021
 Aerts Leo °1944 †  6 januari 2021
 Sprangers Alfons °1937 †  7 januari 2021
 Donckers Henri °1958 †  8 januari 2021
 Geentjens Jozef °1936 †  9 januari 2021
 Renders Magdalena °1933 † 11 januari 2021
 Michielsen Monique °1945 † 13 januari 2021

 Verstricht Anja °1975 † 14 januari 2021
 Roevens Leopold °1934 † 18 januari 2021
 Hendrickx Maria °1932 † 21 januari 2021
 Tax Rudolf °1954 † 27 januari 2021
 De Prins Joanna °1931 † 29 januari 2021

Rechtzetting december 2020
 Fransen Julia °1946 † 17 december 2020



15

De Wegwijzer ‘moeved’
het ganse jaar door

‘Moev’ ondersteunt De Wegwijzer om een 
kwaliteitsvol, gestructureerd bewegingsbe-
leid uit te bouwen en in te bedden in het 
gezondheidsbeleid. Zo ontstaat er een be-
wegingsrijke schoolcultuur. De leerkrach-
ten organiseren dagelijks kleine en minder 
kleine activiteiten om onze kinderen veel te 
laten bewegen. Dit gebeurt tijdens de lessen 
(buiten de speeltijden) gedurende korte mo-
mentjes. Deze activiteiten vallen ook buiten 
de traditionele turn- en zwemlessen die we-
kelijks plaatsvinden.

Momenteel verzamelen de klassen loopmi-
nuten. Per loopminuut klimmen de kinderen 
(en de klas dichter) naar de top van één van 
de vier bergen. Je loopt, wandelt, ... als klas 
op een zelfgekozen parcours en op een zelf-
gekozen tijdstip binnen de nabije schoolom-
geving of op de speelplaats. De afstand van 
de loop maakt niet uit. Er zijn vier bergtop-
pen: 
 Mont Ventoux (1912 m) = 20 min. lopen  
 Mont Blanc (4810 m) = 40 min. lopen  
 Kilimanjaro (5895 m) = 60 min. lopen 
 Mount Everest (8848 m) = 80 min. lopen

Deze minuten worden in beeld gebracht 
door op een poster een bolletje te kleuren 
per drie minuten lopen/wandelen met de 
ganse klas.

Ook zijn er nog andere bewegingsactiviteiten 
waarbij de leerkrachten hun leerlingen uit-
dagen: knikkeren, bikkelen, springtouwen, 
ballonnen zo lang mogelijk ophouden, ...

Een ander item gaat over gezonde voeding. 
Dagelijks wordt gekeken of de kinderen 
een gezond tussendoortje bijhebben. Als 
een groot deel van de klas hieraan voldoet, 
wordt dit ook weer visueel voorgesteld en 
beloond.
De school voert een beleid waarbij getracht 
wordt om de kinderen zich goed te laten 
voelen, zowel op emotioneel als op fysiek 
vlak. De acties van ‘Moev’ zijn hierin onder-
steunend voor de school.
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Dankjewel vrijwilliger !

Ook in Rijkevorsel zijn vele vrijwilligers ac-
tief. Onbezoldigd en uit vrije wil zetten zij 
zich in voor een goed doel in hun buurt, bij 
acties en evenementen of in een organisa-
tie. Zij zorgen voor het spreekwoordelijke 
cement in onze gemeente en we kunnen ze 
daarvoor niet genoeg bedanken! Van 27 fe-
bruari tot en met 7 maart 2021 worden alle 
vrijwilligers terecht in de kijker gezet tij-
dens de ‘Week van de Vrijwilliger’.

Vrijwilligersdatabank
Wil jij je als vrijwilliger inzetten? Wil je 
weten waar je vrijwilligerswerk kunt doen? 
Ontdek op www.rijkevorsel.be/vrijwilliger 
welke vacatures er allemaal beschikbaar 
zijn voor vrijwilligers in Rijkevorsel. Mis-
schien staat er wel iets tussen waar je al 
jaren naar op zoek bent.

Rijkevorselse verenigingen of organisaties 
die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen 
hun oproep overigens nog steeds bekendma-
ken via de website van het lokaal bestuur: 
www.rijkevorsel.be/vrijwilligersdatabank. 

Een melding of klacht
over De Lijn ? Informeer ook 
het lokaal bestuur

Ben je niet tevreden over de dienstverle-
ning van De Lijn ? Wil je een melding of een 
klacht indienen over De Lijn ? Verwittig dan 
ook steeds de dienst mobiliteit van het lo-
kaal bestuur via mobiliteit@rijkevorsel.be.

Op deze manier zijn we op de hoogte van 
zaken die we anders niet zouden vernemen 
en bekomen we een overzicht van de pro-
blemen met betrekking tot De Lijn in Rijke-
vorsel. Deze zaken kunnen we vervolgens op 
onze beurt ook aankaarten bij De Lijn.

Meer info:
 03 340 00 79
 mobiliteit@rijkevorsel.be

Inschrijvingsperiode
De Wegwijzer
schooljaar 2021-2020

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 
25 januari 2021 werd de capaciteit voor GLS 
De Wegwijzer bepaald op 322 leerlingen 
voor het schooljaar 2021-2022.

De inschrijvingsperiode voor de broers en 
zussen van kinderen die in De Wegwijzer zit-
ten en voor de kinderen van personeelsleden 
startte 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 
school opent die dag de deuren van 8.00 tot 
12.00 uur. Later kan er ook nog op afspraak 
ingeschreven worden (onder voorbehoud van 
de verdere ontwikkeling van de coronamaat-
regelen).

LEVEN EN WELZIJN
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Je wereld bloeit open 
dankzij vrijwilligerswerk

Je wereld bloeit open 
dankzij vrijwilligerswerk



Aan iedereen die zorgt

Ik hou van u
WWW.DAGVANDEZORG.BE  /  15 - 21 MAART 2021

17

Welke documenten heb je nodig 
om in te schrijven ?
Een kopie van de SIS-kaart of eID-kaart van 
jouw kind, alsook het vereiste inschrijvings-
formulier. Het inschrijvingsformulier kun je 
downloaden op de schoolwebsite via het 
menu Info –> Inschrijven.

De ingevulde en ondertekende documenten 
kun je ook bezorgen aan de school vanaf:
 23 februari 2021: inschrijving broer of zus
 24 april 2021: andere inschrijvingen.

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 www.glsdewegwijzer.be.

Aan iedereen die zorgt ...
ik hou van u

Op zondag 21 maart 2021 is het Dag van de 
Zorg, een feestdag voor de mensen van de 
zorg. Alle professionele zorgverleners maar 
ook de vrijwilligers en mantelzorgers wor-
den in de kijker gezet met de campagne ‘ik 
hou van u’.

Als apotheose zal op vele plaatsen in Vlaan-
deren om 12.00 uur het nummer ‘Ik hou van 
u’ van Noordkaap weerklinken. 

Feestweek van de Zorg
van 15 tot 21 maart
In aanloop naar Dag van de Zorg krijgen 
de mensen van de zorg een week lang alle 
aandacht die ze verdienen. Zo trekken Joris 
Hessels en Dominique Van Malder van Radio 
Gaga samen met Showbizz Bart op maandag 
15, woensdag 17, vrijdag 19 en op zondag 
21 maart door Vlaanderen met Blokbusters.

Ze maken vier uitzendingen van elk drie uur 
en doen dat live vanuit verschillende zorg-

locaties. Met animatie en muziek, met een 
lach en een traan. Uiteraard kan iedereen 
meegenieten via livestream.

Meer info:
 www.dagvandezorg.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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De Nieuwe Blauwe Zak komt er aan

BOUWEN EN WONEN

De tijd staat intussen niet stil. Dankzij nieuwe technologische evoluties kunnen we steeds meer 
verpakkingen sorteren en recycleren. Ook sorteerinstallaties worden moderner. Daarom intro-
duceren we nu ook in Rijkevorsel de Nieuwe Blauwe Zak. Daarin mogen naast de klassieke PMD-
verpakkingen voortaan alle plastic verpakkingen. Een goede zaak voor jou en voor het milieu.

Welke verpakkingen mogen in de Nieuwe Blauwe Zak ?
In de PMD-zak mochten tot nu toe enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons. Daar komen nu ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen bij. Denk maar aan 
yoghurtpotjes of botervlootjes. Maar ook plastic zakken en folies mag je vanaf maart bij het 
PMD sorteren. Allemaal samen in dezelfde zak. Vanaf 15 februari valt er een folder in alle Kem-
pense brievenbussen met alle details over de nieuwe sorteerregels.

Mag ik de oude PMD-zakken nog gebruiken ?
De oude PMD-zakken mag je blijven gebruiken. Ze zijn onbeperkt geldig. Een PMD-zak kost 
€ 0,15 (€ 3,60 per rol), een uniforme prijs in alle Kempense gemeenten. De nieuwe zakken 
zijn te koop aan de onthaalbalie van het gemeentehuis, in de Leo Pleysierbibliotheek en op het 
recyclagepark.

Vanaf 1 maart kun je meer sorteren in de PMD-zak. De blauwe PMD-zak werd 
meer dan twintig jaar geleden ingevoerd in België. Met succes, want nergens 
wordt meer gesorteerd en gerecycleerd dan in ons land. Daar mogen we met 
z’n allen trots op zijn. Door goed te sorteren worden gebruikte verpakkingen 
gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen. Zo besparen we materialen en energie 
en stoten we minder CO2 uit. 
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Recyclagepark
Huishoudelijke plastic verpakkingen kunnen vanaf 1 maart enkel via een blauwe PMD-zak aan-
geleverd worden. Andere plastic zoals harde kunststoffen en PVC kunnen apart worden aange-
leverd en in een aparte container gedeponeerd.

+ 8 kilo
In de nieuwe PMD-zak kun je veel meer sorteren, jaarlijks tot 8 kilo extra verpakkingen per 
inwoner. Nu zamelen we jaarlijks 15 kilo PMD in per inwoner, dat wordt 23 kilo. Beter voor het 
milieu en je portemonnee.

Meer info:  Afval-infolijn 014 56 27 75

Vzw De Schakel wint
Milieuprijs 2020

De GECORO van Rijkevorsel heeft de Milieu-
prijs 2020 toegekend aan vzw De Schakel 
voor hun duurzame en sociale project rond 
hergebruik van kleding. Een cheque van 
€ 250 werd coronaveilig uitgereikt in de 
raadzaal van het gemeentehuis door de 
schepen van milieu, Bob Van den Eijnden, in 
het bijzijn van de voorzitter van de GECORO, 
Ive Van Giel, en burgemeester Dorien Cuy-
laerts. Greet Embrechts van vzw De Schakel 
nam de prijs dankbaar in ontvangst.

Vzw De Schakel
Vzw De Schakel is een organisatie met een 
tweedehandswinkel waar ze kledij verkopen 
voor mannen, vrouwen, kinderen en baby’s. 
Deze kleding komt niet in de wegwerpstroom 
terecht en is dus niet milieuvervuilend. Kle-
ding krijgt er een tweede en zelfs een derde 
leven. Met hun duurzame project helpen ze 
mee aan de bewustwording van het duur-
zaam hergebruik van kleding. De winkel be-
staat ondertussen al vijftien jaar en er zijn 
vijftien vrijwilligers actief.

Dat deze kledij wordt aangeboden aan men-
sen in armoede of aan personen die het op 
één of andere manier moeilijk hebben om 
rond te komen, is uiteraard een enorme 

meerwaarde. Deze sociale component maakt 
De Schakel, zeker in de huidige tijden waar 
er een bijzondere nood is aan ‘warmte’, een 
lovenswaardige winnaar van de prijs.

Milieuprijs Rijkevorsel
Het lokaal bestuur ondertekende, samen 
met alle 29 Kempense gemeenten, het 
streekproject ‘Kempen2030’, met als doel 
40 % CO2 te besparen tegen 2030. De GE-
CORO engageert zich mee voor dit project 
en organiseert daarom tweejaarlijks de Mi-
lieuprijs. Met dit initiatief willen ze nieuwe 
concepten rond milieu en duurzaamheid in 
de kijker zetten en stimuleren. Iedereen 
die ideeën of projecten uitvoert die in het 
streekproject passen, kwam in aanmerking 
voor een geldprijs van € 250.
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Last van ratten ?

Ratten worden beschouwd als ongedierte 
omdat hun aanwezigheid bepaalde risico’s 
met zich meebrengt. Een rattenplaag kan 
gevaarlijk zijn voor de gezondheid en de vei-
ligheid en kan ook schade berokkenen aan je 
eigendom en goederen. De situatie kan nog 
verergeren omdat ratten zichzelf ongeloof-
lijk goed kunnen aanpassen aan de omgeving 
waarin ze leven en ze planten zich zeer snel 
voort.

Het is dan ook van groot belang dat de be-
strijding ervan onmiddellijk wordt opgestart 
zodra een rat wordt opgemerkt. Op open-
baar domein worden de ratten bestreden 
door de gemeente. Als particulier ben je 
zelf verantwoordelijk om op eigen terrein 
de bruine rat te bestrijden.  

De beste manier is nog altijd om preventief 
te werken en dus te voorkomen dat er rat-
ten in de buurt komen. Ratten voelen zich 
goed op plaatsen waar er voedsel, water en 
beschutting is. 

Enkele tips ter voorkoming
van ratten
 Laat geen afval of etensresten slingeren. 

Gooi het meteen weg in vuilnisbakken 
met een deksel. Plastic zakken zijn te ge-
makkelijk door te knagen.

 Ruim ’s avonds het eten van je huisdier 
op. Bewaar het eten in een afgesloten bak 
en laat het niet gewoon op de grond staan 
in de zak of kartonnen doos.

 Denk eraan dat als je eten strooit voor 
duiven, vogels, kippen, ... dit ook ratten 
aantrekt.

 Zorg voor een opgeruimde tuin. Minder 
rommel betekent minder schuilplekken.

 Een composthoop achteraan in de tuin 
met groenten-, fruit- en tuinafval is een 
feest voor ratten. Wees alert en hou in de 
gaten of je geen holen opmerkt.

 Sluit buitenkraantjes goed af en vermijd 
stilstaand water.

Als de preventieve maatregelen niet volstaan 
dan is een bestrijding echt noodzakelijk en 
zelfs verplicht. Er zijn klemmen en vallen 
verkrijgbaar in de plaatselijke doe-het-zelf-
zaken of tuincentra. Zorg voor aantrekkelijk 
lokaas zoals chocolade of kaas. Wanneer de 
klemmen niet volstaan om de ratten te ver-
delgen, dan kan er gif worden ingezet. Wees 
uiterst voorzichtig met gif want dit kan ge-
vaarlijk zijn voor mens, dier en milieu.
Indien alles werd geprobeerd en het pro-
bleem blijft aanhouden dan kan beroep 
gedaan worden op de gemeentelijke rat-
tenvanger. Die zal dan ter plaatse de nodige 
vaststellingen komen doen en verdere tips 
geven. Bij een aanhoudende rattenplaag 
worden gifbuizen gelegd. Dit zijn speciale 
buizen waarin gif kan geplaatst worden. Vei-
lig voor andere dieren.
Een aanhoudende rattenplaag kan gemeld 
worden via milieu@rijkevorsel.be. Vergeet 
niet naam, adres en gsm- of telefoonnum-
mer te vermelden. De rattenvanger neemt 
dan zo spoedig mogelijk contact op.

BOUWEN EN WONEN
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Premies in 2021. Hoe zit dat ?

Van plan om je woning energiezuiniger te 
maken, te verbouwen of aan te passen aan 
je leeftijd? Ook in 2021 kun je hier heel wat 
premies voor krijgen. In dit artikel krijg je 
een algemeen overzicht van de bestaande 
premies en tegemoetkomingen bij nieuw-
bouw en herbouw. Per onderdeel vind je ook 
een link naar een website met uitgebreidere 
informatie. In onze volgende editie krijg je 
een overzicht van de premies en tegemoet-
komingen voor bestaande woningen.

Nieuwbouw en herbouw
Korting	op	de	onroerende	voorheffing
Bij nieuwbouwwoningen krijg je bij het be-
halen van een laag E-peil een korting op je 
onroerende voorheffing. De korting wordt 
automatisch toegekend.
Meer info:
 www.energiesparen.be/korting-op-
 onroerende-voorheffing-voor-
 nieuwbouwwoningen-met-verlaagd-e-peil

Federale 6 % btw-regeling
voor sloop- en heropbouw
Het verlaagd BTW-tarief van 6 % voor de af-
braak van gebouwen en de heropbouw van 
woningen wordt in 2021-2022 uitgebreid tot 
gans het Belgische grondgebied. De woning 
waarvoor je deze regeling aanvraagt, moet 
wel gedurende vijf jaar je enige en eigen 
woning zijn en mag een bewoonbare opper-
vlakte maximum 200 m2 bedragen.
Meer info:
 financien.belgium.be/nl/programmawet/

btw-6procent-afbraak-heropbouw

Vlaamse sloop- en heropbouwpremie
De Vlaamse premie bedraagt € 10 000 per 
project voor woningen met een omgevings-
vergunningsaanvraag tussen 1 januari 2021 
en 31 december 2022. Enkel gecombineerde 
omgevingsvergunningen voor sloop en her-

opbouw komen in aanmerking. De Vlaamse 
sloop- en heropbouwpremie kan alleen wor-
den aangevraagd indien je niet in aanmer-
king komt voor de federale 6 %-regeling voor 
sloop- en heropbouw.
Meer info:
 www.energiesparen.be/slooppremie

Verzekering gewaarborgd wonen
Wie een hypothecaire lening afsluit voor het 
kopen, bouwen of verbouwen van een wo-
ning, kan zich met de verzekering gewaar-
borgd wonen kosteloos verzekeren tegen 
inkomensverlies door plotse werkloosheid of 
arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse 
overheid je met het afbetalen van je lening 
als je een tijd niet kunt werken door werk-
loosheid of ziekte.
Meer info:
 www.rijkevorsel.be/gewaarborgdwonen
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Met z’n allen tegen zwerfvuil

Niemand houdt van afval in de natuur of het 
straatbeeld en toch is het helaas alomtegen-
woordig. Een idee hoe lang het duurt vooral-
eer zwerfvuil vergaat ?

 De afbraak van sigarettenresten kan tot 
maar liefst vijftien jaar duren. Helaas be-
landt ongeveer 1/3de van alle sigaretten-
peuken jaarlijks in de natuur of op straat.

 Een blikje frisdrank kan tot 50 jaar blij-
ven liggen in bermen of bossen. Gooi het 
daarom steeds in de blauwe PMD-zak.

 Ondanks dat een bananenschil biologisch 
afbreekbaar is, lukt dat alleen op een na-
tuurlijke ondergrond en kost het erg veel 

tijd, zelfs tot drie jaar. Het trekt boven-
dien ongedierte aan.

 Kledingstukken van wol en katoen zullen 
uiteindelijk na vijf jaar afbreken. Kunst-
stoffen zoals nylon doen er ongeveer tien 
keer langer over.

 Ook glazen flessen met statiegeld belan-
den in de natuur. Het duurt één miljoen 
jaar om slechts één fles af te breken en 
dat terwijl glas oneindig recycleerbaar is.

 Plastic draagtasjes: plastic vergaat nooit !
 Het duurt een kwart eeuw vooraleer 

kauwgom afgebroken is.

Er wordt nog steeds veel zwerfvuil achter-
gelaten in onze bermen, bossen, op straat, 
...  Ook nu we de natuur herontdekken en 
misschien wel meer waarderen dan ooit te-

BOUWEN EN WONEN

zoekt een (m/v)

WERKMAN GROENBEHEER (E1-E3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als groenarbeider sta je in voor het uitvoeren van taken 
betreffende de aanleg en het onderhoud van onze 
gemeentelijke groenvoorzieningen. Je werkt hierbij onder het 
gezag van de ploegbaas groenbeheer. 

PROFIEL

Je hebt groene vingers en je toont een grote interesse in 
groenbeheer. Je bent bereid en beschikt over het nodige 
enthousiasme om bij te leren. Je werkt gedreven en correct 
en kan zelfstandig opdrachten uitvoeren.

VERDERE INFORMATIE 

Bij voorkeur heb je enige ervaring in een gelijkaardige 
functie. Er zijn geen diplomavereisten. Een rijbewijs B is een 
pluspunt. Er wordt een selectieprocedure georganiseerd. Een 
informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, 
de wedde, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, 
de selectieprocedure, e.d. kan worden opgevraagd bij de 
personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en dus te kunnen 
deelnemen aan de selectie, bezorg je je sollicitatiebrief 
en CV, alsook een uittreksel uit het strafregister aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 17 maart 2021.

Verstuur je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of 
geef deze af tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst, 
t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, 
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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voren. In onze gemeente lopen er verschil-
lende acties om het zwerfvuil aan te pakken:
 verenigingen organiseren vier keer per 

jaar een grote opruimactie
 momenteel zijn er al 21 actieve vrijwil-

lige zwerfvuilruimers die regelmatig op 
pad gaan

 de scholen hebben ingeschreven op het 
project ‘Operatie Proper’ om het zwerf-
vuil rondom de schoolomgeving aan te 
pakken

 sluikstorten worden onmiddellijk opge-
ruimd en onderzocht op een mogelijke 
dader die dan een boete mag verwachten.

Maar het kan alleen lukken met de hulp van 
iedereen. Deponeer je afval in de daarvoor 
voorziene vuilbakken of neem het mee naar 
huis. Gooi het niet zomaar weg in de ber-
men, grachten of op straat.

Wil je nog een extra handje toesteken in je 
straat of naaste omgeving? Dan kun je jezelf 
nog steeds opgeven als vrijwillige zwerf-
vuilruimer. Meer info kun je verkrijgen via 
e-mail naar milieu@rijkevorsel.be.

Paddenoverzet
Koekhoven - Dijkbeemd

Amfibieën zoals padden, kikkers en salaman-
ders verblijven in de winter niet in het wa-
ter maar houden een winterslaap verstopt 
onder bladeren en takken of in de grond. In 
de loop van februari ontwaken ze en trekken 
dan massaal naar beken en poelen om zich 
voort te planten.

Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat 
of een weg oversteken en lopen ze groot 
risico om overreden te worden. Om deze 
verkeersslachtoffers te voorkomen worden 
er paddenoverzetacties georganiseerd. Met 
speciale schermen worden de padden naar 
emmers geleid die door vrijwilligers regel-

matig geleegd worden aan de andere kant 
van de straat. Daar kunnen de padden dan 
hun tocht weer verderzetten.

Vorig jaar werd een paddenoverzetactie ge-
organiseerd aan de straat Koekhoven, ter 
hoogte van Dijkbeemd. Er werden toen 188 
padden, 5 kikkers en 230 salamanders veilig 
naar de overkant gebracht.  Gezien het suc-
ces van vorig jaar zal hier vanaf half februari 
tot april opnieuw een overzet worden geor-
ganiseerd.

De vrijwillige paddenoverzetters van vorig 
jaar hebben zich ook nu weer massaal op-
gegeven om dagelijks de emmertjes te gaan 
controleren en de gevangen diertjes naar de 
overkant van de weg te brengen zodat ze 
hun geboortepoel veilig kunnen bereiken.

Ergens in juli of augustus zien we dan het 
gevolg van de paddentrek: honderden pad-
jes en kleine kruipertjes komen dan uit het 
water.

Alvast een welgemeende dankjewel aan de 
vrijwillige paddenoverzetters.

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

 

Meer    
info
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Win een
‘Jeugdboekenmaand Feestpakket’

Van 1 tot 31 maart 2021 is het weer jeugdboekenmaand en dit al voor de 
50ste keer. Het thema van deze feesteditie is, hoe kan het anders ‘Feest’.

En of lezen een feest is. Lezen kun je overal. Je kunt alleen lezen of met anderen samen. Ieder-
een leest op zijn manier, de ene leest graag dikke boeken, de ander leest graag strips. Kleuters 
kijken graag prentenboeken met mooie of grappige plaatjes. Samen op zoek in een zoekboek is 
heel fijn om samen met oma of papa te doen. Lezen is goed voor je. Je wordt er slimmer van en 
een beter mens. Het is ideaal om de wereld te zien zonder ook maar één stap te moeten zetten.

Ook in de Leo Pleysierbibliotheek vieren we feest
In de bibliotheek staat een feestelijk versierde tafel met alle boeken van de jeugdboeken-
maand. Deze boeken zijn allemaal uitleenbaar. Op www.rijkevorsel.be/jeugdboekenmaand kun 
je een tekening van de jeugdboekenmaand downloaden en uitprinten. De kleutertjes mogen 
deze tekening mooi en origineel inkleuren of versieren en afgeven in de Leo Pleysierbibliotheek.
De jeugd van 6 tot 12 jaar mag ook creatief aan de slag. Verzin jij een leuke slogan, gedicht 
of wens? Schrijf dit op je origineel versierde zelf ontworpen wenskaart en breng ze binnen of 
steek ze in de brievenbus.

Als je een tekening of wenskaart inlevert, krijg je sowieso een kleine attentie. Voor de knapste, 
fijnste en origineelste tekeningen of kaarten hebben we vijf feestpakketten samengesteld. Doe 
mee en win. Je wordt persoonlijk verwittigd als je bij de winnaars bent.

Meer info:  03 340 00 51  bibliotheek@rijkevorsel.be
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Kempens Erfgoed

www.kempenserfgoed.be:
de online erfgoeddatabank 
nieuwe stijl
Drie Kempense erfgoedcellen en hun part-
ners lanceren een nieuw online erfgoedpor-
taal waar zoveel mogelijk erfgoedinforma-
tie uit en over de Antwerpse Kempen op één 
plek te vinden is. www.kempenserfgoed.be 
is het eerste erfgoedportaal in Vlaanderen 
dat zoveel verschillende databanken bun-
delt op een platform.

Immense ommezwaai
voor digitaal erfgoed
Het Kempens Erfgoedportaal verzamelt de 
voormalige erfgoedbanken Kempense Kran-
tenbank, Erfgoedbank Noorderkempen en 
Kempens Erfgoed op kempenserfgoed.be. 
Samen goed voor 80 000 beelden en 90 000 
kranten.

Ook de data uit de Vlaamse Erfgoeddatabank 
www.erfgoedregister.be, voor zover deze 
uit de Antwerpse Kempen komt of met de 
Kempen te maken heeft, zal ter beschikking 
staan van de bezoeker. In de toekomst wil-
len we zo nog meer databanken integreren 
in het portaal. Dat zal niet in één keer ge-
beuren, maar in verschillende stapjes gedu-
rende de komende jaren.

Overal te vinden, gratis en 
vanuit je luie zetel
www.kempenserfgoed.be is er voor ieder-
een. Wil je grasduinen in de geschiedenis 
van je dorp, stad of familie ? Op het Kem-
pens Erfgoedportaal vind je een schat aan 
beeld– of archiefmateriaal. Zoeken via kaart 
of collectie maakt het eenvoudig voor de 
bezoeker. Bovendien zal het erfgoedpor-
taal ook online expo’s tonen die regelmatig 
veran-deren. Erfgoed is zo toegankelijk en 
dichtbij.

Meer info:
 www.kempenserfgoed.be

© Stadsarchief Turnhout 
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Mijn kind heeft angsten.
Is dit ok ?

Angst vertelt ons dat er gevaar is en maakt je 
lichaam klaar om op dat gevaar te reageren. 
Voor volwassenen betekent dat vechten, 
vluchten of verstijven. Bij kinderen gaat dat 
net iets anders. Daar waar volwassenen zelf-
standig omgaan met hun angst, hebben kin-
deren een vertrouwde volwassene nodig om 
hen te helpen. Het is daarom heel normaal 
dat je kind weent, roept of ’s nachts naar je 
toekomt als het bang is.

Angst wordt pas een probleem als de reac-
tie niet tijdig afneemt zodra de aanleiding 
is verdwenen. Bijvoorbeeld als je kind bang 
is voor het donker en vijftien minuten nadat 
het licht is aangegaan nog steeds in alle sta-
ten is. Ook als een kind langdurig niet meer 
normaal kan functioneren door de angst, 
is er een probleem. Bijvoorbeeld een kind 
dat bang is voor kleine beestjes en daarom 
niet durft buiten te spelen met de andere 
kinderen. Tenslotte is een angst ook proble-

matisch wanneer een kind wel doet wat hij 
moet doen en de angst niet vermijdt maar er 
echt heel erg onder lijdt. Bijvoorbeeld een 
tiener die doodsangsten uitstaat bij het ge-
ven van een presentatie op school.

Hoe kun je je kind helpen
als ouder ? 
 Neem de angst van je kind serieus. 
 Help je kind om zijn/haar emoties te ver-

woorden. Zo leert hij/zij de angst goed 
kennen.

 Zoek samen de oorzaak van de angst. 
Buikpijn op de eerste schooldag komt niet 
door het ontbijt van die ochtend maar wel 
door de spanning voor het onbekende.  

 Soms loopt angst zo erg uit de hand, dat 
een professional nodig is om je kind er-
mee te leren omgaan. Wees dan ook niet 
bang om je door een professional te laten 
bijstaan.

Meer info:
 0493 31 01 55
 opvoeding@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/huisvanhetkind

VRIJE TIJD
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Kempense Zalighedenroute

De Kempense Zalighedenroute, dat is zalig 
fietsen door de Kempen. Je fietst niet alleen 
in een prachtige, gevarieerde omgeving. 
Je luistert ook naar typische verhalen en 
mysterieuze legendes over imposante bos-
sen en bomen, bijzondere gebeurtenissen, 
het kanaal en de steenbakkerijen. Onder-
weg geniet je van een verdiende tussenstop 
met (als de op dat moment geldende maat-
regelen het toelaten) een lokaal biertje of 
streekgerecht. 

De route is 53 km lang maar kan opgesplitst 
worden in twee kortere lussen. De flyer met 
het routeplan kun je gratis ophalen in het 
toeristisch infokantoor. Voortaan is de Kem-
pense Zalighedenroute te beluisteren via de 
gratis app izi.TRAVEL. Wie op voorhand de 
audiotour op zijn toestel downloadt, ver-
bruikt onderweg geen mobiele data.

Hoe je dat doet ? Installeer voor je vertrekt 
de app izi.TRAVEL op je smartphone. Scan 
daarna met je toestel deze QR-code om de 
audiotour te openen. Je kunt in de app ook 
op naam ‘Kempense Zalighedenroute’ zoe-
ken. Eenmaal je de audiotour geopend hebt, 
klik je op de knop downloaden om de au-
diotour op je smartphone te downloaden. 
Het volledige verhaal kun je ook vinden op 
www.rijkevorsel.be/kempensezaligheden.

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

Speelstraten in Rijkevorsel

Een speelstraat is een openbare weg (of een 
stukje ervan) die tijdens de zomervakantie 
tijdelijk − maximum zeven opeenvolgende 
dagen − wordt omgetoverd tot een heus 
speelparadijs voor de kinderen uit de buurt. 
Door het plaatsen van nadarhekken met het 
verkeersbord C3 en een onderbord met de 
vermelding ‘speelstraat’, zal de straat ver-
keersvrij worden gemaakt. Enkel fietsers, 
voetgangers, hulpdiensten en bewoners van 
de straat zullen op deze manier toegang krij-
gen tot de straat.

Om in aanmerking te komen voor een speel-
straat gelden wel enkele voorwaarden. Deze 
voorwaarden vind je terug op onze website 
www.rijkevorsel.be/speelstraten, samen 
met het aanvraagformulier en de bewo-
nersenquête. Wil jij jouw straat omtoveren 
tot een speelstraat ? Vul dan de nodige for-
mulieren in en bezorg ze voor 18 april 2021 
aan de jeugddienst.

Meer info:
 03 340 00 55
 jeugddienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/speelstraten

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

 

Meer    
info
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Wie zijn jullie en
wat doen jullie ?
Met een aantal enthousiaste vrijwilligers 
vormen we de Rode Kruis-afdeling van Rij-
kevorsel. Onze missie is eenvoudig: we staan 
paraat voor hulp aan de bevolking waar no-
dig. We doen dit op verschillende manieren: 
cursussen geven aan de bevolking en organi-
saties, eerste hulp verlenen bij evenemen-
ten, sociale projecten in woonzorgcentra en 
extra begeleiding voorzien aan maatschap-
pelijk kwetsbare leerlingen.

Geef een korte geschiedenis
Onze afdeling werd opgericht in 1973. We 
kenden doorheen de tijd zowel goede als 
minder goede periodes. De laatste vijf jaar 
is de afdeling uitgegroeid tot een plezante 
en sterke groep van 42 zeer gemotiveerde 
leden. Hierdoor staan we als afdeling weer 
helemaal op de kaart binnen het grote ge-
heel Rode Kruis-Vlaanderen.

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Een tiental vrijwilligers vormen het bestuur. 
Zij zetten de grote lijnen uit, ondersteunen 
de vrijwilligers in hun activiteiten en zorgen 
voor de verbinding met de provinciale zetel 
en de hoofdzetel. Onze activiteiten zijn op-
gedeeld in disciplines. Elke discipline wordt 
aangestuurd door een verantwoordelijke.

 Hulpdienst: 22 van onze vrijwilligers zijn 
actief in de hulpdienst. Zij zijn opgeleid 
in eerstehulp-technieken en bieden eer-
ste hulp bij eventuele slachtoffers op 
evenementen maar staan ook klaar voor 
eventuele lokale incidenten of rampen.

 Bloedgeven: 8 van onze vrijwilligers zet-
ten zich in voor de goede organisatie van 
de lokale bloedinzamelingen.

 Brugfiguren: 6 van onze vrijwilligers ma-
ken de brug voor leerlingen tussen de 
school en de thuissituatie door bv. huis-
werkbegeleiding.

 Zorgbib: 4 vrijwilligers bezoeken de be-
woners van onze woonzorgcentra met de 
boekenkar en zorgen zo voor verstrooiing.

 Vorming: 3 van onze vrijwilligers zorgen 
voor kwalitatieve opleidingen aan de be-
volking, organisaties en verenigingen in 
onze gemeente.

Waar is jullie vereniging 
gevestigd ? 
Ons afdelingslokaal bevindt zich in het voor-
malige klooster, maar je vindt ons het ge-
makkelijkste terug op evenementen in onze 
witte hulptent met een groot rood kruis op.

Vanaf welke leeftijd
kun je lid worden ?
Iedereen vanaf zestien jaar is welkom om 
onze vereniging en één of meerdere van 
onze projecten mee te ondersteunen. Even-
tuele opleidingen worden kosteloos voorzien 
door onze eigen werking. Een gezonde dosis 
enthousiasme en engagement volstaan om 
deel uit te maken van ons team.

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ? 
We proberen jaarlijks minstens één keer, 
maar liefst twee keer een gratis cursus aan 
te bieden aan de bevolking. Er is hierbij aan-

Rode Kruis RijkevorselVereniging in de kijker

Rijkevorsel
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dacht voor het leren, maar er wordt ook een 
heleboel plezier gemaakt. Het omzetten van 
de theorie naar de praktijk aan de hand van 
bijna levensechte simulaties is vaak een hele 
belevenis.

Ook de Rijkevorselse jeugdleiders brengen 
we regelmatig de basiskennis van eerste hulp 
bij. Hierbij wordt uiteraard ook geoefend. 
Een topmoment voor zowel onze werking, de 
jonge simulanten als de jeugdleiders.

We zijn de brandweer van Rijkevorsel heel 
dankbaar dat we tijdens hun opendeurdag 
de kans krijgen om onze werking in de verf 
te zetten. Altijd een heel toffe dag waar we 
ons op een plezante manier kunnen voorstel-
len aan de bevolking.

Aangezien onze werking volledig afhankelijk 
is van giften, vind je ons tijdens de sticker-
verkoop terug in de buurt van grote winkels 
en het kruispunt te Vlimmeren om onze stic-
kers te verkopen. Hopelijk lukt het dit jaar 
om terug onze stickers te verkopen en kan 
je ons eind april her en der terugvinden aan 
kruispunten of plaatsen waar veel mensen 
samenkomen.  We lanceren ook jaarlijks een 
oproep tot financiële steun.

Werken jullie samen met 
andere verenigingen ? 
We werken samen met de Rijkevorselse ver-
enigingen, met de brandweer en uiteraard 
met het bestuur van de gemeente. Ook is er 
een heel goede samenwerking met de Rode 
Kruis-afdelingen in de buurgemeenten.

Wat willen jullie ooit
nog bereiken ?
Onze droom voor de toekomst is om onze 
werking verder uit te breiden. Onze hulp-
dienst staat al heel sterk, maar we zouden 
graag onze sociale werking (brugfiguren 
vooral) willen uitbreiden om zo nog meer 
mensen te kunnen helpen. De ultieme droom 

is om ook een volwaardige rampenwerking, 
inclusief ziekenwagen, te kunnen realiseren.

Welke activiteit van jullie 
vereniging raden jullie onze 
inwoners aan?
Kom zeker eens langs bij onze cursussen eer-
ste hulp. Het is niet alleen heel leerrijk maar 
we maken er ook altijd gezellige avonden 
van. Je leert niet enkel de theorie, maar er 
wordt ook geoefend, vaak met zo goed als 
levensechte simulaties.

Heeft de huidige coronacrisis 
gevolgen voor jullie vereniging ?
De huidige coronacrisis heeft een zeer grote 
impact op onze werking. Buiten het bloed-
geven, wat enorm belangrijk blijft, zijn zo 
goed als alle activiteiten voorlopig stilgeval-
len. Anderzijds helpen we tijdens deze crisis 
wel op andere manieren:
 logistieke ondersteuning: hulp bij de ver-

deling van de mondmaskers
 beschikbaar voor hulp op het gemeente-

lijk crisisoverleg
 crisishulp, onder andere in de woonzorg-

centra
 hulp bij de sneltesten voor het onderwijs
 logistieke hulp bij de vaccinatiecentra.

Wie nomineren jullie
als volgende vereniging ?
Als volgende vereniging zouden wij graag 
Sport4Fun willen nomineren.

Rode Kruis Rijkevorsel

 Hoofdactiviteit: Hulp bieden waar nodig
 Leeftijd: 48 jaar
 Aantal leden: 42 leden
 E-mail: info@rijkevorsel.rodekruis.be
 Website: www.rodekruis.be/afdeling/rijkevorsel
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Als leerkracht van de middelbare school Stella Matutina in Wuustwezel engageer ik mij al jaren 
om op school de noord-zuidthematiek onder de aandacht te brengen. Wij doen daarbij graag 
beroep op Broederlijk Delen, een ontwikkelingsorganisatie die steun geeft aan partnerorganisa-
ties in een aantal Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen en in Palestina. Zonder aarzelen ging 
ik in op de vraag van Broederlijk Delen om in onze school vier leerlingen warm te maken voor 
een inleefreis naar Senegal. Samen met drie andere middelbare scholen uit Geel, Turnhout en 
Borgerhout startten we begin juli 2019 met zestien leerlingen, vier begeleidende leerkrachten 
en één groepsleider met het voorbereidingsprogramma dat ons zou klaarstomen om ten volle 
van de inleefreis te kunnen genieten.

Volk van
Veussel

Leen Van der Schoot
op inleefreis naar Senegal

Op reis gaan met het vliegtuig, met een bus vol tieners over Afrikaanse 
wegen rijden, wonen en slapen bij de plaatselijke bevolking, ... In deze 
coronatijden lijkt het onvoorstelbaar. Wat een geluk hadden wij dat onze 
inleefreis naar Senegal gewoon kon doorgaan in de kerstvakantie van
2019-2020.
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Het bijzondere aan een inleefreis is dat je een land en zijn bewoners van heel dichtbij leert 
kennen. In het eerste deel van onze reis bezochten we een aantal partnerorganisaties van 
Broederlijk Delen. We leerden hoe het planten van bomen de landbouw vooruit helpt. Bomen 
houden de wind en de dieren tegen en het water in de bodem vast. Bomen zorgen ook voor meer 
vocht in de lucht waardoor er meer regen valt. We mochten zelf de schup in de grond steken en 
proberen om een gat in de verdroogde harde bodem te maken. We haalden met een afgesneden 
bidon water uit een diepe put naar boven.

Bij een andere organisatie hielpen we samen met de vrouwen stenen versjouwen om damme-
tjes aan te leggen in de grote sleuven die de mannen groeven. Deze dammetjes houden in het 
regenseizoen - dat tegenwoordig nog maar één of twee in plaats van vier maanden duurt - de 
overvloedige regen tegen zodat die kan intrekken in de bodem en er gewassen geteeld kunnen 
worden. Het was fijn om hier onze eerste woorden Wolof, de plaatselijke taal, te leren en het 
nationale gerecht van Senegal ‘Thieboudienne’ (rijst met vis en tomatengroentensaus) voor het 
eerst te proeven. Lekker !

De organisatie die me het meest bijblijft, is die van Madame Dhiediou. Wat een dynamische, 
bezielde vrouw was dat. Zij geeft vorming aan vrouwen over hoe je groenten kunt bewaren 
door ze te steriliseren en hoe je op een biologische manier groenten kunt telen. Zij leert hen 
vergeten Senegalese groenten terug kennen. Zij heeft samen met anderen ook een tuinproject 
op een lagere school waar ze aan een twintigtal kinderen na de schooluren de principes van 
biologisch tuinieren en het bereiden van gezonde maaltijden aanleert. Die kinderen nemen hun 
kennis mee naar huis en inspireren zo hun ouders, buren, vrienden.

Tijdens het tweede deel van onze reis logeerden we per duo vier dagen en nachten bij een 
gastgezin in een klein Senegalees dorp. We speelden er met de kinderen, maakten eten en 
aten uit de gemeenschappelijke schaal. We hielpen een groot feest voorbereiden door kilo’s 
uien te snijden, het vlees van de geslachte koe te wassen, kilo’s couscous te koken en een massa 
pinda’s te pellen.
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Tijdens die dagen hadden we de kans om met de buurman en broer van onze gastvrouw in het 
Frans een heel aantal gesprekken te voeren. Door hem kwamen we meer te weten over de 
werkloosheid in Senegal, over polygamie, de gevolgen van de klimaatopwarming, de vanzelf-
sprekende solidariteit en de grote verdraagzaamheid tussen de verschillende godsdiensten. 
Op een middag zaten we op het pleintje voor ons huis een spelletje te doen met de kinderen 
toen één van de vrouwen me vroeg om haar mee te nemen naar Europa. “Wat hoop je daar te 
vinden ?”, vroeg ik haar. “Geld voor mooie kleren en zeep”, antwoordde zij. Voor mij was dat 
een emotioneel moment. Ik ervaarde in het dorp de enorme rijkdom van een gemeenschaps-
leven waar iedereen bij iedereen welkom is, waar vanzelfsprekend voor elkaar wordt gezorgd: 
kinderen voor elkaar, jong voor oud en omgekeerd. Onze Europese luxe en privacybestaan leek 
me plots heel arm.

Deel drie van onze inleefreis was een driedaags jongerenforum. We waren te gast bij een 
Senegalese groep jongeren die een opleiding agro-ecologie volgen bij Cifop, een andere part-
nerorganisatie van Broederlijk Delen. Zowel zij als wij hadden delen van het programma voor-
bereid: van kennismakingsspelen, een Belgische quiz en Senegalese avond tot pannenkoeken 
bakken en vier boeiende debatten over ‘delen’, ‘klimaatverandering’, ‘migratie’ en ‘toekomst-
dromen’. We hoorden hoe in Senegal delen veel rechtstreekser gaat. Een vreemde die op het 
etensuur langskomt, krijgt vanzelfsprekend een plaats aan tafel. We hoorden hoe ze de pro-
blemen van de klimaatverandering proberen te bestrijden met herbebossing en hernieuwbare 
energie en hoe oneerlijk de kansen verdeeld zijn als het over een visum naar het buitenland 
gaat. We ontdekten vooral hoeveel dromen we gemeenschappelijk hebben. Elke morgen zongen 
we het lied: ‘Bonjour mes amis, un beau jour commence’. Hoe moeilijk de omstandigheden ook 
zijn, elke dag wordt verwelkomd als een mooie dag waarin zaken kunnen worden aangepakt.
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Tijdens de laatste dagen van onze veertiendaagse tocht was er aandacht voor natuur en 
cultuur. Met een bootje voeren we door de mangrovebossen waar oesters op de wortels van de 
bomen groeien en pelikanen, reigers en lepelaars in overvloed te spotten zijn. We bezochten de 
hoofdstad Dakar en het ‘Musée des civilisations noires Africaines’ en waren te gast bij de Belgi-
sche ambassade. De allerlaatste dag namen we de boot naar Ile de Gorée. Dit eiland wordt ook 
wel ‘het slaveneiland’ genoemd. Van hieruit vertrokken 20 miljoen Afrikaanse slaven richting 
Amerika. Zes miljoen van hen hebben het niet overleefd. Zo liet ook deze dag een diepe indruk 
na bij mezelf en mijn reisgenoten. Het drukte ons opnieuw met de neus op de feiten. De kansen 
en mogelijkheden in deze wereld zijn niet gelijk verdeeld.

Broederlijk Delen bestaat in 2021 zestig jaar. Dat is zestig jaar van opkomen voor verandering, 
solidair strijden tegen armoede en onrecht. Broederlijk delen zoekt samen met haar partners 
naar oplossingen voor problemen die ons allemaal aangaan en kiest resoluut voor delen en her-
verdelen. Want er is genoeg voor iedereen.

In Senegal heb ik aan den lijve ondervonden dat er geen luxe nodig is om levensvreugde te 
voelen en dat stress en drukte beter plaats ruimen voor aandacht voor familie en vrienden. Ik 
hoop deze wijsheden uit het land van de baobab vast te houden en mijn ervaringen nog lang 
te delen met wie ze horen wil. In mijn lessen op school sluipen ze alvast herhaaldelijk binnen.
Nogmaals dankjewel aan de gemeente Rijkevorsel om deze inleefreis mee mogelijk te maken !

Leen Van der Schoot

Van harte aanbevolen: in deze tijd van het jaar voert Broederlijk Delen weer volop campagne. 
Wil je hen steunen ? www.broederlijkdelen.be of doe een overschrijving op BE12 0000 0000 9292.
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Elke dinsdag
van 14.00 tot 16.00 uur
Heemkundig Museum (op afspraak)
Museum

Het Heemkundig Museum bevat een lo-
kaal met ambachten, winkeltje, land-
bouwalaam, leefkamer 1900 en 1925, 
afbeeldingen lokale verenigingen, dok-
ter-tandarts kabinet, resultaten opgra-
vingen kasteel, klasje.
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be
 blog.seniorennet.be/
 heemkundigekringrijkevorsel

Tot zondag 7 maart 2021
Online narcissenverkoop
ten voordele van Broederlijk Delen
Online verkoop

Wie houdt er niet van een beetje lente 
in huis ? Koop een potje narcissen voor 
de prijs van € 5 en breng wat kleur in 
huis! Tegelijkertijd steun je Broeder-
lijk Delen want ‘delen’ doet goed. De 
potjes kun je afhalen in jouw eigen pa-
rochie in het weekend van 6-7 maart 
2021.
€ 5

 Pastorij
 Doelenpad 8
 2310 Rijkevorsel

 Pastorale eenheid Sint-Franciscus
 broederlijkdelen@sintfranciscus.com
 sintfranciscus.com/broederlijkdelen

Tot zondag 18 april 2021
Wandelzoektocht Broederlijk Delen
Wandeltocht

Herinner je je nog de berenzoektocht 
van tijdens de eerste lockdown ? Nu kun 
je op wandel gaan en onderweg Broe-
derlijk Delen en de campagnelanden 
(beter) leren kennen. Tijdens de wan-
deling kun je enkele opdrachten uitvoe-
ren. Zijn die opdrachten toch niets voor 
jou? Geen probleem! Door het scannen 
van de QR-codes op elk blaadje kom 
je evengoed wat extra te weten. Deze 
wandelzoektocht zal op verschillende 
plaatsen georganiseerd worden. De rou-
tes en startplaatsen staan op de www.
sintfranciscus.com/broederlijkdelen.
Gratis

 Pastorij
 Doelenpad 8
 2310 Rijkevorsel

 Pastorale eenheid Sint-Franciscus
 broederlijkdelen@sintfranciscus.com
 sintfranciscus.com/broederlijkdelen

Zondag 21 maart 2021
van 14.00 tot 17.00 uur
Heemkundig Museum (op afspraak)
Museum

Het Heemkundig Museum bevat een lo-
kaal met ambachten, winkeltje, land-
bouwalaam, leefkamer 1900 en 1925, 
afbeeldingen lokale verenigingen, dok-
ter-tandarts kabinet, resultaten opgra-
vingen kasteel, klasje.
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be
 blog.seniorennet.be/
 heemkundigekringrijkevorsel

Zondag 28 maart 2021
van 9.00 tot 17.00 uur
Solidaire afhaalmaaltijd
ten voordele van Broederlijk Delen
Eten en drinken

Een solidaire maaltijd organiseren 
mogen we dit jaar niet. Maar niet ge-
treurd: we maken er een solidaire af-
haalmaaltijd van! Op zondag 28 maart 
kun je een heerlijke Boliviaanse stoof-
schotel afhalen. Bij deze stoofschotel 
kun je dan zelf nog wat rijst of aardap-
pelen koken om de maaltijd compleet 
te maken. We bieden deze maaltijd aan 
voor de prijs van € 9. Je kunt deze lek-
kere maaltijd tot 17 maart bestellen via 
de website www.sintfranciscus.com/
broederlijkdelen.
€ 9

 Pastorij
 Doelenpad 8 - 2310 Rijkevorsel

 Pastorale eenheid Sint-Franciscus
 broederlijkdelen@sintfranciscus.com
 Reserveren: sintfranciscus.com/
 broederlijkdelen

Aankondigingen van 
activiteiten in april
dien je uiterlijk op
zondag 7 maart 2021
in te voeren in
www.uitdatabank.be.

Activiteiten die te laat
of niet werden ingegeven
in de UiTdatabank 
verschijnen niet in de 
rubriek UiT in Rijkevorsel.
Het bestuur heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in 
te korten en te wijzigen.
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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.

Bescherm jezelf  
en je omgeving.

Blijf de coronamaatregelen volgen.
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KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP  
LAATJEVACCINEREN.BE

Je laten vaccineren 
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.


