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De Gele Doos

Het klinkt misschien wat vreemd,
maar een gele brooddoos in de koelkast
kan levens redden !
Onze 75-plussers ontvangen binnenkort
allemaal zo’n gele doos.
Hierin bewaren ze belangrijke medische info 
en essentiële contact- en persoonsgegevens.
Zo vinden hulpverleners in noodgevallen
meteen de nodige informatie.
En kan een gele doos dus levens redden !
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4
De Vlaamse regering stelt via een noodfonds middelen ter 
beschikking om het lokale verenigingsleven te ondersteunen.
De gemeenteraad keurde een reglement goed voor de verdeling 
van deze subsidies. Een aanvraag indienen kan nog tot en met 
31 maart 2021.

26
Op woensdag 21 april is het weer Buitenspeeldag in heel 
Vlaanderen. In Rijkevorsel kunnen de kinderen vanaf zes
jaar zich uitleven op de speelplaats van hun eigen school.
De speelplaats wordt omgetoverd tot een heus speelparadijs.

24
Ben je van plan je eigen zaak op te starten ? Met het 

Starterspakket krijg je als beginnende ondernemer de 
nodige digitale ondersteuning om je een weg te zoeken in 

de administratieve papiermolen. Als je aan alle voorwaarden 
voldoet, neemt het lokaal bestuur de kosten op zich.

8
Het lokaal bestuur voorziet voor al de 75-plussers een gele doos. 

Deze doos bevat alle info die hulpverleners in noodsituaties 
kan helpen om de juiste zorg toe te dienen. De 75-plussers 

ontvangen hierover binnenkort een brief in hun brievenbus.

14
Voor de aanleg van een leidingstraat tussen Antwerpen en het 
Ruhrgebied zijn er drie tracés uitgetekend. Het noordelijke 
tracé loopt voor een stuk over grondgebied Rijkevorsel. 
Opmerkingen over de plannen kun je tot en met 30 april 
bezorgen aan Omgeving Vlaanderen.
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VOORWOORD

Bert Vangenechten,

Voorzitter bijzonder comité
sociale dienst

Schepen van sociale zaken, 
tewerkstelling, informatica
en energie

Beste inwoner,

De eerste lentestralen schijnen in ons gezicht en lokken ons naar buiten. We voelen 
allemaal de behoefte om af te spreken met vrienden en familie maar helaas kan dat 
nog niet. Als alles goed verloopt zouden de vaccinatiecentra binnenkort op kruissnelheid 
moeten komen. De eerste versoepelingen zijn aangekondigd en er werd perspectief 
gegeven aan de horeca. We weten dat het steeds moeilijker wordt om de maatregelen te 
volgen maar probeer toch nog vol te houden zodat we deze donkere periode snel kunnen 
afsluiten en achter ons laten.

Heb je door de coronamaatregelen inkomensverlies geleden en ben je daardoor in een 
moeilijke situatie terecht gekomen ? Er werden subsidies voorzien om deze problemen op 

te lossen. Het maakt niet uit of je loontrekkende of zelfstandige bent. Je kunt hiervoor een afspraak maken bij de 
sociale dienst via het telefoonnummer 03 340 39 65 of via de 2310-app.

De tiende editie van de Week van de Valpreventie, die doorgaat van 19 tot en met 25 april 2021, draagt de slogan 
‘Eén tegen allen, allen tegen vallen’. De vijf Vlaamse provincies en Brussel worden uitgedaagd om een strijd tegen 
elkaar aan te gaan voor de titel van ‘beste valpreventieprovincie van het jaar’. Als bestuur dragen we ons steentje 
bij met het reeds aangekondigde val- en dwaalpreventiesysteem te implementeren in het Prinsenhof. Nu alle 
bewoners hun prikjes hebben gehad, kan de installatie hiervan eindelijk starten.

Begin april wordt het startschot gegeven voor de uitrol van het project ‘De Gele Doos’. Het is de bedoeling om in 
eerste instantie alle 75-plussers de mogelijkheid te bieden een gele (brood)doos af te halen die ze daarna gevuld 
met al hun medische gegevens in de ijskast kunnen bewaren. De hulpdiensten kunnen door deze info tijd winnen op 
momenten dat er geen tijd te verliezen valt. Verder in deze 2310 meer hierover.

Hoewel de koudste periode van het jaar achter ons ligt, kan het geen kwaad om toch al de mogelijkheden te 
bekijken om je woning energiezuiniger te maken. Hiervoor werd ook een nieuwe premie in het leven geroepen: 
de EPC-labelpremie. Deze premie kan verkregen worden voor woningen met een EPC-score van E of F die na 
de werkzaamheden een score A, B of C behalen of voor appartementen met een EPC-score D, E of F die na de 
werkzaamheden een score A of B behalen. Het bedrag kan oplopen tot € 5 000.
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BESTUUR

Bevraging Rijkevorselse verenigingen
Om een idee te krijgen van de gevolgen van de coronacrisis voor de Rijkevorselse verenigingen 
contacteerde het lokaal bestuur alle erkende verenigingen. Aan de hand van een uitgebreide 
bevraging peilden we naar de impact van deze crisis op hun werking en naar hun vragen en 
bekommernissen. Dankzij deze bevraging verkreeg het lokaal bestuur een duidelijk zicht op de 
problemen, maar ook op de uitdagingen waarmee de verenigingen in Rijkevorsel momenteel 
geconfronteerd worden.

Reglement coronanoodfonds
Op basis van de resultaten van de bevraging maakte het bestuur een reglement op voor de 
verdeling van de subsidies uit het noodfonds. Op maandag 22 februari werd het reglement voor-
gelegd aan de gemeenteraad, samen met de adviezen van de Rijkevorselse cultuur, jeugd- en 
sportraad. Een meerderheid van de gemeenteraadsleden keurde het reglement goed, zodat bin-
nenkort een bedrag van € 133 882,69 aan de Rijkevorselse verenigingen uitbetaald kan worden. 
Alle erkende verenigingen ontvingen een formulier zodat ze een aanvraag voor deze subsidies 
kunnen doen. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 maart 2021.

We hopen dat we met deze subsidies de Rijkevorselse verenigingen de nodige ondersteuning 
kunnen bieden in deze moeilijke coronatijden. En we kijken uiteraard vol verwachting uit om 
binnenkort opnieuw te kunnen proeven van al het moois dat het Rijkevorselse verenigingsleven 
te bieden heeft.

Meer info:  03 340 00 54  evenementen@rijkevorsel.be

Het coronavirus heeft een grote impact op onze maatschappij en ook op 
de werking van de verenigingen. De Vlaamse regering stelt daarom via 
een noodfonds middelen ter beschikking om het lokale verenigingsleven te 
ondersteunen.

Gemeenteraad keurt coronanoodfonds
voor verenigingen goed
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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 26 april 2021 vanaf 20.00 
uur. De agenda’s worden een achttal dagen 
voor de raadszittingen 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.

Kort verslag raden
22 februari 2021

Gemeenteraad
De raad gaat akkoord met het reglement 
‘subsidie noodfondsen voor cultuur, jeugd, 
sport, media en de lokale besturen met 
betrekking tot de armoedebestrijding naar 
aanleiding van de Covid-19-pandemie’.

Goedkeuring wordt verleend aan de verkoop 
van een perceel van 474 m2 achter het recy-
clagepark in de Ambachtsweg, overeenkom-
stig het opmetingsplan.

Goedkeuring wordt verleend aan de koste-
loze verwerving van een perceel grond gele-
gen aan de Lindenweg voor uitbreiding van 
de straat.

Raad voor
maatschappelijk welzijn 
Kennis wordt genomen van het basisregis-
tratieformulier voor schuldbemiddeling 2020 
van het OCMW Rijkevorsel.

De raad neemt kennis van het evaluatierap-
port van de sociale dienst inzake het project 
van de Feeënboom.

Akte wordt genomen van de koninklijke be-
sluiten van 10 december 2020 en 30 decem-
ber 2020 houdende het verlengen van een 
coronasubsidie voor de doelgroep van de 
OCMW’s, alsook van de besteding van de to-
tale Covid-19-steunverlening tot 31 decem-
ber 2020.

Zitting gemeenteraad
en raad voor
maatschappelijk welzijn

Omwille van de coronacrisis heeft de burge-
meester bij politieverordening besloten dat 

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.

Sluitingsdagen lokaal bestuur

Op paasmaandag 5 april zijn alle diensten van het lokaal bestuur 
gesloten.

Wens je een afspraak te maken met de administratieve dien-
sten ? Surf dan naar www.rijkevorsel.be/afspraak of bel naar het 
nummer 03 340 00 00.
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BESTUUR

Voor meer info kun je terecht op de gratis Diftar-informatielijn 0800 97 687.
(*) verplicht in te vullen - (**) aanduiden wat van toepassing is

Aanvrager - persoonlijke gegevens

Naam: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Voornaam: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Rijksregisternummer: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Adres: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Info scholen en verenigingen

Voor verenigingen: gemiddelde leeftijd op 1 januari 2021: *  ......................................................................................................................

Voor scholen: aantal kinderen op 1 februari 2021: *  ......................................................................................................................

 Aanvraag Diftar-toelage
dienstjaar 2021

Aard van de aanvraag
Ondergetekende vraagt een toelage aan: **
n als onthaalouder of verantwoordelijke minicrèche, erkend door Kind en Gezin (attest erkenning door Kind 

en Gezin bijvoegen)
n omwille van medische redenen (medisch attest bijvoegen)
n als school, gelegen in de gemeente en ingestapt in het Diftar-systeem
n als vereniging, met een eigen lokaal binnen de gemeente of met de permanente beschikking over een lokaal 

binnen de gemeente en ingestapt in het Diftar-systeem

Afhandeling
Bezorg dit aanvraagformulier en de bijhorende attesten voor 1 november 2021 aan de onthaalbalie in het 
gemeentehuis, Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel of mail het naar financien@rijkevorsel.be.

Handtekening en datum:

✁
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Ereburger Jos Clijmans 
overleden

Op 24 februari bereikte ons het droevige 
nieuws dat onze ereburger Jos Clijmans 
is overleden. Jos was een vaste en graag 
geziene gast op onze herdenkingen op 11 
november en in september aan het Polar 
Bearsmonument.

© Bart Huysmans

Jos was verzetsstrijder tijdens WO II en 
maakte deel uit van de weerstandsgroep 
‘Het Ekstergoor’ en werd op Bolk ingezet. 
Om Jos te bedanken voor zijn inzet en moed 
kreeg hij enkele jaren terug het ereburger-
schap van Rijkevorsel. Vorig jaar mocht hij 
nog 100 kaarsjes uitblazen en werd hij in het 
woonzorgcentrum waar hij verbleef nog in 
de bloemetjes gezet. Onze gedachten gaan 
uit naar de familie en vrienden van Jos.

Toelagen Diftar-systeem
voor restafval en GFT

Het Diftar-systeem voor restafval en GFT 
is ondertussen goed ingeburgerd in onze 
gemeente. Met het systeem wil het lokaal 
bestuur financieel tegemoetkomen aan ver-
schillende doelgroepen.

Het lokaal bestuur Rijkevorsel voorziet vol-
gende toelagen:
 een premie van € 15 per jaar aan ieder 

gezin ingeschreven in de gemeente voor 
elk kind jonger dan drie jaar. Deze toelage 
wordt maximaal drie keer automatisch 

toegekend wanneer uit de bevolkingsge-
gevens blijkt dat het gezin in het subsi-
diejaar in de gemeente woont en aan de 
gestelde voorwaarden voldoet.

 een jaarlijkse premie van € 15 aan per-
sonen ingeschreven in de gemeente met 
een medische reden (vb. incontinentie, 
nierdialyse, stomapatiënten) na voorleg-
ging van een medisch attest.

 een jaarlijkse premie van € 15 aan door 
Kind en Gezin erkende onthaalouders en 
minicrèches ingeschreven in de gemeente 
na voorlegging van een attest van Kind en 
Gezin.

 een jaarlijkse premie aan scholen gelegen 
in de gemeente en die ingestapt zijn in 
het Diftar-systeem

 een jaarlijkse premie van € 50 aan er-
kende Rijkevorselse verenigingen op voor-
waarde dat: 

 – de vereniging een eigen lokaal of de per- 
 manente beschikking over een lokaal 
 binnen de gemeente heeft.

 – de leeftijd van de helft van de ingeschre- 
 ven leden geen achttien jaar bedraagt 
 op 1 januari van het belastingjaar.

 – de vereniging is ingestapt in het Diftar- 
 systeem.

De financiële tegemoetkomingen worden via 
de Diftar-factuur verrekend. De aanvragen 
en bijhorende attesten dienen jaarlijks her-
nieuwd te worden voor 1 november. De be-
dragen van de premies en de voorwaarden 
vind je terug op www.rijkevorsel.be/diftar.
 
Vraag online aan
Het is voortaan ook mogelijk om de Diftar-
toelage online aan te vragen via het digitaal 
loket van de website van het lokaal bestuur: 
www.rijkevorsel.be/diftartoelage.

 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

Het lokaal bestuur stapt mee
in het project ‘De Gele Doos’

De doos wordt bewaard in de koelkast omdat dit een gemakkelijke vindplaats is voor hulpdien-
sten. Door de meegeleverde sticker te plakken op de binnenkant van de voordeur weten hulp-
verleners dat de doos in de koelkast ligt. Zo vindt men snel de nodige informatie om gepaste 
hulp te bieden wanneer ouderen in nood verkeren. 

Alle 75-plussers van onze gemeente ontvangen binnenkort een brief in de bus met uitgebreide 
info over dit project. Hierin wordt ook vermeld hoe, waar en wanneer je deze doos kunt afha-
len.

Een initiatief van senioren voor senioren
De Gele Doos is een initiatief van het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie (RPO) 
Kempen, in samenwerking met Welzijnszorg Kempen en de Provincie Antwerpen. Kempense ge-
meenten konden via het project gele dozen aankopen om te verdelen aan senioren. Het lokaal 
bestuur Rijkevorsel besloot om mee in te stappen in dit project.

Meer info:  www.welzijnszorgkempen.be/gele-doos

In De Gele Doos stop je medische en andere gegevens die nuttig zijn voor 
diensten als brandweer, politie en hulpverleners in een noodsituatie.
Het gaat daarbij om persoons-, contact-, en medische gegevens. 
Hulpverleners kunnen dankzij dit initiatief bij 75-plussers snel toegang 
krijgen tot de informatie die ze nodig hebben om gepaste hulp te bieden.
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De Wegwijzer: één jaar ver 
in de coronapandemie

Een jaar geleden zaten we in het oog van 
de coronastorm. Onze jaarlijkse halfvasten-
stoet was zowat de eerste grote activiteit 
die we moesten schrappen. De school dicht, 
winkels toe, thuisblijven, geen contacten, 
... Eén jaar later beginnen er wat straaltjes 
zon te schijnen aan het einde van die (lange) 
tunnel. De halfvastenstoet is dan nog wel 
niet kunnen doorgaan maar we konden dit 
op onze school toch vieren, met dank aan 
De Rijkevorselse Rederijkers die voor de ani-
matie zorgden en het lokaal bestuur dat voor 
een attentie had gezorgd. Mama’s en papa’s 
hadden lekkere wafels gebakken, een tradi-
tie bij onze halfvastenstoet.

Ook een ‘echt’ schoolfeest, met levend pu-
bliek dus, is dit jaar nog niet mogelijk. Maar 
toch ! Momenteel staan er op onze Face-
bookpagina reeds enkele dansjes van onze 
klassen online. Wekelijks worden er dansjes 
toegevoegd. Zo creëren we toch een beetje 
het schoolfeestgevoel.  Ook houden de juf-
fen en meesters een ‘Masked Singer’-wed-
strijd. Surf naar de Facebookpagina van GLS 
De Wegwijzer en ... genieten maar.

Voor het organiseren van de schoolreizen 
worden de coronamaatregelen opgevolgd.

Dit schooljaar konden we dan weer wel ge-
nieten van de sneeuw. Het was een topweek 
in februari. Meesters en juffen die hier al 
lang lesgeven, konden zich niet herinneren 
dat er nog zoveel sneeuw- en ijspret te be-
leven viel.

Het is een pittig jaar geweest voor iedereen. 
Met de zomer in aantocht en hier en daar 
een positieve noot, kijken we met z’n allen 
de toekomst hoopvol toe. Kinderen, juffen 
en meesters van De Wegwijzer zijn ervan 
overtuigd dat het beste nog zal komen. Nog 
even volhouden !

Meer info:
 www.facebook.be/glsdewegwijzer

Ontvang een uitnodiging voor
jouw vaccin via de e-box

Ben je vol spanning aan het wachten op de uitno-
diging voor je eerste coronavaccin? Die ontvang 
je twee weken op voorhand via de post, maar ook 
via jouw e-box.

Hoe werkt zo'n e-box precies ?
Via de e-box kun je documenten van overheden elektronisch 
ontvangen. Zodra geweten is wanneer je aan de beurt komt voor 
jouw prik, kun je deze gegevens hier raadplegen.

Wil je de e-box gebruiken ?
Surf dan naar www.myebox.be en koppel je gegevens. Geef aan 
dat je nieuwe meldingen via e-mail wil ontvangen en zodra je 
uitnodiging beschikbaar is, ontvang je een bericht in je mailbox. 
Snel en eenvoudig !

Meer info:
 www.myebox.be
 www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel
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Vaccinatiecampagne
Eerstelijnszone Kempenland

De vaccinatiecentra in Weelde en Turnhout 
zijn ondertussen in een nieuwe fase terecht-
gekomen. Zo goed als alle zorgverleners zijn 
gevaccineerd tegen COVID-19, wat betekent 
dat de algemene bevolking aan de beurt is. 
Eerst komen de 65-plussers aan bod, daarna 
volgen de risicopatiënten en de personen 
met een essentieel beroep (politie).

Jouw uitnodiging voor
een coronavaccinatie
Wie aan de beurt is, krijgt een uitnodiging 
per brief van de overheid met de plaats en 
datum van je vaccinatie. De volgorde hangt 
af van leeftijd, beroep en gezondheidssitu-
atie, maar alles is natuurlijk afhankelijk van 
de beschikbaarheid van de vaccins. 

Je moet je afspraak bevestigen. Dit kan 
24/24 en 7/7 via de link op je uitnodiging. 
Wil je de vaccinatie niet, dan kun je die wei-
geren. Ben je verhinderd, dan kun je ook via 
deze link je afspraak verplaatsen. Heb je 
geen toegang tot het internet ? Contacteer 
dan het callcenter van de Eerstelijnszone 
Kempenland (zie info op pagina 11).

Let op: enkel na bevestiging van je afspraak 
kun je je laten vaccineren !  

Houd je uitnodiging goed bij
Op de dag van je vaccinatie moet je je uit-
nodiging en je identiteitskaart tonen in het 
vaccinatiecentrum. Neem de brief mee of 
toon de sms of e-mail met je persoonlijke 
code aan de onthaalbediende in het vaccina-
tiecentrum. Want dat is meteen je e-ticket. 
Ook naar de afspraak voor je tweede vacci-
natie breng je de uitnodiging mee.

Familieberichten

Geboorten januari en februari 2021
 Adriaensen Wout, 15 januari 2021, kind van Adriaensen Roel en Aerts An
 van Loon Tibe, 24 januari 2021, kind van van Loon Jef en Matthyssen Marijke
 Van Endert Katoo, 27 januari 2021, kind van Van Endert Michiel en Van Den Langenbergh Jolien
 Maes Violette, 28 januari 2021, kind van Maes Steven en Beishuizen Brigitte
 Snoeys Violette, 29 januari 2021, kind van Snoeys Nick en Schalk Elien
 Da Silva Abreu Maria, 30 januari 2021, kind van Fernandes Abreu José en Da Silva Barroso Christina
 Lauwerens Julie, 12 februari 2021, kind van Lauwerens Jonas en van Kralingen Nathalie
 Cornelissen Zias, 18 februari 2021, kind van Cornelissen Geert en Cop Jolien
 Kustermans Toon, 20 februari 2021, kind van Kustermans Wim en De Backer Gwen

Huwelijken februari 2021
 Van Besauw Ignace en Van Opstal Lina, 12 februari 2021
 Voeten Tom en Willems Sally, 12 februari 2021
 Donckers Kurt en Roefs Dorien, 12 februari 2021

Overlijdens februari 2021
 Fleerakkers Frans °1938 †  3 februari 2021
 Noij Hubertina °1941 †  3 februari 2021

 Wouters Jozef °1962 †  9 februari 2021
 Sels Evy °1984 † 28 februari 2021

LEVEN EN WELZIJN
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Het callcenter
staat voor je klaar
Heb je vragen over je komst naar het vac-
cinatiecentrum en vind je geen antwoorden 
op www.elzkempenland.be ? Dan kun je te-
recht bij het callcenter van onze regio. Het 
callcenter is iedere werkdag bereikbaar van 
8.00 tot 17.00 uur. Je kunt hen bellen op het 
nummer 014 39 56 56 of een e-mail sturen 
naar helpdeskvaccinatiekempenland.be.

Het team helpt je graag verder met deze 
zaken: 
 je uitnodiging 
 wijzigen of annuleren van de afspraak
 de praktische zaken: wat neem je mee ? 

Hoe laat moet je aanwezig zijn ? 
 mobiliteit 
 alle niet-medische vragen over de vacci-

natie

Heb je medische vragen ? Neem dan contact 
op met je huisarts. Die kent je medische toe-
stand het best en zal samen met jou bekij-
ken of je al dan niet een vaccin kunt krijgen.

Hoe geraak ik
in het vaccinatiecentrum ? 
Het vaccinatiecentrum in Weelde is bereik-
baar met verschillende vervoersmiddelen. 
Er werden extra fietsenstallingen geplaatst 
en ook voor de wagen is er voldoende par-
king voorzien. 

Met de wagen 
Kom je met de auto naar het vaccinatiecen-
trum? Dan rijd je best via Merksplas richting 
Weelde. Via de Steenweg op Zondereigen 
kom je op Geeneinde terecht. Bij de vroe-
gere NAVO-hallen draai je linksaf (Geen-
einde 54 – 2381 Ravels).

Met het openbaar vervoer 
Vanaf Rijkevorsel stap je op lijn 431 of 432 
richting Turnhout Station. Daar neem je lijn 
450 richting Tilburg. Stap af aan de halte 
‘Weelde Gemeentehuis’. Van daaruit kun je 
een pendelbus nemen tot aan het vaccina-
tiecentrum. Plan je route via www.delijn.be. 

Met	de	fiets
Volg de Merksplassesteenweg en draai net 
voor het centrum van Merksplas de Vaart-
straat in. Vervolgens kom je via Hoekeinde 
en de Oude Baan terecht op het Bels Lijntje. 
Tenslotte bereik je via de Nieuwe Stations-
straat en Geeneinde jouw eindbestemming.

Minder Mobielen Centrale 
Ben je minder mobiel en heb je een beperkt 
inkomen, dan kun je − minstens twee dagen 
op voorhand − een rit aanvragen bij de Min-
der Mobielen Centrale van Rijkevorsel. Het 
tarief voor een rit van en naar het vaccina-
tiecentrum bedraagt € 10 (per enkele rit 
€ 5). Voor meer informatie kun je terecht op 
het nummer 03 340 04 57 of stuur een e-mail 
naar onthaalsd@rijkevorsel.be.

Meer info:
 www.elzkempenland.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

Veilig fietsen in onze gemeente

Fietsen levert alleen maar voordelen op. Daarom doen we er vanuit het lokaal bestuur ook alles 
aan om dat voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Met veilige infrastructuur en nu 
dus ook met een campagne waarbij we jouw hulp nodig hebben. Want jij kunt mee het verschil 
maken.

Met de actie brengen we verschillende positieve boodschappen in het straatbeeld. Je zal bin-
nenkort borden tegenkomen op plaatsen of kruispunten waar een geheugensteuntje ons kan 
helpen om het veilig te houden voor elkaar. 

Verhoog zelf de veiligheid
Als fietser kun je je eigen veiligheid een pak verhogen door goed zichtbaar te zijn of door voor-
spelbaar te zijn voor andere bestuurders en duidelijk op voorhand aan te geven wat je van plan 
bent. Maar ook voor autobestuurders is er een belangrijke rol weggelegd. Verplaats je even in 
de rol van de fietser en op die manier kunnen al veel ongelukken vermeden worden. Met een mi-
nimale inspanning kan iedereen het verkeer een stuk veiliger en aangenamer maken voor elkaar. 

Op 22 maart werd het startschot gegeven van een grote 
fietsveiligheidscampagne, een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde) waar het lokaal bestuur Rijkevorsel op intekende. Want in 
onze gemeente wordt er heel wat afgefietst. Zeker het voorbije jaar viel dat 
meer dan ooit op. En dat willen we warm blijven aanmoedigen.
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Is	jouw	fiets	goed	op	slot	?

We krijgen de laatste weken opvallend veel 
meldingen binnen over gestolen fietsen bij 
de fietsenstalling aan de kerk in het centrum 
van Rijkevorsel. Dankzij de camerabeelden 
ter plaatse zijn er gelukkig ook enkele da-
ders bij de kraag gevat. 

Om de inwoners te waarschuwen 
heeft het lokaal bestuur bij de fiet-
senstalling enkele waarschuwingsaf-
fiches opgehangen.

Zorg er in ieder geval voor dat je fiets goed 
vastgemaakt is. Maak het dieven zo moeilijk 
mogelijk om jouw fiets te ontvreemden !

 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

zoekt een (m/v)

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (B1-B3)
met een contract van onbepaalde duur in voltijds contractueel dienstverband (38/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als maatschappelijk assistent werk je onder leiding van 
het diensthoofd sociale dienst en draag je bij tot de 
maatschappelijke dienstverlening die het OCMW aanbiedt. 
Je bent het aanspreekpunt voor hulpvragers, met wie je 
samen een integratieparcours opzet, uitbouwt en doorloopt. 
Hierbij heb je aandacht voor de verschillende facetten van 
de dienstverlening en bied je hulp op maat. Verder werk je 
samen met interne en externe partners aan een geïntegreerd 
lokaal sociaal beleid.

PROFIEL

Je bent een hulpvaardig en integer persoon met de nodige 
dosis empathie. Daarnaast beschik je over een sterk analytisch 
vermogen en heb je zin voor synthese. Je formuleert de zaken 
zowel mondeling als schriftelijk op een heldere manier en je 
past je communicatie aan de hulpvrager aan. Bovendien weet 
je met conflictsituaties om te gaan. Je stelt je dynamisch 
en professioneel op binnen het team, maar kan evengoed 
zelfstandig werken. Ervaring in een OCMW-context is een 
bijkomende troef.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een diploma van bachelor in het sociaal-
agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, 

of een daarmee gelijkgesteld diploma, of van een diploma 
van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee 
gelijkgesteld diploma. Een informatiebrochure met een 
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. vind 
je terug op de website. Schoolverlaters worden toegelaten tot 
de selectieprocedure mits voorlegging van een studiebewijs. 
Het vereiste diploma dient voorgelegd te worden op het 
moment van indiensttreding. 

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel 
uit het strafregister en een kopie van je diploma aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 22 april 2021. Je verstuurt je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft deze 
af tegen ontvangstbewijs aan 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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Leidingstraat tussen Antwerpen en 
Ruhrgebied via Rijkevorsel ?

BOUWEN EN WONEN

Het GRUP heeft als doel een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat 
tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in 
het Ruhrgebied.

Wat is een leidingstraat en welke impact heeft deze ?
Een leidingstraat is een zone van zo'n 45 meter breed waarin pijpleidingen vanaf Antwerpen 
naar het Ruhrgebied gebundeld kunnen worden aangelegd. Ze vormen een belangrijk transport-
middel voor de aan- en afvoer van vloeistoffen of gassen over een lange afstand.

Het GRUP legt een ‘overdruk’ op de huidige bestemming van de gronden. Waar mogelijk blijft de 
bestemming en het bestaande ruimtegebruik boven de grond behouden. Niet toegelaten boven 
de leidingstraat zijn bebouwing, bomen of diepwortelende struiken.

De Vlaamse Regering is samen met de Antwerpse haven een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen) 
aan het opstellen. Dat plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in de 
provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Het noordelijk tracé loopt 
voor een stuk over het grondgebied van Rijkevorsel.
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Het gaat hier om drie mogelijke tracés voor een leidingstraat. Een noordelijk, een zuidelijk en 
een gecombineerd centraal tracé. Het noordelijk tracé loopt voor een stuk over het grondge-
bied van Rijkevorsel.

Infomomenten
Er wordt een publiek participatiemoment in de vorm van een webinar georganiseerd op 25 en 
30 maart en op 6, 8, 13 en 15 april 2021, telkens van 19 tot 21 uur. De startnota wordt dan 
toegelicht en je kunt vragen stellen aan de opstellers van het plan.

Inschrijven is verplicht en kan via het nummer 02 553 38 00 of via de website van Omgeving 
Vlaanderen www.omgeving.vlaanderen.be.

Meer info:  www.rijkevorsel.be/leidingstraat

Hoe kun je reageren op de startnota ?
Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met het voorgestelde noordelijke tracé en zal be-
zwaar indienen bij de dienst Omgeving Vlaanderen. Het college spoort inwoners ook aan om een bezwaar in te 
dienen indien zij niet akkoord zijn met de startnota van het GRUP.

Op www.rijkevorsel.be/leidingstraat vind je een voorbeeldtekst terug die je hiervoor kunt gebruiken. Je kunt de 
tekst uiteraard aanvullen met jouw eigen opmerkingen en bezwaren.

Tot en met vrijdag 30 april 2021 loopt er een publieke raadpleging van de startnota. Heb jij opmerkingen of ben je 
het niet eens met het plan van de startnota, laat het weten:
 online via het inspraakformulier op de website van Omgeving Vlaanderen
 per brief naar Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw,
 Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel
 per brief aan het lokaal bestuur tegen ontvangstbewijs

Het plan inkijken kan bij de dienst Omgeving. Door de coronamaatregelen kan dit alleen op afspraak. Een afspraak 
kun je maken via www.rijkevorsel.be/afspraak (omgeving/inkijken openbaar onderzoek).
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Subsidieoproep voor verenigingen

Het lokaal bestuur Rijkevorsel, Be Planet en Elia bundelen de krachten om innovatieve projecten te steunen die 
leiden tot een duurzamere gemeente. Ben je lid van een vereniging die bouwt aan een duurzame en solidaire 
toekomst in Rijkevorsel ?  Dan is deze projectoproep iets voor jou !

Bouw samen aan een duurzame toekomst in Rijkevorsel
We zijn op zoek naar projecten, gedragen door burgers en verenigingen, die ervoor zorgen dat het aangenaam 
leven is in Rijkevorsel. Denk aan collectieve tuintjes, projecten die voedselverspilling tegengaan, zachte mobi-
liteit stimuleren of de afvalberg verkleinen. Alles wat onder de noemer ‘duurzame ontwikkeling’ valt, komt in 
aanmerking.

Stel je kandidaat met jouw vereniging
Als je denkt aan de voorwaarden te voldoen, aarzel dan niet langer en vul het kandidaatsdossier in. Je hebt tot 
maandag 17 mei, 12.00 uur om je kandidatuur in te dienen. De laureaten worden in de loop van de maand juni 
op de hoogte gebracht.

Meer informatie en het reglement vind je op www.rijkevorsel.be/beplanet. Contacteer ons gerust voor verdere 
vragen via duurzaamheid@rijkevorsel.be.

BOUWEN EN WONEN

Dien uw project
in voor 17 mei !

Dien uw project
in voor 17 mei !
Dien uw project
in voor 17 mei !

Dien uw project
in voor 17 mei !
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Waarvoor compost gebruiken 
in de tuin in het voorjaar ?

Dankzij compostgebruik, loopt de bodem-
huishouding van je tuin veel vlotter. Compost 
zorgt voor een rijke en vruchtbare bodem. 
Zandgronden met compost drogen minder 
snel uit. Zwaardere gronden zoals leem en 
klei draineren net beter dankzij compost.

Hieronder vind je vier tuin- of terrastoepas-
singen die heel wat profijt beleven aan een 
composttoediening in het voorjaar.  

Compost voor een
weerbaar gazon 
Had ook jij last van een dor en uitgedroogd 
gazon tijdens de droge zomers van de voor-
bije jaren? Ga deze zomer voor een groenere 
grasmat, met Vlaco-compost. Compost ver-
betert de waterhuishouding van je bodem, 
zodat je gras tegen een stootje kan! Als 
jaarlijkse onderhoudsdosis is het voldoende 
een dun laagje compost van 0,5 cm over het 
gazon uit te spreiden. Dat kan perfect in het 
voorjaar. Enkele regenbuien later zie je de 
compost nog amper liggen.

Ben je van plan gazon aan te leggen ? Dan 
werk je bij de aanleg best een grote dosis 
compost in de grond in, een 10 tot 20 cm 
diep. Je gazon zal er maar liefst vijftien jaar 
profijt van hebben.

Vlaco-compost voor een
lekkere oogst
In de moestuin kun je jaarlijks ongeveer 
5 l/m2 compost inwerken. In een nieuwe 
moestuin en voor groenten zoals kolen, spi-
nazie, prei, sla, selder, peterselie, kervel, 
courgette, pompoenen, komkommer, me-
loen, aubergine, paprika, tomaat en aard-
bei kun je gerust wat meer gebruiken. Veld-
sla, ajuin, knoflook, erwt, boon, witloof en 
schorseneer hebben liever minder nutriën-

ten, gebruik dus wat minder compost. Ook 
de fruitoogst leeft op van een stevige portie 
Vlaco-compost.

Vlaco-compost voor
prachtige bloemen 
Wist je dat de bloemen in je tuin vaak geen 
snelwerkende meststoffen nodig hebben? Als 
de groei geforceerd wordt, worden planten 
vatbaarder voor ziekten en ongedierte. Met 
Vlaco-compost geef je hen alles wat ze nodig 
hebben, wanneer ze het nodig hebben.

Moestuin- en kruidenbakken 
Geen tuin ? Geen probleem. Ook op je terras 
geniet je met Vlaco-compost van de lekker-
ste kruiden en de heerlijkste vierkante-me-
tertuintjes. Wist je dat je ook Vlaco-pot-
grond kunt aankopen? Het is een duurzame, 
lokaal geproduceerd potgrond, waar zo wei-
nig mogelijk veen (eindige grondstof) in ver-
werkt is.
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Gratis tuinhandschoenen

Koop je tijdens de maand april Vlaco-com-
post of -potgrond op het recyclagepark, dan 
krijg je een prachtig paar tuinwerkhand-
schoenen cadeau (zolang de voorraad strekt, 
één paar tuinhandschoenen per aankoop).

Vlaco-compost is een duurzame bodemver-
beteraar, zorgvuldig gerecycleerd uit orga-
nisch materiaal. Vlaco-potgrond is duurzame 
potgrond met minder turf, op basis van 
Vlaco-compost. Je sluit de biologische kring-
loop en je kiest voor een lokaal product. 

Niet alleen je bodem en alles wat daarop 
groeit beleeft er profijt aan, ook het klimaat 
viert mee. Door duurzame Vlaco-compost te 
gebruiken, realiseer je immers een opmer-
kelijke voetafdrukvermindering. En jij ge-
niet mee van een mooier gazon, prachtige 
bloemen en planten en een heerlijke eigen 
oogst. Tenslotte heeft compostgebruik ook 
heel wat in petto om je tuinbodem natuur-
lijk te wapenen tegen langere droogte- en 
hitteperiodes in de zomer.  

Earth Hour 2021

Op zaterdag 27 maart 2021 organiseert het 
Wereld Natuur Fonds opnieuw Earth Hour. 
Over de hele wereld gaat één uur lang het 
licht uit om aandacht te vragen voor de 
kwetsbare natuur op aarde. Met deze we-
reldwijde beweging (miljoenen mensen in 
meer dan 180 landen doen jaarlijks mee!) 
geven we die natuur een stem.

Met Earth Hour laten miljoenen mensen en 
duizenden organisaties zien dat zij de toe-
komst van de aarde belangrijk vinden, met 
één simpel gebaar: om 20.30 uur gedurende 
één uur het licht uitdoen. Door de elektri-
citeit uit te schakelen wordt er natuurlijk 
energie bespaard, maar 'Earth Hour' heeft 
vooral een symbolische functie.

Onze leefwijze heeft grote impact op de na-
tuur: grootschalige ontbossing en ons ener-
gieverbruik hebben een negatieve invloed 
op het klimaat. Klimaatverandering is één 
van de grootste bedreigingen van de natuur. 
Doordat de aarde opwarmt, worden leef-
gebieden van dieren aangetast. Zo smelt 
de Noordpool en verliezen koraalriffen hun 
kleur.

Het lokaal bestuur wil mee de aandacht 
vestigen op de energieproblematiek en de 
klimaatverandering en doet daarom een op-
roep om op 27 maart 2021 één uur lang zo-
veel mogelijk lichten te doven tussen 20.30 
uur en 21.30 uur.

BOUWEN EN WONEN
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De Nieuwe Blauwe Zak

Sinds 1 maart kun je meer sorteren in de 
blauwe zak. In de PMD-zak mochten tot dan 
enkel plastic flessen en flacons, metalen 
verpakkingen en drankkartons. Daar mogen 
sinds 1 maart ook alle huishoudelijke plastic 
verpakkingen bij. Denk maar aan yoghurt-
potjes of botervlootjes. Maar ook plastic 
zakken en folies mag je bij het PMD sorte-
ren. Allemaal samen in dezelfde zak.

De oude PMD-zakken blijven onbeperkt gel-
dig. Sinds 1 maart kun je ze aanbieden met 
de extra plastic huishoudelijke verpakkin-
gen. Ook in de ‘oude’ PMD-zakken mogen 
dus alle bijkomende plastic verpakkingen.

Recyclagepark
Vanaf 1 maart kunnen de huishoudelijke 
verpakkingen enkel nog worden aangeleverd 
via een blauwe zak. Harde kunststoffen zo-
als emmers, tuinmeubelen, ... kunnen nog 
steeds apart en gratis aangeleverd worden 
op het recyclagepark. PVC kan apart aan-
geleverd worden tegen een kostprijs van 
€ 0,07 per kg.

Sorteertwijfels ?
Via www.betersorteren.be kun je nakijken 
waar jouw afval bijhoort (PMD, papier/kar-
ton, ...).

Meer info:
 Afval-infolijn
 014 56 27 75

 aluminium schaaltjes van honden- of kattenvoeding
 aluminium schaaltjes van lasagne, pasta, gratin, ...
 bubbelplastic
 chipszakken
 detergent zoals bleekwater, javel, WC-reiniger
 drankkartons
 metalen deksels of doppen van glazen bokalen
 of flessen
 metalen doosjes of blikkendozen van bijvoorbeeld 

koekjes
 metalen kroonkurken
 metalen siroopflessen zoals grenadine
 noppenfolie
 plastic afsluitfolie van potjes en schaaltjes
 plastic bakjes van o.a. groenten of fruit
 plastic bekers en wegwerpborden
 plastic bloempotten en -trays
 plastic deosticks of -rollers
 plastic dozen van onderhoudsproducten
 plastic emmers voor etenswaren zoals soep,
 popcorn, ...

 plastic flacons van douchegel, shampoo
 plastic flacons of flessen voor wasmiddel
 plastic flacons van ketchup, mayonaise,
 vloeibare boter
 plastic potjes voor persoonlijke verzorging zoals
 dagcrème, gel, wax, ...
 plastic netjes rond ajuin, fruit, ...
 plastic schaaltjes voor voedingswaren
 plastic wikkels rond snoep en koekjes
 plastic zakjes
 schuimschaaltjes (wit, zwart of geel)
 van o.a. vlees, vis, kip

Enkele veelvoorkomende huishoudelijke verpakkingen die in de blauwe zak kunnen

Let op: heeft de verpakking een kindveilige sluiting of toont de verpakking een gevarenpictogram, dan hoort de 
verpakking bij het KGA (klein gevaarlijk afval).
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Identificatie	en	registratie
van je hond

Wat zegt de wet ?
 Elke hond moet geïdentificeerd en gere-

gistreerd zijn voor de leeftijd van acht 
weken.

 Als je hond uit het buitenland komt, moet 
hij binnen de acht dagen geregistreerd 
zijn in DogID. 

 Je mag geen hond aanschaffen/wegge-
ven of verkopen die niet geïdentificeerd 
en geregistreerd is. Dit betekent dus ook 
dat als je een nest pups hebt, je de hon-
den eerst moet registreren op jouw adres. 
Daarna op het adres van de koper(s).

Wat	is	identificatie	?
De identificatie gebeurt door de dierenarts 
die een chip in de linkerkant van de hals van 
de hond inplant. Daarom wordt identificatie 
ook wel eens chippen genoemd. De chip be-

vat een uniek nummer dat bestaat uit vijf-
tien cijfers.  

Wat is registratie ?
Het chipnummer wordt geregistreerd in een 
centrale databank DogID samen met:
 de gegevens van de hond zoals geboorte-

datum, ras, paspoortnummer, ...
 de gegevens van de verantwoordelijke zo-

als naam, adres, telefoonnummer, ...

Wijzigingen melden !
Om te zorgen dat je hond terugkomt als hij 
verloren loopt, zorg er dan voor dat al de 
wijzigingen worden doorgegeven aan DogID.
Dit is zeker nodig bij:
 een verhuis
 verandering van eigenaar: wie de hond 

verkoopt of weggeeft, moet dat melden 
aan DogID. De koper moet het paspoort 
van de hond onmiddellijk meekrijgen bij 
de verkoop. Na enkele weken krijgt de 
koper een etiket met de nieuwe gegevens 
die in het paspoort moet gekleefd worden. 

 overlijden van de hond

Boete voor loslopende honden !
Iedere eigenaar, bezitter of bewaker van 
dieren dient de nodige maatregelen te tref-
fen om ontsnappen te voorkomen. Ont-
snapte dieren veroorzaken hinder, overlast 
en soms ook onveilige situaties. Baasjes van 
weggelopen honden riskeren een boete als 
hun viervoeter weer eens op de loop is en 
de politie daarvoor moet uitrukken. Kijk dus 
ook op tijd de afsluitingen na.

Meer info:
 www.dogid.be

BOUWEN EN WONEN

Premie in de kijker: EPC-labelpremie

Vanaf dit jaar voert Fluvius de EPC-labelpremie in. De EPC-label-
premie geldt voor alle eigenaars, dus zowel voor eigenaars die 
al een woning met een slecht EPC-label hebben, als voor nieuwe 
eigenaars die een huis kopen. Wanneer je binnen een periode 
van vijf jaar via het EPC (Energieprestatiecertificaat) kunt aan-
tonen dat je jouw woning of appartement veel energiezuiniger 
hebt gemaakt, dan kom je in aanmerking voor een premie van 
€ 2 500 tot € 5 000. Enkel een EPC opgemaakt vanaf 2019 komt 
in aanmerking.

Voor de renovatie van een woning met een label E of F tot een 
label A, B en C bedraagt de EPC-labelpremie € 5 000, € 3 750 of 
€ 2 500. Wie een appartement renoveert van een label D, E of F 
naar een label A of B kan € 3 750 of € 2 500 krijgen. De EPC-label 
premie kun je aanvragen bij Fluvius.

Meer info:  www.fluvius.be
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Anonieme meldingen

Het lokaal bestuur moedigt inwoners aan om 
meldingen te bezorgen aan de diensten van 
het bestuur. Met deze meldingen kunnen de 
diensten aan de slag om bepaalde zaken of 
problemen op te lossen. Af en toe ontvan-
gen we echter ook anonieme meldingen. 
Het spreekt voor zich dat we op deze mel-
dingen geen terugkoppeling kunnen geven. 
Bijgevolg worden deze meldingen ook niet 
behandeld.

Geef dus steeds jouw naam en contactge-
gevens mee door, zodat we je op de hoogte 
kunnen houden van de behandeling van de 
melding. Deze contactgegevens zijn enkel 
voor intern gebruik en worden met de no-
dige discretie behandeld. Meldingen kun je 
bezorgen via de 2310-app, de website en via 
het meldingsformulier dat regelmatig wordt 
opgenomen in de 2310.

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

zoekt een (m/v)

MEDEWERKER BURGERZAKEN (C1-C3)
met een contract van onbepaalde duur in voltijds contractueel dienstverband (38/38 uur),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als medewerker burgerzaken werk je onder leiding van het 
diensthoofd burgerzaken. Je bent mee verantwoordelijk voor 
de bevolkings- en vreemdelingenregisters overeenkomstig 
de geldende wetgeving en voor een aantal andere taken, 
o.a. de uitreiking en verwerking van identiteitsdocumenten 
en vreemdelingenkaarten, reispaspoorten en rijbewijzen, 
uittreksels uit het strafregister en de opmaak van aktes van de 
burgerlijke stand. Daarnaast sta je mee in voor de opvolging 
van de wetgeving en het beheer van diverse dossiers m.b.t. 
burgerzaken. In deze functie ligt de nadruk specifiek op het 
luik vreemdelingenzaken en lokale economie. 

PROFIEL

Je bent een probleemoplosser met een grote 
verantwoordelijkheidszin die goed in team kan werken. Je 
kunt jezelf vlot nieuwe regelgevingen en wetgevingen eigen 
maken en deze toepassen en je bent bereid voortdurend bij te 
leren en om te scholen. Je bent klantvriendelijk, respectvol 
en discreet. Je beheerst de complexe materie die te maken 
heeft met alle aspecten van vreemdelingenzaken en lokale 
economie en je kunt deze vertalen naar de praktijksituatie 
en deze op een vlotte, professionele, vriendelijke en heldere 
wijze communiceren aan de (vaak anderstalige) burger aan 
het loket. Kennis van Frans en/of Engels is een pluspunt. 
Ervaring in een gelijkaardige functie is een bijkomende troef.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair 
onderwijs. Je dient te slagen voor de voorziene 
selectieprocedure. Een informatiebrochure met een 
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. vind 
je terug op de website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel 
uit het strafregister en een kopie van je diploma aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 22 april 2021. Je verstuurt je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft deze 
af tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst, t.a.v. het 
college van burgemeester en schepenen, 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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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. Per onder-
deel vind je ook een link naar een website 
met uitgebreidere informatie.

In de vorige editie publiceerden we een 
overzicht van de premies en tegemoetko-
mingen bij nieuwbouw en herbouw. In deze 
editie vind je een overzicht voor bestaande 
woningen.

Vlaamse renovatiepremie
Als je woning minstens 30 jaar oud is en 
je wil deze renoveren, dan kun je gebruik 
maken van de Vlaamse renovatiepremie. Je 
kunt deze premie aanvragen voor werken 
aan de structurele elementen, werken aan 
het dak, het buitenschrijnwerk en/of aan de 
technische installaties.
Meer info:
 www.wonenvlaanderen.be/
 renovatiepremie

Vlaamse aanpassingspremie
Als je je woning wenst aan te passen aan 
je leeftijd (65+) of aan de leeftijd van een 
inwonend gezinslid, kom je misschien in 
aanmerking voor deze premie. Denk maar 
aan het installeren van een traplift, het ver-
vangen van een bad door een inloopdouche, 
het wegwerken van niveauverschillen in de 
woning, …
Meer info:
 www.wonenvlaanderen.be/
 aanpassingspremie

Premies Fluvius
Ook dit jaar kun je weer premies krijgen 
voor de klassieke investeringen in isolatie 
en beglazing en voor het investeren in duur-
zame technieken:
 dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie
 hoogrendementsglas
 warmtepomp
 technieken: warmtepomp, zonne- of 

warmtepompboiler, zonnepanelen (nieuw 
in 2021)

Asbestverwijdering (nieuw in 2021)
Als je tijdens renovatiewerken van de dak-
bedekking, het onderdak of van de gevel-
bekleding asbesthoudende materialen moet 
verwijderen, kun je genieten van een hoger 
premiebedrag voor dak- of zoldervloerisola-
tie of muurisolatie aan de buitenzijde. Naast 
deze verhoogde premie van Fluvius kun je 
ook via IOK subsidies aanvragen voor een as-
bestonderzoek en het verwijderen van niet-
hechtgebonden asbest bij vloerbedekking en 
leidingisolatie.
Meer info:
 www.iok.be/asbestproject

Totaalrenovatiebonus
Bij het uitvoeren van minstens drie inves-
teringen binnen een periode van vijf jaar 
kun je ook genieten van een totaalrenova-
tiebonus. Naast investeringen om energie 
te besparen komt ook het plaatsen van een 

BOUWEN EN WONEN
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ventilatiesysteem hier in aanmerking als in-
vestering.

EPC-labelpremie (nieuw 2021)
Zie artikel ‘Premie in de kijker’ op pagina 
20.

Huur- en isolatiepremie
Woon je als huurder in een woning die nog 
niet of slecht geïsoleerd is ? Of ben je ver-
huurder van zo’n woning ? Dan komt je 
woning misschien in aanmerking voor een 
huur- en isolatiepremie. En krijg je voor het 
investeren in meer energiezuinige muren, 
dak of beglazing een premie die veel hoger 
ligt dan de gewone premies van Fluvius.

Condensatieketel
Als je een bestaande, verouderde verwar-
mingsketel vervangt door een individuele 
condensatieketel op aardgas of propaan/
butaan kun je genieten van een fikse pre-
mie. Dit is wel enkel als je een beschermde 
afnemer bent of tot de prioritaire doelgroep 
behoort van de Vlaamse energielening.

Beschermde afnemers en gebruikers
met uitsluitend nachttarief (nieuw 2021)
Alle premies die je kunt aanvragen bij Flu-
vius liggen hoger als je tot de doelgroep ‘be-
schermde afnemers’ behoort of als je een 
klant bent die op het elektriciteitsnet is aan-
gesloten met een exclusieve nachtteller.
Meer info over de premies van Fluvius:
 www.fluvius.be/premies

Renteloos renovatiekrediet en
energielening+ (nieuw 2021)
Vanaf 2021 kun je als nieuwe eigenaar van 
een woning beroep doen op het renteloos re-
novatiekrediet als je een woning koopt met 
een slechte energieprestatie en binnen de 
vijf jaar deze energieprestatie sterk verbe-
tert. Je zal dan aansluitend bij het hypothe-
cair krediet voor de verwerving van het pand 
bij je bank ook een renteloos renovatiekre-

diet kunnen afsluiten. Als je een woning via 
erfenis of schenking krijg, kun je terecht bij 
het lokale energiehuis voor een gelijkaar-
dige Energielening+.
Meer info:
 www.energiesparen.be/
 renteloos-renovatiekrediet

Vlaamse Energielening
Via Energiehuis Kempen kun je zonder bijko-
mende kosten renteloos een lening afsluiten 
voor energiebesparende investeringen aan 
je woning. Wel enkel als je tot de prioritaire 
doelgroep behoort van de Vlaamse energie-
lening.
Meer info:
 www.iok.be/energielening

Premie voor thuisbatterij (nieuw in 2021)
Met een batterij kun je als particuliere pro-
ducent overtollige stroom zelf opslaan en 
deze verbruiken als je die nodig hebt. In 
2021 kun je voor die thuisbatterij een pre-
mie aanvragen. 
Meer info:
 www.energiesparen.be/thuisbatterij

Kortingen bij ingrijpende
energetische renovaties
Als je een ingrijpende energetische renova-
tie doorvoert en je E-peil na afloop van de 
werken sterk hebt verlaagd, kun je vijf jaar 
lang 50 % korting (verlaging tot onder E90) of 
100 % korting (verlaging tot onder E60) krij-
gen op je onroerende voorheffing. Daarnaast 
kun je ook een korting van 1 % krijgen op je 
registratiekosten bij aankoop.
Meer info:
 www.energiesparen.be/epb-pedia/
 indeling-gebouw/ier

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

 

Meer    
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Het Starterspakket
voor nieuwe ondernemers

Het Starterspakket is een kant-en-klaar digitaal pakket, zorgvuldig samengesteld door profes-
sionals uit de meest uiteenlopende sectoren. Het bevat meer dan 65 juridisch correcte en ge-
actualiseerde documenten, formulieren, formaliteiten, sjablonen en handleidingen om onmid-
dellijk mee aan de slag te gaan. Daarnaast kan er ook kosteloos beroep gedaan worden op een 
uitgebreid dienstenaanbod. Dit bestaat o.a. uit begeleiding en advisering door doorwinterde 
professionals uit gans Vlaanderen, coaching, psychologische bijstand en 24/24 online onder-
steuning. Zo kom je als nieuwe ondernemer nooit meer voor verrassingen te staan.

Voorwaarden om gebruik te maken van het Starterspakket
 Je wil een zaak opstarten in Rijkevorsel of bent nog niet langer dan drie jaar actief.
 Je vult het formulier in op www.rijkevorsel.be/starterspakket.
 Het adres van de maatschappelijke zetel of de vestigingseenheid van de zelfstandige activi-

teit is gelegen in Rijkevorsel.
 Al je gegevens staan correct ingevuld in de Kruispuntbank van Ondernemingen en je hebt hier 

ook een zakelijk e-mailadres aan toegevoegd.
 Je bent ingeschreven op de digitale nieuwsbrief van de dienst lokale economie.
Indien je aan alle voorwaarden voldoet, neemt het lokaal bestuur de kosten op zich. 

Het afgelopen jaar was voor vele ondernemers ontzettend zwaar en onzeker, wat de drempel 
om als zelfstandige te starten nog verhoogd heeft. In Rijkevorsel heeft lokaal ondernemerschap 
steeds een centrale plaats ingenomen en dit willen we uiteraard zo houden. Wie er over denkt om 
in onze gemeente te starten met een eigen zaak, kan dus op de nodige ondersteuning rekenen !

Meer info:  03 340 00 30  economie@rijkevorsel.be  www.rijkevorsel.be/starterspakket

Wie wil beginnen met een eigen zaak krijgt af te rekenen met een stevige 
administratieve papiermolen. Daardoor zien startende zelfstandigen vaak 
door de bomen het bos niet meer. Om deze gemotiveerde durvers zo goed 
mogelijk te ondersteunen en om als gemeente meer inzicht te krijgen in de 
plannen van onze ondernemers, rolt het lokaal bestuur van Rijkevorsel
‘Het Starterspakket’ voor de beginnende ondernemer uit. 
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Dyzo, het anker voor de
zelfstandige in moeilijkheden

Dyzo begeleidt zelf-
standige ondernemers 
in moeilijkheden. Een 
team van gespeciali-
seerde beroepskrachten 
helpt je verder op eco-

nomisch, juridisch en psychologisch vlak. 
Ondernemers kunnen bij Dyzo in alle discre-
tie terecht voor het redden van hun zaak, 
voor het leefbaar maken van een faillisse-
ment en voor ondersteuning van een nieuwe 
start na faling.

Dyzo richt zich op vier doelgroepen:
 op ondernemers die hun zaak gezond wil-

len houden en hun risico's in kaart willen 
brengen om preventieve maatregelen te 
nemen

 op ondernemers in moeilijkheden op zoek 
naar de turnaround of die hun boeken or-
dentelijk willen neerleggen

 op ondernemers die het faillissement heb-
ben ondergaan

 op gefailleerde ondernemers die een her-
start of doorstart willen maken

Zitdag in Rijkevorsel
Normaal gezien wordt er maandelijks een 
zitdag georganiseerd in onze gemeente. 
Omwille van de coronamaatregelen kunnen 
deze fysieke zitdagen voorlopig niet door-
gaan.

Je kunt contact opnemen met de sociale 
dienst via het telefoonnummer 03 340 39 65. 
Wij brengen je dan verder in contact met 
de contactpersoon bij DYZO. Het advies 
is volledig gratis en op maat van jouw be-
drijf.

Meer info:
 www.dyzo.be

Impactonderzoek corona:
grootschalige studie bij
lokale ondernemers

Maar liefst 75 Vlaamse steden en gemeen-
ten, waaronder ook Rijkevorsel, bevroegen 
in september en oktober hun lokale onder-
nemers over de impact van corona. Dit on-
derzoek kwam tot stand in samenwerking 
met Universiteit Antwerpen, VVSG, UNIZO 
en LMR.

Er werd gemeten hoe groot het effect van 
corona is op de lokale bedrijven en eco-
nomie en wat de ondernemers van de toe-
komst verwachten. Ook werden de lokale 
steunmaatregelen, communicatie en samen-
werking met de lokale ondernemers geëva-
lueerd. Dit leidde tot heel wat concrete en 
praktisch inzetbare feedback op lokaal en 
Vlaams niveau. 

Het onderzoek bestaat uit twee bevragin-
gen: een eerste bevraging in september 2020 
en een tweede enquête begin april 2021. Zo 
kan de evolutie gemeten worden van het 
corona-effect op onze lokale economie. 
Eind mei volgen de resultaten en het eind-
rapport. De belangrijkste bevindingen zullen 
we daarna bekendmaken via onze kanalen.

Ben je een ondernemer uit Rijkevorsel ? Aar-
zel dan niet om deel te nemen aan het on-
derzoek. Houd hiervoor zeker jouw mailbox 
en onze website in het oog !

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

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Buitenspeeldag
Op woensdag 21 april 2021 is het weer Buitenspeeldag in heel Vlaanderen !
Op deze dag zetten de populaire tv-kinderzenders hun schermen op zwart 
zodat alle kinderen worden gestimuleerd om buiten te spelen. 

In het verleden organiseerden we steeds een groot speelfestival voor alle kinderen vanaf zes 
jaar in het parkje aan de Doelenpad, maar dat zal dit jaar helaas niet lukken.

We willen deze leuke buitenspeeldag niet zo maar aan ons voorbij laten gaan en hebben daarom 
de handen in elkaar geslagen met de Rijkevorselse scholen. We toveren de speelplaatsen van 
GLS De Wegwijzer, de Sint-Luciaschool en Het Kompas om tot een speelparadijs. Jullie worden 
uitgenodigd om in jullie school mee op de speelplaats te komen spelen en ravotten van 14.00 
tot 16.00 uur.

Om er zeker van te zijn dat we genoeg begeleiding voorzien, vragen we om voor 19 april in te 
schrijven.

Meer info en inschrijvingen:  03 340 00 55  jeugddienst@rijkevorsel.be
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Paasvakantie 2021:
Kinderclub en Grabbelpas

Kinderclub
De begeleiding van de Kinderclub heeft 
een keitof activiteitenprogramma voor de 
paasvakantie in elkaar gestoken. De eerste 
week van de paasvakantie spelen we rond 
het thema media. De tweede week staat in 
het teken van wetenschap en techniek. Het 
ganse team van begeleiding en monitoren 
zal zich inzetten om jullie kinderen een fijne 
paasvakantie te bezorgen. We gaan zoveel 
mogelijk buiten ravotten.

Net zoals tijdens de vorige korte schoolva-
kanties zullen de kinderen in hun opvanglo-
catie van tijdens het schooljaar worden 
opgevangen: Kinderclub centrum, GLS De 
Wegwijzer, Klooster en Kinderclub Sint-Jo-
zef, Gemeenschapscentrum. Om het over-
zicht te bewaren van de nauwe kindcontac-
ten is er een vast team begeleid(st)ers per 
opvangbubbel.

Omwille van de coronamaatregelen zullen 
de kinderen tijdens de paasvakantie opge-
vangen worden in een bubbel van 25 unieke 
kinderen. De inschrijvingen organiseren 
we ook op deze manier. Als er wijzigingen 
rond de maatregelen volgen, zullen we jul-
lie hiervan op de hoogte brengen via e-mail, 
onze website en onze Facebookpagina ‘Kind 
in Rijkevorsel’.

Je kunt online inschrijven via de website 
www.i-school.be/login. Meer informatie vind 
je terug op www.rijkevorsel.be/kinderclub.

Inschrijven voor de paasvakantie kan tot 
en met zondag 28 maart 2021. Net zoals de 
voorgaande vakantie zal er in de Kinderclub 
met een inschrijvingsstop worden gewerkt. 
Na de uiterste inschrijvingsdatum van 28 
maart 2021 zullen er hoe dan ook geen in-

schrijvingen meer worden aangenomen voor 
de paasvakantie. Deze maatregel hanteren 
we om een kwaliteitsvolle opvang aan jullie 
kinderen te garanderen.

Grabbelpas
De grabbelpaswerking dienen we jammer 
genoeg nog even stil te laten liggen. Als de 
maatregelen versoepelen zullen we in het 
najaar hopelijk terug enkele leuke grabbel-
pasactiviteiten kunnen organiseren.

Voor de tieners hebben we wel een beperkt aanbod voorzien ! Zij 
kunnen op dinsdag 6 april van 13.00 tot 15.00 uur gaan klimmen 
in het Klimpark van De Mosten (€ 14) of op woensdag 14 april 
2021 van 13.30 tot 15.00 uur) gaan wakeboarden in de Mosten 
(€ 19,50) !

Bubbelactiviteiten 
Het lokaal bestuur zal tijdens de paasvakan-
tie weer leuke bubbelactiviteiten organise-
ren. Deze info maken we bekend via onze 
Facebookpagina ‘Beleef Rijkevorsel’.

Meer info:
 03 340 00 55 (56)
 kinderclub@rijkevorsel.be
 jeugddienst@rijkevorsel.be
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Op stap met de paashaas

Kun jij huppelen als een konijntje en ben 
je benieuwd waar alle paaseitjes en paas-
klokken verstopt zijn ? Ga dan op stap met 
de paashaas. Vanaf zondag 4 april tot en 
met zondag 11 april organiseert Toerisme 
Rijkevorsel in samenwerking met het lo-
kaal bestuur een leuke paaswandeling met 
supertoffe doe-activiteiten. De route zal 
ongeveer twee kilometer lang zijn en is 
toegankelijk voor buggy’s en rolstoelgebrui-
kers. Meer info vind je terug op de website 
www.rijkevorsel.be/paashaas. 

Deze paaswandeling is volledig gratis. Doe je 
mee aan alle activiteiten ? Dan maak je ook 
nog kans op één van onze leuke prijzen. Een 
draai aan onze paasroulette bepaalt welke 
prijs je wint. Vanaf maandag 12 april tot 
en met zaterdag 17 april kun je tijdens de 
openingsuren van de Leo Pleysierbibliotheek 
komen draaien aan de paasroulette.

Deelnemersformulieren en de route zijn 
vanaf vrijdag 3 april op te halen in de Leo 
Pleysierbibliotheek of kun je downloaden op 
onze website.

Meer info:
 jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
 toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 52
 www.rijkevorsel.be/paashaas

Erfgoedwandeling

Vanaf de paasvakantie kun je een nieuwe 
interactieve wandelroute verkennen via de 
app izi.TRAVEL. De Erfgoedwandeling leidt 
je langs enkele mooie trekpleisters en bij 
elke stopplaats wordt er een stukje erfgoed 
in de kijker gezet. Een mysterieuze legende 
die opnieuw wordt verteld, een interessant 
historisch feit, de vreemde oorsprong van 
een naam, ... Tijdens deze boeiende wande-
ling ontdek je een heleboel leuke wetens-
waardigheden.

Je kunt zowel voor een lange als voor een 
wat kortere variant van deze wandeling kie-
zen. Deze tocht is bovendien ook perfect om 
te wandelen op Erfgoeddag. Dit jaar duurt 
die zelfs een heel weekend, 24 en 25 april 
2021, want Erfgoeddag viert zijn 20ste ver-
jaardag !

Deze wandeling is samengesteld in samen-
werking met de Heemkundige Kring van Rij-
kevorsel. Meer informatie over de Erfgoed-
wandeling, Erfgoeddag en de izi.TRAVEL-app 
verschijnt binnenkort online.

VRIJE TIJD



29

Hazen- en konijnentocht

Neem jij het hazenpad ? Of volg je liever het 
konijn ? Tijdens de paasvakantie organiseert 
de beheerraad van de sportraad een Konij-
nen- en Hazentocht. De routes brengen je 
langs de gravelpaden van Rijkevorsel en om-
liggende gemeentes. Je kunt kiezen tussen 
de Hazenlus van ± 60 km of de Konijnenlus 
van ± 15 km.

De konijnenlus kun je wandelen, lopen of 
fietsen. Langs de Konijnentocht vind je ook 
een fit-o-meter. Een wat? Een fit-o-meter is 
een soort van fitnessoefening in openlucht 
die je lichaam een extra boost geeft. De 
hazenlus kun je fietsen. Beide tochten zijn 
uitgepijld. Je kunt de twee omlopen ook 
combineren.

Heb je alle paden afgewerkt en heb je nog 
energie over ? Dan kun je nog meedoen aan 
een leuke wedstrijd ! Wat je kunt winnen 
en hoe, gaan we nog niet verklappen. Ont-
dek het zelf van zaterdag 3 april tot zondag 
18 april 2021.

Meer info kun je vinden via de Facebook-
pagina Sportraad 2310 Rijkevorsel of via 
www.rijkevorsel.be/hazen-en-konijnentocht.

Gezocht: peter of meter voor
natuurloop De Pomp - 
Blakheide - Kolonie

Deze zomer komt er een nieuwe natuurloop! 
De natuurloop is ontstaan dankzij een sa-
menwerking tussen Rijkevorsel, Merksplas, 
Beerse, Sport Vlaanderen en het Agentschap 
Natuur en Bos. De loop bestaat uit drie 
aparte lussen die aan elkaar hangen. Lus De 
Pomp in Rijkevorsel is 4,2 km lang en bevat 
86 % onverharde weg. Start- en eindpunt van 
de groen bepijlde route is gelegen aan het 
speeltuintje aan de Poelberg. Voor deze lus 
zijn we op zoek naar een peter of meter die 
zorg wil dragen voor de nieuwe natuurroute.

Wat zijn de kenmerken van een 
goede peter of meter ?
 Hij of zij is bereid zes keer in het jaar de 

route te controleren.
 Hij of zij wordt geregistreerd bij Sport 

Vlaanderen.
 Hij of zij wordt elk jaar uitgenodigd op de 

peterbijeenkomst.
 Hij of zij krijgt elk jaar een mysterieus 

gadget.
 Hij of zij wordt verzekerd tijdens de ac-

tiviteiten voor ongevallen en lichamelijke 
schade.

Heb jij interesse of ken je de geschikte per-
soon ? Denk je dat jouw vereniging in het pe-
ter-/meterschap past ? Aarzel dan niet om je 
aan te melden bij de sportdienst via e-mail 
naar sport@rijkevorsel.be of bel naar het 
nummer 03 340 00 54.
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Flandrienritten
#keepyourdrive

Als officiële federatie van het wielrennen in 
Vlaanderen kan Cycling Vlaanderen niet bij 
de pakken blijven zitten. Ook Cycling Vlaan-
deren wil de mensen motiveren om te blij-
ven sporten tijdens deze coronaperiode. De 
federatie heeft als doel om in alle provincies 
enkele routes op de weg te bewegwijzeren 
en ook Rijkevorsel komt aan bod !

Tot en met 4 april 2021 kun je in Rijkevor-
sel meerijden met een Flandrienrit. Een 
omloop van 56 km zal dan passeren door 
de gemeente. Verder gaat deze route langs 
Beerse, Brecht, Malle en Loenhout. De route 
is verhard en volledig gratis.

Via www.cycling.vlaanderen/flandrienactie 
vind je alle flandrienritten terug, ook deze 
die in Rijkevorsel passeert.

(K)ei leuke paasbingo

Tijdens de paasvakantie trekt Sport Vlaan-
deren, in samenwerking met Wandelsport 
Vlaanderen en verschillende gemeenten 
waaronder Rijkevorsel, naar buiten met de 
(k)ei leuke paasbingo.
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Stippel zelf je wandelroute uit of maak ge-
bruik van een bestaande wandelroute en 
laat de kinderen zoeken naar de paasitems 
opgenomen op onze paasbingo. Een item ge-
vonden ? Goed zo! Op naar de volgende ! Als 
dat geen extra stapmotivator is.

Opgelet. Je moet op zoek gaan naar levens-
echte zaken die je in de natuur tegenkomt 
en geen prentafbeeldingen die worden op-
gehangen. Het kan ook zijn dat je paasitems 
achter de etalage van de lokale handelaars 
vindt.

Moe van al dat wandelen en zoeken ? Leef 
je dan volledig uit met onze kleurenplaat 
aan de achterkant van de paasbingo. Deel 
je wandelfoto via Facebook of Instagram 
met de hashtags #sportersbelevenmeer 
en #keileukepaasbingo en wie weet win je 
een waardebon van € 25.

Vind je bingoformulier op school of bij de 
Kinderclub in Rijkevorsel.

VRIJE TIJD
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Geocaching (ge-o-kesj-ing)

Geo-watte ?
Je gaat op zoek naar verstopte caches over 
heel de wereld. Met behulp van coördinaten 
begint je tocht naar de verstopte voorwer-
pen. Het item kan een logboekje zijn waar 
je jouw naam, datum en bevindingen mag 
inschrijven. De cache kan ook een ruilvoor-
werp zijn dat je mag meenemen op voor-
waarde dat je iets in de plaats legt met de-
zelfde waarde of meer. Dan zijn er ook nog 
de trackables voor de ervaren geocachers. 
Deze voorwerpen neem je mee om dan bij 
een andere cache terug achter te laten. Je 
kunt de trackables registreren op de website 
van geocache zodat je kunt volgen waar het 
voorwerp geweest is.

Hoe begin je eraan ? 
Download de applicatie geocaching of ga 
naar de website www.geocaching.com. Hier 

kun je alle caches vinden met de coördina-
ten en een beetje uitleg. Via de applicatie 
kun je ineens naar de cache gaan. Gebruik je 
de website? Dan kun je de locatiegegevens 
downloaden naar je GPS.

Hoe zit het
in Rijkevorsel ?
In onze gemeente kun je al redelijk wat geo-
caches vinden. De meeste geocaches in onze 
gemeente werden gelegd door creatieve Rij-
kevorselnaars. In een straal van 16 km zijn er 
een 1 000-tal caches geregistreerd. In heel 
België kun je er ongeveer 43 000 vinden. 
140 000 Belgen zijn actief op zoek naar geo-
caches.

Geocaching is een leuke activiteit om te 
bewegen in de buitenlucht. Het maakt een 
gewone wandeling spannend en uitdagend. 
Wil je graag zelf een geocache verstoppen ? 
Neem dan zeker contact op met de sport-
dienst via sport@rijkevorsel.be.
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Proficiat	aan	de	winnaars

Moordspel 2310
Op dinsdag 9 februari 2021 werd Francine 
Janssen onder verdachte omstandigheden 
vermoord. Om het dossier op te lossen, had 
de politie en de gemeente een oproep ge-
daan aan de inwoners om te helpen. Via ver-
schillende getuigenissen en raadselachtige 
dossieraanwijzingen verspreidt doorheen 
de gemeente, konden de hulpdetectives de 
moord oplossen.

Arianna Romano vergiftigde Francine met 
wolfskers aan de onthaalbalie. Francine had 
immers een pakket vol geld bijgehouden en 

had geen intenties om dit terug te geven, 
dus aasde de Italiaanse furie Arianna op 
wraak. Dankzij alle speurders, Jeugdtheater 
Globe en Politie Rijkevorsel is tijdens de kro-
kusvakantie de moord opgelost en de dader 
gevat. 120 inwoners hebben dit spel tot een 
succes gemaakt !

Een onschuldige hand heeft drie winnaars ge-
trokken. Volgende personen mogen hun prijs 
komen ophalen in de Leo Pleysierbibliotheek:
 Tuur Janssens
 Pieter Van Hoeck
 Willem Van der Linden

Warme Williamwandeling
Tijdens de krokusvakantie kon je met Warme 
William een dorpswandeling maken. 120 
kindjes gingen op zoek naar de oplossing van 
de vragen. ‘Dikke knuffel’ was het juiste 
antwoord. De juiste inzendingen werden 
in een doos verzameld en een onschuldige 
hand trok de winnaar.

De familie Kerstens-Matthé van de Prinsen-
pad mag een boerderijfeestje organiseren 
voor tien kindjes bij zorgboerderij Zinvol 
Buiten.

VRIJE TIJD
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Vlaanderen Feest !

Samen met jou hopen wij dat ons leven in 
de lente van 2021 stilaan normaliseert met 
mogelijkheden tot ontmoeting en cultureel 
genieten. Tot nader order kunnen plaatse-
lijke organisatoren van buurtinitiatieven of 
verenigingsactiviteiten ter gelegenheid van 
het jaarlijkse Feest van de Vlaamse Ge-
meenschap ook dit jaar een feestcheque tot 
maximaal € 180 bij Vlaanderen Feest ! aan-
vragen.

Doe mee met jouw straat,
buurt of vereniging
Organiseer je een straat, buurt- of wijkfeest 
of een verenigingsactiviteit in de periode 
van zaterdag 26 en zondag 27 juni of van 
donderdag 1 tot en met zondag 11 juli ? En 
plaats je dit initiatief in het teken van de 
campagne voor het Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap? Dan krijg je als organisatie-
partner van Vlaanderen Feest ! uitzicht op 
een feestcheque als tussenkomst in een aan-
tal realisatiekosten na afloop.

Let wel: het evenement moet een open en 
niet-competitief karakter hebben. Het moet 
mensen in de periode van Vlaanderen Feest ! 
als groep bij elkaar brengen voor positief ge-
meenschapsleven binnen de eigen gemeente 
zonder partijpolitiek of commercieel karak-
ter. Voor de verdere concrete invulling krijgt 
de inspiratie van elke organisator vrije baan.

Wat kun je met de
feestcheque doen ?
Via de feestcheque kunnen na afloop van 
het initiatief een aantal organisatiekosten 
gerecupereerd worden tot maximum € 180. 
Nieuw is dat ook uitgaven voor een natje en 
een droogje tot maximum € 90 kunnen wor-
den ingebracht.

Vraag jouw feestcheque
tijdig aan
Toekenning van een feestcheque gebeurt 
volgens het principe ‘wie eerst komt, eerst 
oogst’. Er vlug bij zijn is dus de boodschap. 

Alle informatie alsook het formulier om te 
kandideren is tot einde april (of tot uitput-
ting van de opties op een feestcheque) be-
schikbaar op www.vlaanderenfeest.eu.

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

 

Meer    
info
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#2310

Wie zijn jullie en
wat doen jullie ?
Wij zijn een vereniging die van september 
tot einde mei omnisportlessen aanbiedt in 
Sint-Jozef Rijkevorsel. Ons doel is om onze 
leden gevarieerd te laten bewegen via sport 
en spel en hen te laten kennismaken met 
een brede waaier aan sporten. Voor onze 
jonge leden omvat dit ook Multimove (tot en 
met acht jaar).

Daarnaast hebben we een groep indiaca voor 
dames. Voor wie geïnteresseerd is in wat die 
sport is, raden wij aan dit eens op te zoeken 
via Google. Kort uitgelegd is het een krui-
sing tussen volleybal en badminton met een 
pluim van ongeveer 25 cm die met de vlakke 
hand naar elkaar wordt geslagen.

Hoe is het begonnen ?
Onze vereniging is in de jaren 1990 gestart 
als Turnkring Sint-Jozef voor volwassenen en 
kinderen. Helaas viel in september 2000 het 
doek over onze vereniging omdat onze loca-
tie, de turnzaal van basisschool ‘Het Kom-
pas’, afgebroken werd.

Omdat onze leden nergens een vergelijk-
bare, gevarieerde en plezante manier van 
sporten terugvonden bij andere initiatieven, 

werd besloten om na voltooiing van het Ge-
meenschapscentrum de draad weer op te 
nemen. Zo werd de Turnkring van Sint-Jozef 
in 2004 opnieuw opgestart met een ander 
bestuur. Na enkele jaren werd samen met 
de leden een nieuwe moderne naam geko-
zen: SPORT 4 FUN ! De bestaande club dames 
indiaca heeft zich enkele jaren geleden bij 
onze vereniging aangesloten.

Ons ledenaantal heeft de voorbije jaren 
nogal wat schommelingen ondergaan: bij de 
start waren er ongeveer 50 leden. Na enkele 
jaren hadden we 80 leden, om de laatste ja-
ren terug te vallen tot rond de 60 leden.

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Wij hebben een beperkt bestuur. Wij richten 
ons waar mogelijk graag naar de noden en 
de vragen van onze leden en stemmen onze 
lesgroepen daar op af.

Normaal gezien richten wij twee groepen in 
voor kleuters en twee groepen voor de la-
gere schoolkinderen op woensdagnamiddag. 
Op dinsdagavond spelen de dames indiaca. 
Daarnaast hebben wij enkele jaren een 
groep indiaca voor jeugd gehad, onder de 
deskundige begeleiding van twee speelsters 
die deze sport zelf al vele jaren beoefenen.

Sport 4 FunVereniging in de kijker
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Onze groep omnisport voor dames is helaas 
enkele jaren geleden moeten stoppen we-
gens gebrek aan een begeleider die ’s avonds 
beschikbaar was.

Waar is jullie vereniging 
gevestigd ? 
Onze vaste locatie is zaal de Kuiperij in het 
gemeenschapscentrum in Sint-Jozef. Die 
heeft als voordeel dat wij de materialen van 
basisschool het Kompas kunnen huren en ook 
de nodige opslagruimte hebben voor het ex-
tra − meestal kleiner − sportmateriaal dat 
wij voor de minder courante sporten aange-
kocht hebben. Bij goed weer durven wij al 
eens met onze kinderen af te zakken naar 
een nabijgelegen speelpleintje.

Vanaf welke leeftijd
kun je lid worden ?
Kinderen vanaf 3,5 jaar tot en met 12 jaar 
zijn welkom bij ons. Voor de damesploeg in-
diaca ben je best minstens 18 jaar.

Wat zijn de mooiste momenten 
voor jullie ? 
Elk jaar zien wij weer nieuwe gezichtjes 
verschijnen die dan één of meerdere jaren 
komen sporten en dat zorgt dan steeds weer 
voor nieuwe leuke momenten. Op het einde 
van het schooljaar is er ook een verrassing 
die door onze kinderen steeds wordt ge-
smaakt. Hieruit halen wij de voldoening om 
ons ieder jaar terug in te zetten voor onze 
vereniging.

De honkbalwedstrijdjes die wij af en toe met 
onze dames omnisport organiseerden achter 
het chirolokaal in Sint-Jozef zorgden altijd 
voor veel plezier, niet alleen bij de deelne-
mers maar ook bij toevallige passanten.

Wat willen jullie ooit
nog bereiken ?
Eén van onze wensen is om terug een groep 
omnisport voor dames op te richten. We 

maken dan ook graag van deze gelegenheid 
gebruik om een oproep te doen voor een les-
gever of lesgeefster die één keer per week 
’s avonds volwassenen wil begeleiden.

Ook hopen wij mensen te vinden die onze 
werking mee willen ondersteunen en op lan-
gere termijn willen verderzetten.

Heeft de huidige coronacrisis 
gevolgen voor jullie vereniging ?
Ons ledenaantal is als gevolg van de corona-
crisis gedaald en wij hebben onze werkwijze 
moeten aanpassen. Dit jaar in september 
hadden wij minder inschrijvingen voor de 
kleuters, met als gevolg dat wij op dit mo-
ment slechts één groepje kleuters hebben. 
Naar volgend jaar toe hopen we dit terug te 
kunnen uitbreiden.

De dames indiaca hebben voor het tweede 
jaar op rij een onderbroken seizoen, wat net 
als voor zovelen heel spijtig is. Wij hopen 
dat na corona onze werking terug normaal 
mag verlopen.

Wie nomineren jullie
als volgende vereniging ?
Er zijn meerdere verenigingen die wij een 
warm hart toedragen. Wij nomineren de 
ouderraad van het Kompas omdat wij deels 
voor dezelfde doelgroep werken en wij ook 
hun materialen mogen huren. Waarvoor 
dank.

Sport 4 Fun

 Hoofdactiviteit: Omnisport en Indiaca
 Leeftijd: 17 jaar
 Aantal leden: 55 leden
 E-mail: nicole@hens-jochems.be
 Website: www.facebook.com/
  Sport-4-Fun-184404524943946
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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, 
dokter-tandarts kabinet, resultaten op-
gravingen kasteel, klasje. Foto's uit het 
iets verdere en nabije verleden.
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

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

Van 2 tot 18 april 2021
Bubbelwandeling
Wandeltocht

Een wandeling van ongeveer 4 km voor 
de inwoners van Rijkevorsel en om-
streken. Vertrek en aankomst is aan de 
Kapel van Achtel. Kom zoveel mogelijk 
met de fiets. Er is enkel een fietsenpar-
king voorzien aan de kapel van Achtel. 
Tijdens de wandeling kom je op-
drachten tegen die je ter plaatse uit-
voert/oplost. Het resultaat van de 
opdrachten is telkens een cijfer. Met 
deze resultaten vorm je een code 
die je moet invullen in het cijferslot. 
Zowel aan de kapel in Achtel als in de 
Leo Pleysierbibliotheek kun je deelne-
mingsboekjes vinden. Je vult het ant-
woordformulier op de laatste pagina 
van het boekje in en stopt het in de brie-

venbus op Achtel 32a of in de boeken-
schuif van de Leo Pleysierbibliotheek. 
Uit de juiste antwoordformulieren wor-
den enkele winnaars geloot. De win-
naars worden gecontacteerd om een 
prijs te komen ophalen.

 Kapel Achtel
 Achtel 52
 2310 Rijkevorsel

 Cultuurgroep Achtel
 cultuurgroepachtel@outlook.com

Van 3 tot 18 april 2021
Hazen- en konijnentocht
Fietsen, wandelen en lopen
Neem jij het hazenpad ? Of volg je liever 
het konijn ? Tijdens de paasvakantie or-
ganiseert de beheerraad van de sport-
raad een Hazen- en Konijnentocht. De 
routes brengen je langs de gravelpaden 
van Rijkevorsel en omliggende gemeen-
ten. Je kunt kiezen tussen de Hazenlus 
van ongeveer 60 km of de Konijnenlus 
van ongeveer 15 km. Heb je alle paden 
afgewerkt en heb je nog energie over ? 
Dan kun je nog meedoen aan een leuke 
wedstrijd !
Gratis

 2310 Rijkevorsel
 Beheerraad Sportraad Rijkevorsel

 03 340 00 54
 www.rijkevorsel.be/
 hazen-en-konijnentocht

Van 3 tot 18 april 2021
(K)ei leuke paasbingo
Wandeltocht 

Tijdens de paasvakantie kun je in Rij-
kevorsel een wandeltocht ondernemen 
met een (k)ei leuke paasbingo. Stippel 
zelf je wandelroute uit of maak gebruik 
van een bestaande wandelroute en 
laat de kinderen zoeken naar de paas-
items opgenomen op onze paasbingo. 
Een item gevonden ? Goed zo ! Op naar 
de volgende! Als dat geen extra stap-
motivator is. Deel je wandelfoto via 
Facebook of Instagram met de hasht-
ags #sportersbelevenmeer en #keile-

ukepaasbingo en wie weet win je een 
waardebon van € 25. Vind je bingofor-
mulier op school of bij de Kinderclub in 
Rijkevorsel.
Gratis

 2310 Rijkevorsel
 Lokaal bestuur Rijkevorsel

 03 340 00 54
 evenementen@rijkevorsel.be

Vanaf 3 april 2021
Erfgoedwandeling in Rijkevorsel
Wandeltocht

Vanaf de paasvakantie kun je een 
nieuwe interactieve wandelroute ver-
kennen via de app izi.TRAVEL. De Erf-
goedwandeling leidt je langs enkele 
mooie trekpleisters en bij elke stop-
plaats wordt er een stukje erfgoed in 
de kijker gezet. Een mysterieuze le-
gende die opnieuw wordt verteld, een 
interessant historisch feit, de vreemde 
oorsprong van een naam, ... Tijdens 
deze boeiende wandeling ontdek je een 
heleboel leuke wetenswaardigheden.
Gratis

 2310 Rijkevorsel
 Lokaal bestuur Rijkevorsel i.s.m.

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 www.rijkevorsel.be/
 erfgoedwandeling

Tot 4 april 2021
Flandrienrit Rijkevorsel
en omstreken
Fietsen
Tot en met 4 april 2021 kun je in Rij-
kevorsel meerijden met een Flan-
drienrit. Een omloop van 56 km zal dan 
passeren door de gemeente. Verder 
gaat deze route langs Beerse, Brecht, 
Malle en Loenhout. De route is verhard 
en volledig gratis. Via www.cycling.
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vlaanderen/flandrienactie vind je alle 
flandrienritten terug, ook deze die in 
Rijkevorsel passeert.

Gratis
 2310 Rijkevorsel
 Cycling Vlaanderen

 www.cycling.vlaanderen/
 flandrienactie

Van 4 tot 11 april 2021
Op stap met de paashaas
Wandeltocht 
Kun jij huppelen als een konijntje en 
ben je benieuwd waar alle paaseitjes 
en paasklokken verstopt zijn ? Ga dan 
op stap met de paashaas. Vanaf zon-
dag 4 april tot en met zondag 11 april 
organiseert Toerisme Rijkevorsel in sa-
menwerking met het lokaal bestuur een 
leuke paaswandeling met supertoffe 
doe-activiteiten. De route is ongeveer 
2 km lang zijn en is toegankelijk voor 
buggy’s en rolstoelgebruikers. Deelna-
meformulieren en de route zijn vanaf 
vrijdag 3 april op te halen in de Leo 
Pleysierbibliotheek of kun je downloa-
den op onze website.
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel en
 lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 52
 toerisme@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/paashaas

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 uit-
voeren. 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 verschil-
lende plaatsen georganiseerd worden. 
De routes en startplaatsen staan op 
sintfranciscus.com/broederlijkdelen.

Gratis
 Pastorij

 Doelenpad 8 - 2310 Rijkevorsel
 Pastorale eenheid Sint-Franciscus

 broederlijkdelen@sintfranciscus.com
 sintfranciscus.com/broederlijkdelen

Zondag 18 april 2021
van 14.00 tot 17.00 uur
Heemkundig Museum (op afspraak)
Museum
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

Woensdag 21 april 2021
van 14.00 tot 16.00 uur
Buitenspeeldag 
Spel

Dit jaar organiseren we de Buitenspeel-
dag samen met de Rijkevorselse scho-

len. We toveren de speelplaatsen van 
GLS De Wegwijzer, de Sint-Luciaschool 
en Het Kompas om tot een waar speel-
paradijs. Jullie worden uitgenodigd om 
in jullie school mee op de speelplaats te 
komen spelen en ravotten ! Om er zeker 
van te zijn dat we genoeg begeleiding 
voorzien, vragen we om voor maandag 
19 april in te schrijven.
Gratis

 GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1

 Sint-Luciaschool
 Molenstraat 7

 Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 55 (inschrijven)
 jeugd@rijkevorsel.be (inschrijven)

Tot zaterdag 31 juli 2021
Rondrit Noorderkempen
Route
Gratis rondrit door de Noorderkempen 
met vertrek in Rijkevorsel, dit volledig 
coronaveilig en met je eigen bubbel. 
Ongeveer 135 km te rijden tot eind juli 
en dit volledig gratis. Alles is terug te 
vinden op antwerpclassic.be.
Gratis

 Parking Pastorij
 Doelenpad 1
 2310 Rijkevorsel

 PAK Antwerpen
 www.antwerpclassic.be

Aankondigingen van 
activiteiten in mei
dien je uiterlijk op
zondag 4 april 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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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@rijkevorsel.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@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs,
 toerisme, Europese aangelegenheden
 en dierenwelzijn

Bert Vangenechten 5de schepen N-VA
0497 92 19 01  -  bert.vangenechten@rijkevorsel.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.van.den.eijnden@rijkevorsel.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.

MAAK VAN JE 
MONDMASKER GEEN
GRONDMASKER
Bedankt!
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