
MEI 2021www.rijkevorsel.be

2310
Os Kroam

Zoveel zoetigheid in één kraam
Oud snoepgoed met naam en faam
Krijg jij ook al trek in klissezjap of zwarte rek ?
Of heb jij liever borstbollen en babelutten ?
Of lekstokken, nougat en tuttefrutten !
Zoveel overheerlijke opties,
lievevrouwkes en van die zure hosties,
kanjers van toverbollen en lange smoelentrekkers.
Nog niets gegeten, ...
maar nu al bijna buikpijn van al dat lekkers.
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INHOUD

4
De hulp bij de aangifte van de personenbelasting wordt dit 
jaar opnieuw telefonisch en op afspraak georganiseerd. Via de 
website taxonweb.be kun je eenvoudig je elektronische aangifte 
indienen.

24
In de rubriek ‘Vereniging in de kijker’ stelt de Ouderraad van 
Het Kompas zich voor. De Ouderraad is de schakel tussen het 
schoolbestuur en de ouders. Samen organiseren ze jaarlijks tal 
van toffe activiteiten.

18
Al gehoord van ‘Bewegen Op Verwijzing’ ? In mei organiseren 
Beweging op Verwijzing en het lokaal bestuur wandelingen in 

Rijkevorsel. Ontdek in het wandelboekje vier wandelingen met 
doe-opdrachten en beweegmomenten voor groot en klein.

6
Het zilveren jubileum van het woonzorgcentrum Prinsenhof 
is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op 26 maart werd een 

coronaveilig, nostalgisch feest georganiseerd voor de bewoners 
en het personeel. 

12
Vorig jaar werd een daling van het aantal meldingen van 
overlast door de processierupsen vastgesteld. Ook dit jaar zet 
het lokaal bestuur in eerste instantie in op een preventieve 
behandeling door besproeiing van de bomen met een biologisch 
product.
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VOORWOORD

Dorien Cuylaerts,

Burgemeester

Beste inwoner,

De maand mei staat weer voor de deur, tijd voor tal van nieuwigheden en weetjes in
de nieuwe 2310 ! 

Eind maart was er feest in ons woonzorgcentrum Prinsenhof. De reden hiervoor was 
dat maar liefst 25 jaar geleden het WZC de eerste bewoner met open armen mocht 
verwelkomen. Dit mocht niet zomaar passeren. De bewoners werden die dag extra 
verwend en als kers op de taart werd men terug in de tijd gecatapulteerd met Os Kroam. 
Wat dat precies is, laat ik je zelf ontdekken, verder in deze 2310.

We dragen alsmaar meer zorg voor onze gezondheid. Een gezonde geest in een gezond 
lichaam is de voorbije maanden nog maar eens gebleken dat dit van opperst belang is. Alle kleine beetjes helpen 
om aan de gezondheid te werken. Opmerkelijk is dat er tijdens de coronaperiode steeds meer mensen de weg naar 
beweging en sporten gevonden hebben. Maar misschien heb jij nog wel een ongezonde gewoonte waar je al lang 
van af wilt ? Jawel, die sigaret. Op 31 mei is het ‘Werelddag zonder tabak’. Die ene dag kan het begin zijn naar een 
rookvrij leven. Naast de lichamelijke voordelen zijn er ook financiële voordelen aan stoppen met roken. Dat is altijd 
leuk meegenomen.

Drink jij water van de kraan ? Of ben jij nog van gedachten dat kraanwater minder goed is dan flessenwater ? Wel, 
in deze editie van de 2310 kom je erachter dat kraanwater van uitstekende kwaliteit is, een ecologisch en lokaal 
product is, voordelig en bovendien ook nog eens lekker. Drinken maar is de boodschap !

Stilaan hunkeren we allen naar de warmere dagen. Een aantal hebben we al kunnen meepikken. Laten we samen 
hopen dat de temperaturen langzaam beginnen klimmen en we kunnen genieten van gezellige temperaturen. Je 
vindt in deze bijlage ook nog een aantal tips wat je kunt doen bij warm weer.

Graag wens ik jou veel leesplezier en houd het gezond !
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BESTUUR

Jaarlijkse belastingaangifte
Iedere belastingplichtige krijgt elk jaar vanaf de maand mei een aangifteformulier voor de 
personenbelasting in de bus. Deze belasting, ook wel de inkomstenbelasting genoemd, wordt 
geheven en geïnd door de FOD Financiën.

De belastingaangifte kun je indienen via het papieren aangifteformulier door deze te verzen-
den naar het aangegeven adres. Via de website taxonweb.be kun je een elektronische aangifte 
doen.

Hulp bij het invullen van de aangifte 2021 door FOD Financiën
De hulp bij de aangifte wordt dit jaar opnieuw telefonisch én op afspraak georganiseerd:
· Personen die vorig jaar hun aangifte via de telefoon lieten invullen, worden gecontacteerd 

door medewerkers van de FOD Financiën voor een nieuwe afspraak.
· Vanaf 5 mei kun je zelf contact opnemen met de FOD Financiën om een afspraak te boeken. 

Het telefoonnummer dat je hiervoor mag bellen, staat op de envelop van jouw aangifte.

Meer informatie ? Hulp nodig ?
Vind het antwoord op jouw vraag:
· Raadpleeg de website van de FOD Financiën: financien.belgium.be.
· Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57 elke werkdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Omwille van het coronavirus COVID-19 gaat de zitdag voor het invullen van de 
belastingaangifte ook dit jaar niet door. De Federale Overheidsdienst (FOD) 
Financiën zet opnieuw maximaal in op hulp per telefoon op afspraak.

Hulp bij het invullen
van de aangifte personenbelasting
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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
29 maart 2021

Gemeenteraad
De gemeenteraad keurt de overeenkomst 
over het aanvullend aanbod deeltijds kunst-
onderwijs tussen de leden van de BGTS 
Kunstacademie De Noorderkempen goed.

Mevrouw Tinne Jacobs wordt aangewezen 
als omgevingsambtenaar, zoals bedoeld in 
het decreet van 25 april 2014 over de omge-
vingsvergunning.

Goedkeuring wordt verleend aan de grond-
verwerving aan de Vlimmersebaan voor vol-
gende delen van percelen: afdeling 2 sectie 
E 608 D4 (28 ca).

Raad voor
maatschappelijk welzijn 
Kennis wordt genomen van het programma 
van de viering van het 25-jarig bestaan van 
het woonzorgcentrum Prinsenhof.

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 26 april 2021 vanaf 20.00 
uur. De agenda’s worden een achttal dagen 

Sluitingsdagen lokaal bestuur

Het recyclagepark en de Leo Pleysierbibliotheek zijn op zater-
dag 1 mei gesloten naar aanleiding van het Feest van de Arbeid.

Omwille van O.H. Hemelvaart sluiten alle diensten van het lo-
kaal bestuur de deuren op donderdag 13 en vrijdag 14 mei. Het 
recyclagepark is aansluitend ook gesloten op zaterdag 15 mei.

Op Pinkstermaandag 24 mei tenslotte zijn eveneens alle dien-
sten 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.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen

· 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

Woonzorgcentrum Prinsenhof
bestaat 25 jaar

Op vrijdag 26 maart was het dag op dag 25 jaar geleden dat de eerste bewoner werd verwel-
komd in het woonzorgcentrum. Een zilveren jubileum vier je niet elke dag. Daarom werden alle 
bewoners eens extra verwend met een uitgebreid ontbijt en een feestelijk middagmaal.

Os Kroam
In de namiddag werd een oude snoepkraam ingehuldigd, vol met lekker snoepgoed uit het ver-
leden. De kraam werd samen met Sodexo gevuld en kreeg de toepasselijke naam ‘Os Kroam’. 
Al die geuren en smaken riepen voor velen uiteraard heel wat fijne herinneringen op.

Al rijdend brachten we met de kraam ook een bezoekje aan de bewoners van de assistentiewo-
ningen. Zij kregen ook een lekkere zak snoep en een heerlijke Brusselse wafel. Zo konden ook 
zij mee genieten van de festiviteiten ter ere van het 25-jarig bestaan van WZC Prinsenhof. Wan-
neer de maatregelen het toelaten zal er nog een uitgebreidere viering georganiseerd worden.

Eind maart vierde WZC Prinsenhof haar 25-jarig bestaan. Ondanks de 
huidige coronasituatie wilden we deze gebeurtenis niet onopgemerkt laten 
voorbijgaan. Daarom werden de bewoners getrakteerd op tal van lekkers.
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31 mei: Werelddag
zonder Tabak

Meeroken, weet jij er
het	fijne	van	?
Weinig mensen weten hoe gevaarlijk en 
schadelijk roken in huis wel is. Het is voor 
iedereen erg ongezond en nog veel meer 
voor kinderen. Als je binnen in huis rookt, 
roken zij mee, zonder dat ze dat willen. 
Lees de feiten en je weet waarom meeroken 
zo schadelijk is.

Wat hangt er in de lucht ?
De rook die je uitblaast. Plus de rook die op-
stijgt van je brandende sigaret. Die zitten 
allebei vol giftige stoffen en zijn erg schade-
lijk. Ook als die rook weg is, zijn de giftige 
stoffen nog altijd in huis. Ze zijn zo klein dat 
je ze niet ziet en niet ruikt.

Waarom is die rook
zo schadelijk ?
· Er zitten meer dan 4 000 chemische stof-

fen in zoals lood, benzeen en arseen.
· 250 van die stoffen zijn schadelijk.
· Minstens 50 stoffen daarvan kunnen kan-

ker veroorzaken.
· Die chemische stoffen blijven tot wel vijf 

uur lang hangen en zetten zich daarna 
overal op vast.

Je ziet ze niet, je ruikt ze niet, 
maar ... ze zijn er wel
· De giftige deeltjes zijn heel klein en blij-

ven makkelijk in de lucht hangen: tot wel 
vijf uur nadat je gerookt hebt. Ze zijn er 
dus nog als je kinderen thuiskomen van 
school en je de rook al lang niet meer 
ziet.

· De giftige stoffen zetten zich vast op al-
les. Echt alles. Op de kleren, de vloer, 
de zetels en het speelgoed. Als kinderen 
hun jas aandoen, in de zetel gaan zitten 
of met hun speelgoed spelen, krijgen ze 

die stoffen binnen. Kleine kinderen krui-
pen bovendien rond en brengen vaak hun 
hand naar hun mond. Ook zo krijgen ze 
die giftige stoffen binnen.

· De giftige deeltjes zweven van de ene ka-
mer naar de andere, terwijl je rondloopt 
en deuren open en dicht doet.

Stoppen met roken ?
Schakel een tabakoloog in
Hoe gemotiveerd je ook bent, soms lukt het 
gewoon niet om op eigen kracht te stoppen 
met roken. Externe hulp kan dan nuttig zijn. 
Met de begeleiding van een tabakoloog heb 
je drie tot vier keer meer slaagkans om te 
stoppen met roken.

Een tabakoloog is een dokter, een andere ge-
zondheidsprofessional of een psycholoog die 
een aanvullende opleiding tabakologie heeft 
gevolgd.

Samen met jou werkt de tabakoloog aan 
je motivaties. Hij probeert je motivatie te 
sterken maar je doet nog steeds alles op ei-
gen tempo. Het is ook zijn rol om naar jou te 
luisteren en je te steunen.

Meer info:
· 0800 111 00
· www.tabakstop.be
· www.tabakologen.be
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Wat te doen bij warm weer ?

We verlangen met zijn allen elk jaar naar 
het warme weer. Maar extreme warmte 
heeft soms minder prettige gevolgen. Want 
elk jaar sterven nog honderden mensen aan 
de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om 
alleenwonende ouderen of chronisch zieken. 

Zorg voor anderen
Geef deze kwetsbare groep daarom extra 
aandacht. Ken je alleenstaande senioren of 
zieken ? Of vermoed je dat er zo iemand in 
je straat woont ? Ga op warme dagen eens 
kijken of ze zich goed voelen en voldoende 
drinken. Help ook jonge kinderen voldoende 
te drinken. Laat kinderen ‘nooit’ achter in 
een geparkeerde auto, ook niet voor twee 
minuten.

Wees voorbereid
Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de 
weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op 
tijd zonnecrème.

Wanneer hulp zoeken ?
Banale symptomen zoals hoofdpijn of dui-
zeligheid kunnen de eerste symptomen zijn 
van ernstige problemen. Drink dan meteen 
meer water, zoek een koele plek en rust. 
Als je toch twijfelt, bel je huisarts. Reageer 
jij of iemand anders abnormaal op warmte? 
Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of over-
vloedig zweten, kortademigheid, een hoge 
lichaamstemperatuur, ... Bel dan meteen de 
spoeddienst. Koel de persoon in moeilijkhe-
den af en pas eerste hulp toe indien nodig. 

Meer info:
· www.warmedagen.be

Familieberichten

Geboorten december 2020, februari en maart 2021
· Willems Nienke, 31 december 2020, kindje van Willems Mitch en Oomen Famke
· Adams Alan, 11 februari 2021, kindje van Adams Joeri en Lauwers Lien
· Cornelissen Zias, 18 februari 2021, kindje van Cornelissen Geert en Cop Jolien
· Kustermans Toon, 20 februari 2021, kindje van Kustermans Wim en De Backer Gwen
· Laenen Amber, 22 februari 2021, kindje van Laenen Ben en Michielsen Dorien
· Van De Walle Teo, 4 maart 2021, kindje van Van De Walle Tom en Luyckx Lore
· Ooms Otis, 19 maart 2021, kindje van Ooms Jeroen en Van den Bogerd Elien

Huwelijken maart 2021
· Voeten Bart en Camps Debby, 12 maart 2021

Overlijdens maart 2021
· Adriaensen Franciscus °1924 †  7 maart 2021
· Dewulf Jeanne °1927 † 10 maart 2021
· Bogaerts Maria °1932 † 10 maart 2021
· Matthyssen Marijke °1988 † 16 maart 2021
· Van Weddingen Gustaaf °1929 † 20 maart 2021
· Donckers Regina °1930 † 21 maart 2021
· Langers Maria °1930 † 22 maart 2021

· Borremans Simona °1936 † 23 maart 2021
· Van Hoeck Leonia °1941 † 24 maart 2021
· Van Weereld Maria °1947 † 28 maart 2021
· Bockx Maria °1936 † 30 maart 2021
· Bevers Theresia °1931 † 31 maart 2021
· Jonckers Tibo °2001 † 31 maart 2021

LEVEN EN WELZIJN
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Drink jij kraanwater ?

Kraanwater is een kwaliteitsvolle en duur-
zame dorstlesser. Het lijkt dan ook logisch 
dat we met z’n allen kiezen voor kraanwater 
in ons glas of drinkbus. Toch zit het drinken 
van flessenwater er bij ons stevig ingebak-
ken. Nochtans zijn er redenen genoeg om 
over te schakelen op kraanwater.

Kraanwater is van
uitstekende kwaliteit
Kraanwater wordt zeer sterk gecontroleerd, 
niet alleen door de waterbedrijven zelf maar 
ook door onafhankelijke laboratoria. Wist je 
dat kraanwater aan 67 kwaliteitseisen moet 
voldoen ? Drink het dus zonder zorgen. Het is 
gegarandeerd gezond.

Kraanwater is een
ecologisch en lokaal product
Kraanwater wordt zonder verpakking en 
rechtstreeks aan huis geleverd. Zo bespaar 
je jezelf een ritje naar de winkel. Dat is niet 
alleen vriendelijk voor het milieu, maar ook 
voor je rug.

Kraanwater is voordelig
Als je flessenwater inruilt voor kraanwater, 
spaar je behoorlijk wat centen uit. Kraanwa-
ter is zo’n 120 keer goedkoper dan flessen-
water. Door kraanwater te drinken in plaats 
van flessenwater kun je per jaar zo’n € 320 
per persoon besparen. 

Kraanwater is lekker
Onlangs vergeleek het VRT-programma Fact-
checkers flessenwater met kraantjeswater 
op vijf criteria: kwaliteit, transport, verpak-
king, smaak en prijs. En wat bleek: op alle 
punten scoorde kraantjeswater even goed, 
zo niet beter dan flessenwater.

Wij weten genoeg. Doe het glas al maar vol. 
En schol !

Nieuwe app met
meertalige corona-info

Het Agentschap Integratie en Inburgering 
lanceert de mobiele app Crisis Information 
Translated (CIT). De app bevat een verzame-
ling van de actuele coronamaatregelen die 
van toepassing zijn in België. Ze zijn opge-
steld door het federaal crisiscentrum.

Daarnaast vind je actuele informatie over de 
vaccinatiestrategie van het agentschap Zorg 
en Gezondheid. Het gaat onder meer om de 
Vlaamse oproepingsbrieven, het traject in 
het vaccinatiecentrum en de medische vra-
genlijst die je daar moet beantwoorden. 

De informatie wordt in achttien talen ter be-
schikking gesteld. Daarnaast krijgen gebrui-
kers ook info over hoe ze Nederlands kunnen 
leren.

Ken of ben je iemand die door de taalbar-
rière de informatie over vaccinatie of de 
coronamaatregelen niet begrijpt ? Installeer 
dan deze app. De app is gratis beschikbaar 
via de App Store en Google Play.

Meer info:
· www.integratie-inburgering.be
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De Wegwijzer maakt er
het beste van

Speciale tijden vragen
speciale ingrepen ...
Momenteel loopt er een wedstrijd op de 
Facebookpagina van De Wegwijzer: Wie is de 
‘Masked meester/juf’ en wie is de ‘Masked 
klas’. Meesters en juffen hebben zich ver-
kleed en doen een dansje/liedje/act. Het 
is aan de kinderen en ouders (in feite mag 
iedereen meedoen) om te raden wie er ach-
ter zit. Idem voor de klassen. Elke klas heeft 
een dansje opgenomen maar al de kinderen 
zijn telkens gemaskerd. En de vraag is na-
tuurlijk: welke klas zie je hier dansen ? De 
school ziet deze activiteit als vervanging van 
het traditionele schoolfeest dat ook weer dit 
schooljaar niet kan doorgaan. Neem gerust 
een kijkje op de Facebookpagina.

Het tweede leerjaar heeft op de valreep 
toch een uitstap kunnen doen naar Het Scha-
penhof. Alles coronaveilig natuurlijk. En de 
kinderen hebben er duidelijk van genoten. 
Het deed nog eens deugd om met de klas een 
uitstap te kunnen doen buiten de school. De 
reis heen en terug deden de kinderen met de 
huifkar van Jos Wuyts van de Helhoek. Met 
dank ! Of de schoolreizen in mei en juni kun-
nen doorgaan is bij het ter perse gaan nog 
een open vraag. Afwachten dus.

Op woensdag 24 maart organiseerden we 
met de hele school een buiten-leesmoment. 
Al de kinderen zochten met hun eigen klas-
bubbel een gezellig plaatsje op de speel-
plaats om gedurende twintig minuten rustig 
samen te lezen. De leerlingen waren vol lof 
en we denken dat we met iets zijn gestart 
wat zal uitgroeien tot een nieuwe traditie.

Ziezo, we zijn rond voor deze keer. Houd de 
moed erin !

Wees niet gek.
Doe de tekencheck !

Had jij al eens een tekenbeet ? Door klimaat-
opwarming zal de contactkans met teken 
kunnen veranderen. Je kunt ze overal in de 
natuur tegenkomen, dus niet alleen als je 
het bos intrekt. Ook als je in de tuin werkt, 
gaat wandelen of buiten speelt. En van een 
teek kun je ziek worden.

Daarom is het belangrijk dat je weet wat 
je moet doen om tekenziekten te voor- 
komen. De gloednieuwe campagne ‘Wees 
niet gek. Doe de tekencheck.’ geeft iedereen 
dit eenvoudige advies over teken: contro-
leer dezelfde avond nog op een tekenbeet, 
verwijder een teek rustig en in één bewe- 
ging en volg de symptomen één maand lang 
op. 

Maak er daarom een gewoonte van jezelf en 
anderen te controleren. Hoe sneller de teek 
wordt verwijderd, hoe kleiner de kans op de 
ziekte van Lyme. Controleer bij de teken-
check zeker de knieholtes, liezen, bilnaad, 
haarlijn, navel, oksels en tenen. Dit zijn lie-
velingsplekken van teken.

Een teek gevonden ? Verwijder de teek rustig 
en in één beweging. Liefst met een teken-
verwijderaar. Noteer wanneer je gebeten 
bent en hou de plek gedurende een maand 

LEVEN EN WELZIJN
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extra in de gaten. Ga naar je huisarts als er 
rond de beet een groter wordende kring ont-
staat of wanneer je griepachtige symptomen 
voelt.

Registreer ook zeker je tekenbeet via de 
website tekennet.be of via de app van 
TekenNet (Android en iPhone). Zo help je 
het onderzoek naar teken en tekenziekten 
vooruit.

Op www.tekenbeten.be vind je tips hoe je 
kunt controleren op tekenbeten en hoe een 
teek te verwijderen.

Heb je een vraag
over vaccinatie ?

Er is heel wat informatie beschikbaar over 
de vaccinatiecampagne. Vind je toch niet 
meteen terug wat je zoekt? Of weet je niet 
waar je met je vraag terechtkunt? Wij hel-
pen je graag op weg met onderstaande tips.

Algemene en medische 
informatie
Surf naar de websites www.laatjevaccine-
ren.be en www.info-coronavirus.be voor al-
gemene informatie over de vaccins en het 
vaccineren. Via de gratis infolijn van de 
Vlaamse overheid kun je jouw vragen stellen 
op het nummer 1700. Dit kan elke werkdag 
van 9.00 tot 19.00 uur.

Heb je medische vragen? Neem dan contact 
op met jouw huisarts. Die kent jouw medi-
sche toestand het best en kan jouw persoon-
lijke vragen beantwoorden.

Info over jouw bezoek aan
het vaccinatiecentrum
Neem een kijkje op elzkempenland.be. Hier 
vind je de laatste nieuwtjes en een uitge-
breide lijst van veelgestelde vragen en ant-
woorden terug.

Vind je geen antwoorden op de website ? Dan 
kun je terecht bij het callcenter van eerste-
lijnszone Kempenland via het e-mailadres 
helpdesk@vaccinatiekempenland.be.
Het callcenter is ook telefonisch bereikbaar 
van 9.00 tot 17.00 uur op 014 39 56 56. Je 
kunt er terecht voor:
· informatie over je uitnodiging en je af-

spraak
· wijzigen of annuleren van je afspraak
· vragen over de praktische inrichting van 

het vaccinatiecentrum
· vragen over mobiliteit
· vragen over thuisvaccinatie
· alle niet-medische vragen rond vaccinatie

Nuttige	filmpjes
Ben je benieuwd wat er jou te wachten staat 
in het vaccinatiecentrum? Bekijk dan het 
overzichtelijke filmpje van Eerstelijnszone 
Kempenland. Stap voor stap ontdek je hoe 
jouw bezoek aan het vaccinatiecentrum in 
Weelde zal verlopen. Je zal perfect voorbe-
reid zijn op wat komen zal!

Heb je hulp nodig om jouw afspraak online 
te bevestigen of te verplaatsen ? De instruc-
tievideo’s van het Agentschap Zorg en Ge-
zondheid loodsen je door de schermen van 
het boekingssysteem en leggen je het op een 
duidelijke manier uit.

De filmpjes kun je bekijken op de website 
www.rijkevorsel.be/vaccinatie en de web-
site www.elzkempenland.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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Bestrijding processierupsen

BOUWEN EN WONEN

Preventieve bestrijding 
Daarom zal het lokaal bestuur ook dit jaar naast een curatieve bestrijding − het effectief weg-
branden of wegzuigen van de nesten − eerst een preventieve behandeling laten uitvoeren. Dit 
wil zeggen dat in de loop van april/mei de bomen besproeid worden met een biologisch product 
met als doel om de curatieve bestrijding opnieuw te kunnen beperken. Indien nodig worden er 
waarschuwingsborden geplaatst op publiek toegankelijke locaties waar er veel overlast is door 
processierupsen, zoals bijvoorbeeld in het gemeentebos. Het is niet ondenkbaar dat er ook 
bepaalde zones worden afgesloten. Belangrijk om te weten is dat de technische dienst enkel 
nesten zal bestrijden in bomen die op openbaar domein staan. Er wordt een uitzondering ge-
maakt voor bomen die aan de andere kant van de baangracht staan waarbij de nesten een risico 
vormen voor weggebruikers. Voor bomen die op privaat domein staan moeten de inwoners zelf 
instaan voor de bestrijding. Gezien de overlast die de processierupsen kunnen veroorzaken, is 
het raadzaam om hiervoor een aannemer te contacteren.

Ophangen mezenkasten
De provincie Antwerpen is ondertussen gestart met een aantal proefprojecten ter bestrijding 
van de processierupsen onder andere door het ophangen van mezenkasten. Mezen zijn immers 
verzot op de jonge rupsen en helpen om ze op een natuurlijke manier terug te dringen. Ook in 
Rijkevorsel doen we mee om de plaagdruk van de processierupsen binnen de perken te houden. 
Er werden momenteel 90 nestkastjes opgehangen op volgende locaties: Heesbeekweg, Hees-
dijk, Heggestraat, Molenstraat, Oude Baan, Oude Goorstraat en Rijtweg. Mogelijk worden de 
locaties in het najaar nog uitgebreid.

Meldingen van overlast door processierupsen op openbaar domein kun je steeds doen via het 
meldingsformulier op de website of per e-mail naar milieu@rijkevorsel.be. Ook overlast van 
processierupsen langs gewestwegen kunnen via deze weg gemeld worden. Deze meldingen wor-
den doorgestuurd naar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), bevoegd voor de gewestwegen.

Vorig jaar werd gestart met de preventieve behandeling van de bomen waar 
er eerder nesten van processierupsen werden vastgesteld. Dit heeft er toe 
bijgedragen dat er in 2020 een enorme daling werd vastgesteld van het 
aantal meldingen van overlast door deze rupsen.
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Premie voor
bewoonde zwaluwnesten

Broedt er een boerenzwaluw in je stal ?  
Hangt er een bewoond huiszwaluwnest on-
der je dakgoot ?  Dan wordt jouw gastvrijheid 
beloond met een premie. Zowel de landbou-
wers als de eigenaars of huurders van huizen 
in woonwijken komen in aanmerking voor 
deze premie.

Voorwaarden
· De premie geldt voor woningen en/of an-

dere gebouwen op het grondgebied van 
Rijkevorsel.

· De premie kan aangevraagd worden door 
de eigenaar of door de huurder van de 
woning/gebouw. Wanneer de premie door 
beiden wordt aangevraagd, wordt de pre-
mie verdeeld.

· De aanvraag moet ingediend worden tus-
sen 1 mei en 1 juli.

· Er worden geen chemische insectenbe-
strijders gebruikt in de onmiddellijke om-
geving van de zwaluwnesten.

· Bij het schoonmaken van stallen/gebou-
wen waar de nesten zich bevinden, wor-
den de nesten gespaard.

· Er worden geen lakverven gebruikt op de 
muren of het plafond in de nabijheid van 
de nesten.

· Indien de muren of het plafond in de na-
bijheid van de nesten worden gekalkt, 
mag hiervoor enkel een natuurlijk product 
worden gebruikt.

· In de stallen/gebouwen waar de zwaluw-
nesten zich bevinden worden voldoende 
openingen voorzien om de toegang voor 
de zwaluwen mogelijk te maken.

· Er worden maatregelen genomen zodat de 
nesten niet bereikbaar zijn voor katten of 
andere dieren.

· Verlaten nesten worden minimaal drie 
jaar behouden. Bij verwijdering zal de 
premie worden teruggevorderd.

· Jaarlijks wordt het behoud van de nesten 
twee keer gecontroleerd.

· Als de nesten zich bevinden aan een ge-
bouw met meerdere woongelegenheden 
(appartementen) dan wordt de premie 
verdeeld onder de personen die een pre-
mieaanvraag ingediend hebben voor dit 
gebouw.

De premie bedraagt
· € 25 per jaar voor één bewoond nest
· € 30 per jaar voor twee of drie bewoonde 

nesten
· € 40 per jaar voor vier of vijf bewoonde 

nesten
· € 50 per jaar vanaf zes bewoonde nesten

Aanvragen tot het bekomen van een premie 
kunnen online tot 1 juli worden ingediend 
via de website van het lokaal bestuur.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/zwaluwpremie
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Ga mee de strijd aan tegen
de Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is een exotische wesp 
die o.a. honingbijen aanvalt. Zie je zo’n 
Aziatische hoornaar of een nest ? Neem er 
een foto van en meld het online.

Invasie van Aziatische hoornaar
De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot 
uit China, niet te verwarren met zijn onscha-
delijke Europese broertje. Deze wespen zijn 
aan een echte opmars bezig in ons land. Ze 
vallen vooral onze inheemse honingbijen aan 
en kunnen op korte tijd zelfs hele kolonies 
uitroeien.

Breng de invasie mee in kaart
Over heel Europa worden de Aziatische hoor-
naars actief bestreden. Dat gebeurt door 
hun nesten te verdelgen, maar de nesten 
zijn moeilijk te vinden. Zie je in je tuin of 
tijdens een wandeling in de natuur zo’n Azia- 
tische hoornaar of een nest hangen ? Neem 
er dan een foto van en meld het zo snel mo-
gelijk op www.vespawatch.be.

Hoe herken je een
Aziatische hoornaar ?
De Aziatische hoornaar is een grote, donkere 
wesp. Ze is groter dan een gewone wesp en 
iets kleiner dan de onschadelijke Europese 
hoornaar. Je kunt een Aziatische hoornaar 
goed herkennen aan haar unieke kleuren-
combinatie. Op de kop en het borststuk zijn 
ze volledig zwart. Ook het achterlijf is gro-

tendeels zwart met slechts één brede gele 
band. De poten zijn half zwart, half geel van 
kleur.

De Aziatische hoornaar is heel beschermend 
naar haar nest toe en kan zeer gevaarlijk en 
in groep uithalen. Hou dus altijd ruim af-
stand van het nest. Als het nest in een tuin-
huis of dergelijke hangt, is het aangeraden 
de ruimte niet meer te betreden. Profes-
sionele verdelgers zijn opgeleid en dragen 
speciale beschermkledij. Een wespenpak is 
onvoldoende.

In de vrije natuur toont ze geen interesse 
in de mens. Met haar angel kan de hoornaar 
wel meermaals pijnlijk steken zoals andere 
wespen. Daag ze dus zeker niet uit !

Meer info:
· www.vespawatch.be

Leidingstraat tussen 
Antwerpen en Ruhrgebied
via Rijkevorsel ?

De Vlaamse Regering is samen met de Ant-
werpse haven een gewestelijk ruimtelijk uit-
voeringsplan (GRUP) Leidingstraat Antwer-
pen-Ruhr (Geleen) aan het opstellen. Het 
GRUP heeft als doel een reservatiestrook 
vast te leggen voor een ondergrondse lei-
dingstraat tussen de haven van Antwerpen 
tot aan de grens met Nederland (Geleen) en 
verder door tot in het Ruhrgebied. Er worden 
drie tracés voorgesteld. Het noordelijk tracé 
loopt voor een stuk over het grondgebied 
van Rijkevorsel.

Reageren op de startnota
kan tot en met 30 april
Het college van burgemeester en schepe-
nen gaat niet akkoord met het voorgestelde 
noordelijke tracé en zal bezwaar indienen 
bij de dienst omgeving Vlaanderen. Het col-

BOUWEN EN WONEN
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lege spoort inwoners aan om ook een be-
zwaar 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 Omge-
ving. Door de coronamaatregelen kan dit 
alleen op afspraak. Een afspraak kun je ma-
ken via www.rijkevorsel.be/afspraak (Om-
geving/Inkijken openbaar onderzoek).

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/leidingstraat

zoekt een (m/v)

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

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als medewerker omgeving werk je onder leiding 
van de omgevingsambtenaar. In het kader van de 
omgevingsvergunning sta je mee in voor voorbereidende 
taken, opvolging van stedenbouwkundige dossiers, 
briefwisseling en andere administratieve taken eigen aan de 
dienst omgeving. 

PROFIEL

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

VERDERE INFORMATIE 

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair 
onderwijs. Je dient te slagen voor de voorziene 
selectieprocedure. Ervaring in een gelijkaardige functie is 
geen vereiste, maar wel een pluspunt. Een informatiebrochure 

met een uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, 
een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de 
selectieprocedure, e.d. kan worden opgevraagd bij de 
personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg te 
kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je sollicitatiebrief 
en cv, een uittreksel uit het strafregister én een kopie van 
je diploma aan de personeelsdienst uiterlijk op 18 mei 2021. 
Verstuur je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of 
geef deze af tegen ontvangstbewijs aan het lokaal bestuur, 
t.a.v. de dienst personeel, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. 
Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen
bij de personeelsdienst.

· 03 340 00 13 (14 -15)
· job@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info
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Aanvraag inname openbaar 
domein via webformulier

Als je openbaar domein inneemt voor ver-
bouwingswerken of bij een verhuis moet 
je hiervoor steeds een aanvraag indienen. 
Openbaar domein gaat over de rijbaan of 
een gedeelte ervan, maar ook een parkeer-
strook, het fietspad, het trottoir, de berm, 
een plein, ... valt hieronder.

We vragen je om de aanvraag tijdig in te die-
nen. Indien je voor de inname geen aanvraag 
indient, riskeer je een GAS-boete tot maxi-
mum € 350.

Vul je aanvraag
gemakkelijk online in
We stellen vast dat er nog steeds te weinig 
aanvragen worden ingediend. In 70 % van de 
aanvragen wordt bovendien ook de termijn 
niet gerespecteerd. Daarom is er nu een han-
dig webformulier opgesteld om deze aan-
vragen snel en gemakkelijk in orde te bren- 
gen. Je vindt dit webformulier op de pagina 
www.rijkevorsel.be/aanvraag-inname.

Via het formulier kun je drie soorten aanvra-
gen indienen:
· Parkeerverbod: minstens 10 dagen voor 

aanvang van de inname.
· Signalisatievergunning: inname openbaar 

domein zonder afsluiten openbaar domein 
en zonder omleiding, minstens 14 dagen 
voor aanvang van de inname.

· Tijdelijk politiereglement: inname open-
baar domein met afsluiten openbaar do-
mein en/of omleiding, minstens 20 dagen 
voor aanvang van de inname.

Na het indienen van de aanvraag krijg je 
zonder tegenbericht de vergunning binnen 
enkele werkdagen bezorgd via e-mail.

Parkeerverbodsborden
en/of signalisatie
Enkel bij een verhuis kun je parkeerverbods-
borden gratis afhalen tijdens de openings-
uren op het recyclagepark, en dit op vertoon 
van de goedgekeurde signalisatievergun-
ning. Hiervoor dien je twee adressen door te 
geven: het huidige en het toekomstig adres. 
Voor alle andere werkzaamheden dien je als 
aanvrager zelf te voorzien in de signalisatie. 
De parkeerverbodsborden moeten 24 uur 
voor de aanvang van de inname geplaatst 
zijn. Alle verkeerstekens moet je verwijde-
ren zodra de werkzaamheden of verhuiswer-
ken beëindigd zijn.

Hinder in kaart
Via www.rijkevorsel.be/hinderinkaart kun 
je op de hoogte blijven van de innames in 
jouw buurt. Hier vind je onder andere ook 
hinder terug door wegwerkzaamheden of 
door evenementen als markten, wielerwed-
strijden, ... Ook in de 2310-app hebben we 
een knop ‘Hinder in kaart’ voorzien, zodat je 
deze info steeds bij de hand hebt.

Meer info:
· 03 340 00 20
· mobiliteit@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/aanvraag-inname

BOUWEN EN WONEN
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Doe mee met de groeps-
aankoop hemelwateropvang 
en tankslag

Doe mee met de groepsaankoop 
hemelwateropvang
Droge zomers maken meer en meer dui-
delijk dat water een kostbaar goed is. Een 
hemelwaterput of tank helpt je om water 
op te vangen, te laten infiltreren en te her-
gebruiken. Dat is niet alleen belangrijk voor 
de natuur, maar vormt ook een besparing 
op je waterfactuur. Elke liter gratis regen-
water die je hergebruikt, is immers een li- 
ter kraantjeswater minder die je moet be-
talen !

Het lokaal bestuur organiseert samen met 
IOK een groepsaankoop hemelwateropvang. 
Via de actie kun je aan goede voorwaarden 
een kwalitatieve installatie van zowel een 
hemelwaterput, infiltratieput en/of hemel-
waterton bekomen.  

Ook opnieuw een tankslag
Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld 
op aardgas of hernieuwbare energie laten 
hun oude stookolietank in de grond zitten. 
Vaak laten eigenaars na om de tank te ver-
wijderen. Hier zijn echter grote milieurisi-
co’s aan verbonden. Zo kunnen de tanks na 
verloop van tijd beginnen lekken, waardoor 
bodem en grondwater zwaar vervuild kun-
nen raken door stookolieresten.

Daarom organiseert Rijkevorsel samen met 
IOK al voor de vierde keer een tankslag. Bij 
de vorige tankslagen werden in totaal al 
2 761 oude stookolietanks gesaneerd. Door 
de combinatie met de groepsaankoop he-
melwateropvang kan het zelfs mogelijk zijn 
om de werken te combineren. Zo raak je van 
je oude stookolietank af en installeer je een 
regenwaterput met infiltratievoorzieningen 
in één klap.

Heb je interesse ?
Schrijf je nu al vrijblijvend in op de groeps-
aankoop of volg één van onze gratis digitale 
infomomenten. Inschrijven voor de groeps-
aankoop en de infomomenten kan via de web-
site www.iok.be/hemelwater, 014 56 27 88 
of duurzaamheid@rijkevorsel.be.
Data online infomomenten:
· dinsdag 27 april
 van 19.30 tot 21.30 uur
· donderdag 29 april
 van 14.30 tot 16.30 uur
· donderdag 6 mei
 van 19.30 tot 21.30 uur

Wil je mee beslissen ?
De keuze van de firma’s gebeurt door een 
stuurgroep van mensen die deelnemen aan 
de groepsaankoop. Wil je deel uitmaken van 
deze stuurgroep ? Duid dit dan aan bij je in-
schrijving.
De actie kadert binnen het streekproject 
Kempen2030, het engagement van alle Kem-
pense gemeenten om 40 % CO2 te besparen 
tegen 2030. Voor meer info kun je terecht 
op www.kempen2030.be. 

Meer info:
· 014 56 27 88
· duurzaamheidsteam@iok.be

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

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Wandelingen Bewegen Op Verwijzing
Van 1 tot 31 mei 2021 organiseren Bewegen Op Verwijzing en het lokaal 
bestuur een wandelproject in Rijkevorsel. Hiervoor werken we samen met 
enkele studenten van Thomas More Turnhout.

Bewegen Op Verwijzing helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever en 
gezonder leven door middel van een beweegplan op maat met professionele coaching. Met het 
wandelproject proberen we de drempel te verlagen om Bewegen Op Verwijzing meer toeganke-
lijker te maken. Onze BOV-coach Beate Hofkens staat open voor iedereen die een extra duwtje 
in de rug nodig heeft.

Het wandelboekje kun je ophalen bij het gemeentehuis, de bibliotheek, apotheek, huisarts, 
BOV-coach of kun je downloaden op www.rijkevorsel.be/bewegenopverwijzing. In het boekje 
staan verschillende wandelingen beschreven met extra doe-opdrachten en beweegmomenten 
voor groot en klein. Je kunt kiezen uit een wandeling van 3, 5, 7 of 10 km. Tijdens het wandelen 
kom je op mooie plaatsen in Rijkevorsel.

Eén van de wandelingen start aan het wandelknooppunt 16 op de kruising van het Prinsenpad en 
het Printheesterpad, de trage weg die uitkomt op Oude Braak. Een andere wandeling begint aan 
wandelknooppunt 10 op het kruispunt van de Potbergstraat en de Merelstraat. De wandelingen 
kunnen enkel gedaan worden met het wandelboekje.

Wandelen is een gezonde activiteit die je alleen, met vrienden of met het gezin kunt doen en 
waarbij je je fitter gaat voelen doorheen de dag. Voel je dat je gezondheid beter is na deze 
wandelingen ? En heb je nood aan meer ? Neem dan zeker contact op met onze BOV-coach Beate 
Hofkens.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/bewegenopverwijzing
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Maak je terrein rookvrij
en win ! #GeneratieRookvrij

Spelende kinderen en roken gaan niet sa-
men. En sportende kinderen en roken even-
min! Toch wordt er nog op plaatsen waar 
veel kinderen komen gerookt. Nu de lente 
voor de deur staat, kunnen kinderen bin-
nenkort eindelijk weer buiten spelen en ra-
votten. Met een nieuwe campagne wil Ge-
neratie Rookvrij speelterreinen, sportclubs 
en jeugdbewegingen aanmoedigen om meer 
rookvrije omgevingen te creëren. Want kin-
deren hebben het recht om in een gezonde 
omgeving te ravotten en te sporten.

Het lokaal bestuur Rijkevorsel zet zijn 
schouders mee onder het project Generatie 
Rookvrij. Wij streven naar een maatschappij 
waarin ieder kind rookvrij kan opgroeien.

Ben jij bestuurslid, trainer, animator of lid 
van een sportclub of jeugdvereniging ? En wil 
je het terrein van jouw club of vereniging 
rookvrij maken ? Doe dan mee aan onze wed-
strijd en maak kans op één van de 40 pak-
ketten met signalisatiematerialen van Gene-
ratie Rookvrij voor een bedrag van minstens 
€ 200 !

Hoe doe je mee ?
In vier eenvoudige stappen:
1. Vraag om het akkoord van het bestuur van 

je club of vereniging. Stemmen ze in? Dan 
is het tijd voor het creatievere werk! 

2. Maak een filmpje of foto waarin je duide-
lijk meegeeft waarom jullie rookvrij wil-
len worden.

3. Upload je filmpje of foto via het deelna-
meformulier dat je vindt op www.gezond-
leven.be/nieuws/maak-je-terrein-rook-
vrij-en-win vóór 31 augustus 2021.

4. Ga aan de slag ! Maak je terrein rookvrij 
en vraag het label van Generatie Rookvrij 
aan.

Wat valt er te winnen ?
Gezondere lucht en longen, dat zeker ! Maar 
ook een heel pakket vol signalisatiemate-
rialen van Generatie Rookvrij. Handig, want 
als je terrein rookvrij is, dan wil je dat na-
tuurlijk aan iedereen laten zien. Uit alle in-
zendingen loot Het Vlaams Instituut Gezond 
Leven op 15 september 2021 twintig sport-
clubs en twintig jeugdverenigingen als win-
naars. Elk van hen ontvangt een pakket ter 
waarde van gemiddeld € 275.

Het pakket bevat voor sportclubs:
· 2 verkeersborden met beugel met de tekst 

‘hier sport ik rookvrij’ (40 op 60 cm)
· 1 spandoek met dezelfde tekst
 (2,5 op 1 m)
· 25 hesjes

en voor jeugdverenigingen:
· 2 verkeersborden met beugel met de tekst 

‘hier sport ik rookvrij’ (40 op 60 cm)
· 1 spandoek met dezelfde tekst
 (2,5 op 1 m)

Naast dit pakket van signalisatiematerialen 
voorziet het lokaal bestuur van Rijkevor-
sel nog een aparte loting tussen de deelne-
mende Rijkevorselse verenigingen aan de 
wedstrijd ‘Generatie Rookvrij’. De winnaar 
van deze loting kan een prijs van € 125 voor 
de aankoop van duurzaam materiaal in de 
wacht slepen.

Meer info:
· www.generatierookvrij.be
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G-sport@school in Rijkevorsel

Op 8 en 9 maart was het al G-sport wat de klok sloeg. Leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar van de basisscho-
len Het Kompas, Sint-Lucia en de Wegwijzer konden deelnemen aan verschillende G-sporten. Het project werd 
georganiseerd in samenwerking met Sportregio Noorderkempen.

Gedurende een halve dag stonden er verschillende initiaties op het programma. Via een doorschuifsysteem kon-
den de enthousiaste leerlingen kennismaken met vier verschillende G-sporten. De sporten die op het programma 
stonden, waren zitbadminton, rolstoelbasketbal, torbal en boccia (een balsport vergelijkbaar met petanque). 
De sporttakken werden begeleid door fervente beoefenaars van de sporten en lesgevers van Sportwerk. 

Zowel leerlingen, leerkrachten als de G-sporters vonden het een fijne ervaring. We kijken alvast uit naar volgend 
jaar !

VRIJE TIJD

Torbal in Het Kompas

Zitbadminton in De Wegwijzer Boccia in de Sint-Luciaschool
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50 jaar Leo Pleysier

Leo Pleysier is dit jaar 50 jaar schrijver. Zijn 
eerste roman Mirliton werd uitgegeven in 
1971. Om zijn 50 jaar schrijversbestaan te 
vieren is er nu een herdruk van zijn boek ‘De 
kast’, een wonderschoon boek over het ver-
glijden van de tijd en de onontkoombaarheid 
van familie. Uiterst precies brengt Leo Pley-
sier zijn personages tot leven en ontvouwt 
hij de familiegeschiedenis die kleeft aan de 
lang opgeborgen voorwerpen.

Leo Pleysier De kast

Leo
Pleysier    D

ekast

Roman

Terwijl haar man een voetbalwedstrijd kijkt, belt een
vrouw haar broer. Ze is de kast aan het uitmesten, het
pronkstuk uit de erfenis van hun ouders. Terwijl de voor-
werpen door haar handen gaan, borrelt het verleden om-
hoog. Nu zit ze om een praatje verlegen, maar haar broer
is verkouden en zegt nauwelijks iets terug.

Uiterst precies brengt Leo Pleysier zijn personages tot
leven en ontvouwt hij de familiegeschiedenis die kleeft
aan de lang opgeborgen voorwerpen. De kast is een 
wonderschoon boek over het verglijden van de tijd en 
de onontkoombaarheid van familie. Een leeservaring die
je altijd bij zal blijven.

‘Al sinds 1971 slijpt Leo Pleysier aan zijn oeuvre 
als aan een diamant: traag, geduldig, zorgvuldig.’ 

– de standaard 

Al die namen. Al die gezichten. Al die 
bescheiden geschiedenissen die smeken 
om nog eens verhaald te worden maar
waarvoor nu al lang geen vertellers en
geen toehoorders meer zijn, zei ik. 

Voilà! Zo was het helemaal. En op haar
hurken voor die kast had ze zitten oprapen
en lezen tot ze er krampen van in haar
benen had gekregen. 

Want een mens let dan niet meer op uur
en tijd, zei ze.

Leo Pleysier (1945) is de auteur van
een bijzonder verfijnd en veelbekroond
oeuvre. In 1996 ontving hij de driejaar-
lijkse Prijs van de Vlaamse Gemeen-
schap voor Proza voor zijn roman De
Gele Rivier is bevrozen. Zijn bekendste
roman, Wit is altijd schoon, geldt als
een klassieker, beleefde vijftien druk-
ken, werd genomineerd voor de AKO
Literatuurprijs en bekroond met de 
F. Bordewijk-prijs en de Dirk Martens-
prijs. Hij woont in Rijkevorsel, dicht
bij zijn geboortegrond.

9 7 8 9 4 0 3 1 2 3 3 1 8

debezigebij.nl

Leo Pleysier.qxp_De kast  23-02-21  12:36  Pagina 1

Terwijl haar man een voetbalwedstrijd 
kijkt, belt een vrouw haar broer. Ze is de 
kast aan het uitmesten, het pronkstuk uit 
de erfenis van hun ouders. Terwijl de voor-
werpen door haar handen gaan, borrelt het 
verleden omhoog. Nu zit ze om een praatje 
verlegen, maar haar broer is verkouden en 
zegt nauwelijks iets terug.

In de maand mei zetten we de boeken van 
Leo Pleysier in de kijker in de Leo Pleysier-
bibliotheek.

Jeugdboekenmaand 2021:
Lezen is een feest !

In maart 2021 was het feest in de Leo Pley-
sierbibliotheek. Het was immers voor de 
50ste keer Jeugdboekenmaand. Om deze ver-
jaardag extra in de kijker te zetten, vroegen 
we aan onze lezers om een wenskaart te ont-
werpen of een tekening mooi in te kleuren.

We hebben heel veel tekeningen en zelfont-
worpen kaarten mogen ontvangen. Heel fijn 
was dat ! Uit alle tekeningen en kaarten heb-
ben we vijf winnaars getrokken. Zij ontvan-
gen een feestpakket. Alle winnaars worden 
persoonlijk op de hoogte gebracht.

Aanvraag seizoensreservatie
gemeentelijke lokalen

Intussen zijn we al enkele maanden ver in 
2021 en zijn vele verenigingen bezig met de 
opmaak van hun kalender voor het seizoen 
2021-2022.

Vaak maken verenigingen gebruik van ge-
meentelijke lokalen voor het inrichten van 
hun activiteiten. Indien je een lokaal wil re-
serveren voor het seizoen 2021-2022, kun je 
hiervoor een aanvraag doen via het e-mail-
adres evenementen@rijkevorsel.be en dit 
voor 16 mei 2021.

Het is ook steeds mogelijk om de aanvragen 
binnen te brengen bij de sector vrije tijd op 
de eerste verdieping in de Leo Pleysierbi-
bliotheek.

Op www.rijkevorsel.be/lokalenverhuur vind 
je de nodige formulieren en informatie terug.

Meer info:
· evenementen@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/lokalenverhuur
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VRIJE TIJD

Week van de opvoeding wordt 
Week van de Groeilamp !

Na meer dan tien jaar Week van de Opvoe-
ding weten we het zeker: dit gaat al lang 
over meer dan ‘opvoeden’ alleen ! De cam-
pagne wil mensen ook laten nadenken over 
hoe we een omgeving creëren waarin het 
goed is voor kinderen en jongeren om op te 
voeden. Met als krachtig symbool, de groei-
lamp. 

De lamp laat ons licht schijnen op ‘opvoe-
den’. Want groot worden, dat gaat niet 
helemaal vanzelf. De lamp zet alle gewel-
dige ouders, familieleden en opvoeders in 
de schijnwerpers. Omdat ze dat dubbel en 
dik verdienen. De lamp zet de plaatsen in 
de kijker waar je je licht kunt opsteken als 
je het even niet meer weet. Want ook dat is 
opvoeden: er is geen licht zonder schaduw. 
En dat is oké !

Ga de uitdaging aan !
Tijdens de week van 16 tot 23 mei 2021 zal 
het lokaal bestuur jullie weer allemaal uit-
dagen om gedurende deze week allerlei ont-

spannende activiteiten te doen met je kin-
deren. Doe je mee, dan maak je kans op een 
prachtige hangmat zodat je nadien nog veel 
kunt ontspannen met je kind(eren).

Wat moet je doen ?
Ga elke dag van de week onze uitdaging 
aan. Neem er een foto van en plaats het op 
Facebook of Instagram met vermelding van 
de hashtag #wvdoRijkevorsel en bezorg de 
foto aan ons via kinderclub@rijkevorsel.be 
of via de Facebook Messenger van ‘Kind in 
Rijkevorsel’. Onze uitdagingen kun je vanaf 
woensdag 12 mei terugvinden op de website 
van het lokaal bestuur. Er wordt ook elke dag 
een herinnering gestuurd via de Facebook-
pagina ‘Kind in Rijkevorsel’. Jullie doen toch 
ook mee ?

Meer info:
· 03 340 00 56
· kinderclub@rijkevorsel.be 
· www.rijkevorsel.be/wvdo

Bouw samen aan een 
duurzame toekomst
in Rijkevorsel

Het lokaal bestuur Rijkevorsel, Be Planet 
en Elia bundelen de krachten om innova-
tieve 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 !

We zijn op zoek naar projecten, gedragen 
door burgers en verenigingen, die ervoor 
zorgen dat het aangenaam leven is in Rij-
kevorsel. Denk aan collectieve tuintjes, 
projecten die voedselverspilling tegengaan, 
zachte mobiliteit stimuleren of de afval-
berg verkleinen. Alles wat onder de noemer 
‘duurzame ontwikkeling’ valt, komt in aan-
merking.
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· 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

Stel je kandidaat
Op www.rijkevorsel.be/beplanet vind je 
meer informatie over de oproep en het re-
glement. Indien je denkt aan de voorwaar-
den te voldoen, aarzel dan niet langer en vul 
het kandidaatsdossier in.

Dien uw project
in voor 17 mei !

Je hebt tot maandag 17 mei, 12 uur om 
je kandidatuur in te dienen. De laureaten 
worden in de loop van de maand juni op de 
hoogte gebracht.

Meer info:
· duurzaamheid@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/beplanet

Organiseer je een activiteit
in juni ? Voer deze tijdig in
de UiTdatabank in !

Aankondigingen van activi-
teiten in juni dien je uiter-
lijk op donderdag 6 mei 2021 
in te voeren via de website 

www.uitdatabank.be. Zorg ervoor dat jouw 
evenement coronaveilig is en goedkeuring 
heeft van het lokaal bestuur.

Activiteiten die te laat of niet werden in-
gegeven 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.

Taart voor de
2310ste Facebook-like

Anderhalf jaar geleden lanceerde het lokaal 
bestuur de Facebookpagina ‘2310 Rijkevor-
sel’. Met deze pagina willen we onze inwo-
ners informeren over de diensten en activi-
teiten die het lokaal bestuur aanbiedt.

Onlangs zorgde Bianca Vriens uit Rijkevor-
sel voor de 2310ste like van deze pagina. 
Uiteraard konden we dit niet zomaar laten 
passeren. Van het lokaal bestuur ontving ze 
een heuse 2310-taart. Die viel duidelijk in 
de smaak !

Meer info:
· www.facebook.com/2310rijkevorsel



24

#2310

Wie zijn jullie en
wat doen jullie ?
We zijn een aanspreekpunt voor alle ouders 
EN leerkrachten. We signaleren vragen van 
ouders aan de school en/of leerkrachten, 
bijvoorbeeld over de buitenschoolse opvang, 
de visie van de school, ...

We signaleren vragen van de school of het 
schoolbestuur aan de ouders. Denk maar 
aan specifieke schooltopics, allergenen en 
de impact hiervan, ...

We organiseren activiteiten voor kinderen, 
ouders, grootouders en de gemeenschap. 
Onze twee grootste en belangrijkste activi-
teiten zijn het schoolfeest en de spaghet-
tidag. We organiseren natuurlijk ook nog an-
dere leuke activiteiten, zoals de Kompasfuif, 
het grootoudersfeest en de quiz. 

We ondersteunen de school en de leerkrach-
ten. Zo helpen we bij werken op en rond de 
school (plaatsen van podia, voorzien van vei-
ligheidsmatten rond de speeltuigen, ...).

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Om een vlotte werking te garanderen, wer-
ken wij met verschillende functies. Er is een 
voorzitter, een ondervoorzitter, een pen-

ningmeester, een materiaalmeester en ver-
schillende actieve leden. Verder worden we 
nog ondersteund door helpende handjes. Dit 
zijn ouders die een handje willen toesteken 
op een evenement (schoolfeest, grootou-
dersfeest, wafels bakken met carnaval, ...), 
maar niet de totale organisatie op zich ne-
men.

Als ouderraad delen we ons per activiteit op 
in werkgroepen. Dit maakt dat de ‘lasten’ 
en verantwoordelijkheden verdeeld zijn en 
dat je niet van elke activiteit van naald tot 
draad op de hoogte moet zijn. 

Gedurende het jaar hebben we gemiddeld 
één keer per maand een algemene vergade-
ring waarin de algemene thema’s aan bod 
komen en elke werkgroep zijn activiteit toe-
licht.

Waar is jullie vereniging 
gevestigd ? 
Onze vergaderingen gaan door in de polyva-
lente zaal van basisschool Het Kompas in Sint-
Jozef Rijkevorsel. Vergaderingen van werk-
groepen gebeuren ook bij de leden thuis.

Welke activiteit raden jullie 
onze inwoners aan ?
Wij vinden dat elke activiteit de moeite 
waard is om van te genieten ! Voorbeelden 
hiervan zijn: 
· genieten van kleinkinderen op het groot-

oudersfeest met een tasje koffie
· genieten van een heerlijke en toch ge-

zonde maaltijd op onze spaghettidag
· genieten van een fris getapte pint op onze 

Kompasfuif
· genieten van een prachtig optreden van 

de kinderen en kleinkinderen in leuk ge-
zelschap op ons schoolfeest. Gegaran-
deerd een ‘echt’ feest voor groot en klein

Ouderraad Het KompasVereniging in de kijker
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Werken jullie samen met 
andere verenigingen ? 
Wij werken samen met verschillende Rijke-
vorselse verenigingen. De wisselwerking die 
we met deze verenigingen hebben, maakt 
het voor ons én hun interessant en boeiend. 
Zo kunnen we toch een beetje genieten op 
onze eigen activiteit en andere verenigingen 
ontlasten op hun activiteit.

Heeft de huidige coronacrisis 
gevolgen voor jullie vereniging ?
Deze heeft voor ons heel veel gevolgen ge-
had. Zo kon vorig jaar (en hoogstwaarschijn-
lijk ook dit jaar) ons schoolfeest niet door-
gaan. Onze spaghettidag hebben we helaas 
ook moeten uitstellen. Omdat we met deze 
twee activiteiten het grootste inkomsten-
verlies hebben voor busreizen, schooltoe-
lage voor de kinderen, ... zijn wij gaan na-
denken over leuke alternatieven.

Zo konden de mensen dit jaar bij ons al een 
vogelhuisje of mezenbol zelfbouwpakket 
aankopen om creatief aan de slag te gaan 
met de kinderen en ook hun steentje bij te 
dragen aan de natuur.

Ook onze vlaaienslag was voor de eerste 
maal zeker en vast een succes, maar liefst 
1 088 stuks hebben we verkocht ! Ongetwij-
feld is er veel gesmuld dat weekend hier in 
Sint-Jozef. We hebben ook enkele vlaaien 
geschonken aan Lentekind en aan de ser-
viceflats in het Prinsenhof.

Aan onze vlaaienslag hadden we een wed-
strijd gekoppeld voor een leuke verrassing 
voor de kinderen in de school. Deze verras-
sing is ruimschoots verdiend en komt er zeker 
nog aan als de coronacijfers het toelaten.

Eventuele anekdotes
om te vermelden ?
In 2020 hebben we afscheid moeten nemen 
van een actief lid dat maar liefst negentien 

jaar bij ons actief was in verschillende func-
ties !

Op onze jaarlijkse barbecue met onze leden 
en hun gezin wordt het vlees al eens uit het 
oog verloren, omdat het aan tafel net iets 
te gezellig is.

Opruimen na onze jaarlijkse Kompasfuif ver-
loopt niet altijd even vlot. Soms sneuvelen 
er mensen in plaats van bier en glazen.

Wie nomineren jullie
als volgende vereniging ?
VZW Vriendenkring Brandweer Rijkevorsel. 
Wij zijn heel benieuwd naar wie en wat 
deze vereniging is en doet. Wij branden van 
nieuwsgierigheid en kijken vurig uit naar hun 
verhaal !

Ouderraad Het Kompas

· Hoofdactiviteit: ondersteuning schoolwerking
· Leeftijd: zo lang wij weten
· Aantal leden: 13 leden
· Website: wp.het-kompas.be/ouderraad
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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.

IK TERUG OP VAKANTIE
WIL GAAN.

#JADAAROM #ELZKEMPENLAND

IK LAAT ME
omdat...

VOOR ALLE INFO: WWW.ELZKEMPENLAND.BE


