
JUNI 2021www.rijkevorsel.be

2310
Denk mee na over de toekomst van het Sas !

Heb je lumineuze ideeën voor de invulling van 
de openbare zones op ’t Sas ? Wil je meer weten 
over het park en de centrale zone met industrieel 
erfgoed ? Schrijf je dan in voor het online 
participatiemoment over het Sas op 15 juni.
Wil jij ons helpen met de zoektocht naar passende 
namen voor het park, de centrale strook of het 
bufferbekken ? Vul jouw keuzes in op de postkaart 
in het midden van deze 2310 en bezorg ze aan het 
lokaal bestuur.

© Bart Huysmans
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INHOUD

4
We komen stilaan in een volgende fase in het dossier van het 
Sas. Naast de realisatie van twee woonzones is er ook ruimte 
voor een park. De eerste ontwerpen voor dit park liggen reeds 
op tafel. Bij de verdere invulling betrekken we jou graag.

22
Op 3 juni is het Wereld Fietsdag, de dag waarop wereldwijd de 
fiets wordt gepromoot. Doe die dag eens gek en rijd met toeters 
en bellen met je fiets door onze straten.

18
Jaarlijks reikt de GECORO van Rijkevorsel een prijs uit voor 

projecten die kaderen in het gemeentelijk klimaatactieplan. 
Dit jaar kan deze prijs gewonnen worden door een land- of 

tuinbouwbedrijf. 

10
Met de installatie van slimme sensoren en een alarmserver in 

het woonzorgcentrum Prinsenhof heeft Rijkevorsel een primeur 
voor Vlaanderen te pakken. De werkdruk voor het personeel 

verlaagt en er is er meer tijd om aandacht en zorg te geven aan 
wie het nodig heeft.

16
Samen met de zomer komen ook de wespen weer tevoorschijn. 
De brandweer roept op om aanvragen tot wespenverdelging door 
te geven via het e-loket van de Hulpverleningszone Taxandria. 
Gevraagd wordt om wel alleen hinderlijke of gevaarlijke nesten 
door te geven.

© Ann Oplinus
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VOORWOORD

Bob Van den Eijnden,

1ste schepen, schepen van omgeving 
(ruimtelijke ordening en milieu), 
openbare werken, land- en tuinbouw 
en huisvesting-wonen

Beste inwoner,

Tijdens het schrijven van dit voorwoord is de zon volop aan het schijnen. De zomer lijkt 
eindelijk echt in aantocht. Hopelijk kunnen we er dit jaar met volle teugen van genieten.

Voor de ontwikkeling van de site Sas zijn we volop bezig met het ontwerp en de invulling 
van het parkgedeelte achter de arcadebogen en van de centrale zone achter de kopgevel, 
waar vroeger het ovengebouw stond. Meer hierover verder in deze 2310. Tevens zal er 
in juni een online participatiemoment over het Sas georganiseerd worden voor onze 
inwoners. Voor de ontwikkeling van het woongebied, met de 60 woongelegenheden, 
verwachten we binnen enkele maanden meer duidelijkheid van de projectontwikkelaars.

Voor wat betreft openbare werken zijn in Molenakkers 2 de wegen en gebouwen gerealiseerd. Als je in de omgeving 
van de Vonderstraat werkzaamheden hebt vastgesteld, dan zijn dat de nutsbedrijven die hun aanpassingswerken 
uitvoeren ter voorbereiding van de wegenwerken die daar in het najaar zullen plaatsvinden. In de Oude Goorstraat 
en Opstal zullen de nutsmaatschappijen in het najaar hun werkzaamheden uitvoeren en rond de jaarwisseling volgen 
hier ook wegenwerken.

Het schepencollege heeft negatief advies gegeven over de Leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied. Dit is de mogelijke 
pijpleiding waarbij het noordelijke tracé door ons dorp loopt. Het dienstgebouw op het kerkhof zal in juni officieel 
geopend worden. Het goed toegankelijk openbaar toilet in het gebouw is reeds gerealiseerd en in gebruik genomen. 
De ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel ligt bij de Vlaamse minister van omgeving. Zodra dit door het Vlaams 
Parlement wordt goedgekeurd zal men overgaan tot de uitvoering ervan.

Wij gaan ons als gemeente nog meer inzetten voor de bestrijding van zwerfvuil en sluikstorten. Hiervoor zijn 
wij gestart met het driejarig coachingtraject van de organisatie Mooimakers. Dit heeft als doel een effectief en 
efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren. Het zijn inspanningen bovenop de 
werkzaamheden die onze individuele zwerfvuilruimers, verenigingen en de scholen uitvoeren. Hartelijk dank voor 
hun blijvende inzet.

Ik wens jullie allemaal nog een fijne en aangename zomer toe!
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BESTUUR

Wonen en aanvullende functies
Op de site worden maximum 60 wooneenheden verdeeld over de zone langsheen Stevennekens 
en de zone langsheen Hoge Heideweg. Het gaat om verschillende types woningen. Er is ook 
plaats voor nevenfuncties zoals bv. kleinschalige handel, diensten, horeca en gemeenschaps-
vormende activiteiten.

Verwacht hier geen klassieke verkaveling, want er wordt een autoluwe wijk vooropgesteld. 
Parkeren gebeurt ondergronds of bovengronds in gebundelde, afgeschermde parkeervoorzie-
ningen. Bijzondere aandacht gaat uit naar het traag verkeer, bv. passende inrichting van het 
openbaar domein doorheen de site en kwalitatieve fietsenstallingen.

Een private projectontwikkelaar zal via een publiek-private samenwerking deze woonzones en 
het plein aan de zijde van de straat Sint-Jozef realiseren. De procedure voor de aanduiding van 
deze projectontwikkelaar loopt momenteel. Verwacht wordt dat er binnen enkele maanden 
duidelijkheid zal zijn over de projectontwikkelaar en de concrete invulling van deze zones.

Het lokaal bestuur wil op de voormalige steenbakkerijsite Sas een 
kwalitatief, duurzaam herbestemmingsproject realiseren met een knipoog 
naar het rijke verleden van de site. Twee woonzones met nevenfuncties 
worden gescheiden door een strook waar de historiek van de site centraal 
staat. In het noordelijke gedeelte wordt een park ingericht. 

Meer dan wonen alleen op het Sas. 
Denk mee !

© Johan Kaethoven
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Park in het noorden
Het park (ca. 1,7 ha) wordt ingericht in het noordelijk gedeelte van de site en vormt zo de aan-
sluiting op het natuurgebied ten noorden ervan. Het bestuur stelt hier een integrale ervaring van 
ont-moeten voorop. Het is een plaats waar dorpsbewoners en bezoekers zich ontspannen (ont-
moeten) en elkaar vinden (ontmoeten). Hiertoe bieden we een breed aanbod met kruisbestuiving 
tussen natuur, erfgoed, educatie, recreatie, verenigingsleven, wandel- en fietstoerisme, … 

Voor de inrichting van het park maken we een tweedeling in functie van de ruimtelijke aanslui-
ting op de omgeving:
· In een oase van rust, die grenst aan het natuurgebied, is het aangenaam vertoeven in een 

omgeving waar de natuur centraal staat. De invulling van deze zone vergroot de biodiversiteit 
en zorgt zo voor een puur natuur-beleving. Natuureducatie behoort hier ook tot de mogelijk-
heden.

· In de recreatiezone ligt de nadruk eerder op ontmoeten, spelen en bewegen. Er wordt een 
multifunctionele inrichting beoogd met aandacht voor versterking van het sociaal weefsel in 
de buurt en ontspanningselementen en -activiteiten voor iedereen (bijvoorbeeld verschil-
lende leeftijden, kansengroepen, toegankelijkheid in ruime zin). 

Verder wordt algemeen ingezet op volgende zaken:
· Bijzondere aandacht voor traag verkeer
· Duurzame inrichting, die zich bijvoorbeeld vertaalt in de inheemse beplanting, doordachte 

waterhuishouding (met onder andere aanleg bufferbekken) en een weloverwogen evenwicht 
tussen intensief en extensief parkbeheer (dit heeft betrekking op de intensiteit van het 
groenonderhoud).

· Creatieve verwijzingen naar de historiek van de site die de streekidentiteit in de verf zetten.

Het park biedt in eerste orde een grote meerwaarde voor de dorpsbewoners van Sint-Jozef, 
maar bij uitbreiding ook voor de hele regio, bijvoorbeeld als rustpunt langsheen fiets- en wan-
delroutes.

Centrale zone met industrieel erfgoed
Op de volledige site is verwevenheid met het industriële verleden het streefdoel. In de centrale 
zone is de terugblik prominenter aanwezig. Het hart van de steenfabriek blijft ook het hart van 
de herbestemde site. Dit was immers de plaats waar de stenen gebakken werden in de ringoven 
en bijgevolg de ideale locatie om de weg die de steen aflegde in de steenfabriek te tonen.

In deze zone bevinden zich erfgoedrelicten van de steenbakkerij, namelijk de voorgevel, een 
fragment van de ringoven met reeds gerestaureerde schouw en de arcadebogen van het om-
laadstation waar stenen vanuit de droogtunnels in de oven werden geplaatst. Het industrieel 
erfgoed wordt gerestaureerd en geïntegreerd.

Onder meer het productieproces wordt geaccentueerd en verder toegelicht middels informatie-
borden, foto’s, ... De kopgevel vormt hiervoor de uitgelezen plaats. De centrale zone biedt zo 
een blik op de streekidentiteit en de historische steenbakkerijnijverheid die aan de basis ligt 
van het ontstaan van Sint-Jozef en fungeert als toeristische bezienswaardigheid langs fiets- en 
wandelroutes. 
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De centrale zone is door haar centrale ligging en historisch karakter bij uitstek geschikt voor 
functies die sociale verbondenheid in de dorpskern versterken. Zo wordt er bijvoorbeeld voor-
opgesteld om aan de arcadebogen aansluitend op het park een multifunctionele ruimte te 
voorzien voor de organisatie van activiteiten en ambulante handel.

© Johan Kaethoven

De zone vormt een groene verbindingsstrook (noord-zuid) en een buffer (oost-west) tussen 
de twee woonzones. De aanleg optimaliseert de beleving van het industrieel erfgoed. De ver-
harding wordt tot een minimum beperkt in het kader van duurzaam waterbeheer. Zo is het 
momenteel ook een piste om waterkanalen te voorzien doorheen de oven die contrasteren 
met het vuur van de oven. Voorts wordt bekeken in hoeverre randinitiatieven mogelijk zijn ter 
bevordering van de biodiversiteit. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of de erfgoedelementen 
als habitat voor vleermuizen of vogels dienst kunnen doen.

BESTUUR

Denk mee na over het park en de centrale zone !
De aanleg van het park en de centrale zone met industrieel erfgoed gebeurt door de gemeente en dus niet door 
de private ontwikkelaar. In dit artikel werden de grote lijnen al uiteengezet. Op basis daarvan werden al eerste 
ontwerpen opgemaakt voor deze zones. Bij de verdere detaillering betrekken we jou graag.

Wil je meer weten over het park en de centrale zone met industrieel erfgoed ? Heb je lumineuze ideeën voor deze 
zones die je graag met ons deelt ? Wil je jouw stempel mee drukken op de invulling van deze zones  ? Schrijf je dan 
in voor het online participatiemoment over de inrichting van het park en de centrale zone met industrieel erfgoed 
op de steenbakkerijsite Sas op dinsdag 15 juni 2021 om 19.30 uur. Dat doe je door vóór 8 juni 2021 een e-mail te 
sturen naar secretariaat@rijkevorsel.be. Verdere instructies voor deelname aan deze digitale sessie worden enkele 
dagen vooraf per e-mail bezorgd.

Kun je niet aanwezig zijn bij het online participatiemoment, maar wil je toch gehoord worden ? Vul dan het formu-
lier op www.rijkevorsel.be/participatieSas in. 

Wil jij ons helpen met de zoektocht naar passende namen voor het park, de centrale strook of het bufferbekken ? 
Heb jij een tof idee voor de invulling van de openbare ruimte van de site ? Vul jouw keuzes in op de postkaart 
in het midden van deze 2310 en bezorg ze aan het lokaal bestuur. Of laat het ons online weten via de website 
www.rijkevorsel.be/participatieSas.

Als extraatje vind je ook een tweede kaart in het midden van de 2310 terug. Een postkaart van het Sas die je met 
de post kunt verzenden naar vrienden of familie.
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Kort verslag raden
26 april 2021

Gemeenteraad
Goedkeuring wordt verleend aan de agen-
da’s van de algemene vergaderingen van IOK 
en IOK Afvalbeheer op 18 mei 2021, alsook 
worden de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers vastgesteld.

De gemeenteraad wijst mevrouw Lisa Lam-
beets aan als ambtenaar belast met het op-
leggen van de administratieve geldboetes 
(sanctionerend ambtenaar).

Het nieuwe arbeidsreglement, van toepas-
sing op alle personeelsleden, wordt goedge-
keurd.

In het kader van de contact- en bronopspo-
ring ter bestrijding van de Covid-19-pande-
mie verklaart de raad zich akkoord met de 
verlenging van de opdracht voor inzet, sen-
sibilisering, preventie, bronopsporing, qua-
rantainecoaching en aanvullend lokaal con-
tactonderzoek. De raad neemt kennis van 
het voorgelegde addendum bij de samen-
werkingsovereenkomst en keurt dit goed.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Onderhoud 
Stevennekens - Aanleg fietspad Berkenrijs’. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zo-
als voorzien in het bestek en zoals opgeno-
men in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 84 560, excl. BTW.
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Heraanleg 
zijstraat Heesbeekweg’. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het be-
stek en zoals opgenomen in de algemene uit-
voeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt € 109 670, excl. BTW.

Akkoord wordt gegaan met het instellen 
van een fietsstraat en parkeerverbod in het 
Kruispad. 

Goedkeuring wordt gegeven aan het plaat-
sen van de onderborden voor het eventuele 
tweerichtingsverkeer van fietsen, bromfiet-
sen klasse A en speed pedelecs naar aanlei-
ding van het eerder ingestelde eenrichtings-
verkeer in een deel van Koekhoven.

De raad gaat niet in op het voorstel van 
raadslid Backx om het bord ‘einde/begin 
bebouwde kom’ langs de Sint-Lenaartse-
steenweg te verplaatsen als volgt: komende 
vanuit Rijkevorsel voorbij het kruispunt met 
Merret, komende vanuit Sint-Lenaarts voor 
het kruispunt met Torendries. Het voorstel 
zal wel mee opgenomen worden bij de op-
maak van het mobiliteitsplan.

Raad voor
maatschappelijk welzijn 
Kennis wordt genomen van het besluit van 
het vast bureau van 8 maart 2021 tot het 
niet toetreden tot de werking van de Woon-
cel van Welzijnszorg Kempen met betrek-
king tot de regionale aanpak van de dak- en 
thuisloosheid.

Goedkeuring wordt verleend aan de agenda 
van de algemene vergadering van IOK op 18 
mei 2021, alsook worden de mandaten van 
de gemeentelijke vertegenwoordigers vast-
gesteld.

Het nieuwe arbeidsreglement, van toepassing 
op alle personeelsleden, wordt goedgekeurd.
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Zitting gemeenteraad
en raad voor
maatschappelijk welzijn

Omwille van de coronacrisis heeft de burge-
meester bij politieverordening besloten dat 
de vergaderingen van de gemeenteraad en 
de OCMW-raad niet fysiek kunnen doorgaan. 
Voorlopig worden de raadszittingen georga-
niseerd via videoconferentie.

De zittingen zullen te volgen zijn via 
livestream, zodat de openbaarheid van de 
vergaderingen gegarandeerd blijft.

De volgende zittingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn vin-
den plaats op maandag 31 mei en 21 juni 
2021 vanaf 20.00 uur. De agenda’s worden 
een achttal dagen voor de raadszittingen 
bekendgemaakt. De link voor de livestream 
wordt ter beschikking gesteld op de website. 
Het audioverslag van de raden kun je herbe-
luisteren op onze website.

Via onze communicatiekanalen (website, 
Facebook, Instagram) houden we je op de 
hoogte.

Iedereen welkom
in Rijkevorsel

Op 17 mei werd de jaarlijkse IDAHOT-dag ge-
vierd. IDAHOT staat voor Internationale Dag 
tegen Holebifobie en Transfobie. Met IDA-
HOT wordt wereldwijd aandacht gevraagd 
voor het verschijnsel van homohaat en de 
sociale onwenselijkheid daarvan. Heel wat 
steden en gemeenten doen hieraan mee, zo 
ook Rijkevorsel.

Net zoals de voorbije jaren wapperde op 
deze dag de regenboogvlag in Rijkevorsel. 
De bestaande regenboogzebrapaden kregen 
een nieuw likje gekleurde verf en in de Leo 
Pleysierbibliotheek stond een thematafel 
uitgestald met allerlei boeken over het on-
derwerp.

Met al deze acties wil het bestuur tonen dat 
onze gemeente begaan is met alle inwoners, 
ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderi-
dentiteit. Discriminatie, op welke basis dan 
ook, is onaanvaardbaar.

Heb je vragen over dit onderwerp? Op de 
website van Cavaria, de Vlaamse belangen-
verdediger van LGBTI-mensen en koepel van 
LGBTI-organisaties, vind je heel wat infor-
matie.

Meer info:
· www.cavaria.be

BESTUUR



9

Hulp bij het invullen van de 
aangifte personenbelasting

Omwille van het coronavirus gaat de zitdag 
in het gemeentehuis net zoals vorig jaar niet 
door. De Federale Overheidsdienst (FOD) Fi-
nanciën zet opnieuw maximaal in op hulp 
per telefoon op afspraak.

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 ver-
zenden naar het aangegeven adres. Via de 
website taxonweb.be kun je een elektroni-
sche aangifte doen. Hiervoor heb je je elek-
tronische identiteitskaart of token nodig en 
een kaartlezer.

Hulp bij het invullen van de 
aangifte 2021 door
FOD Financiën
De hulp bij de aangifte wordt dit jaar op-
nieuw telefonisch en op afspraak georgani-
seerd:
· Personen die vorig jaar hun aangifte via 

de telefoon lieten invullen, werden reeds 
gecontacteerd door medewerkers van de 
FOD Financiën voor een nieuwe afspraak.

· Sinds begin deze maand kun je zelf ook 
contact opnemen met de FOD Financiën 
om een afspraak te boeken. Het telefoon-
nummer 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 Finan-

ciën: financien.belgium.be.
· Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57, 

elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur.

We helpen je graag verder,
maar dan wel op afspraak

Alle administratieve diensten van het lokaal 
bestuur werken op afspraak. Een afspraak 
maken kun je eenvoudig via ons online af-
sprakensysteem. Hiervoor surf je naar de 
website www.rijkevorsel.be/afspraak. 

Heel wat attesten, akten, aangiftes, uit-
treksels, ... kun je overigens volledig online 
aanvragen via het e-loket op de webpagina 
www.rijkevorsel.be/eloket. Zeer gebruiks-
vriendelijk en bovendien bespaar je zo een 
rit naar het gemeentehuis !

Ook telefonisch kun je tijdens de openings-
uren een afspraak maken via onderstaande 
contactgegevens:
· gemeentehuis: 03 340 00 00
· sociale dienst OCMW: 03 340 39 65
· vrijetijdsdiensten: 03 340 00 53

De onthaalbalies in het gemeentehuis, bij 
de sociale dienst en de dienst vrije tijd blij-
ven bereikbaar tijdens de openingsuren. Zo 
kun je in het gemeentehuis bijvoorbeeld nog 
steeds pmd-zakken of cadeaubonnen kopen, 
zonder dat je hiervoor een afspraak moet 
maken.

· 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

Innovatieve technologie voor een betere 
zorgkwaliteit in WZC Prinsenhof

Met deze investering willen we het zorgpersoneel ontlasten en de zorgkwaliteit verbeteren voor 
de bewoners. Hoewel de sensoren in Nederland al een tijdje ingeburgerd zijn, is WZC Prinsenhof 
één van de eerste woonzorgcentra in België die hiermee aan de slag gaat.

Slimme sensoren voorkomen incidenten
De slimme sensoren kunnen mogelijke onregelmatigheden in de kamers van de bewoners detec-
teren. Is er een onregelmatigheid ? Dan worden de zorgverleners meteen verwittigd en kunnen 
ze snel en gepast reageren. Verblijft bijvoorbeeld iemand abnormaal lang in de badkamer, dan 
treedt het alarm ook in werking via de sensoren. De bewoner kan dan gevallen zijn of er kan iets 
anders aan de hand zijn. Dankzij de slimme sensoren voorkomen we zo een eventueel incident.

De sensoren kunnen op maat van de bewoner ingesteld worden. Zo durven sommige bewoners 
met dementie wel eens ronddwalen in de nacht. Door de sensoren kunnen we onmiddellijk in-
grijpen als een bewoner het bed verlaat. Hier gaan we nog een stap verder: zo komt er weldra 
ook een proefopstelling rond dwaaldetectie met gezichtsherkenning.

Nu corona terug wat meer onder controle is, voegt het lokaal bestuur 
Rijkevorsel de daad bij het woord om de zorg te ondersteunen. Zo 
investeert het bestuur in slimme sensoren en een centrale alarmserver voor 
Woonzorgcentrum Prinsenhof.
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Dankzij de technologie van de sensoren komt er meer ruimte vrij voor het personeel om gericht 
bezig te zijn met de bewoners. De sensoren bieden de mogelijkheid om de fysieke nachtronde 
te vervangen door een digitale nachtronde. Door bepaalde routines en het lopen van rondes 
weg te nemen, verlaagt de werkdruk en blijft er meer tijd over om aandacht en zorg te geven 
aan wie het nodig heeft. De bewoners worden bovendien door de digitale nachtronde ook niet 
meer gestoord tijdens hun nachtrust.

Een centrale en laagdrempelige alarmserver
Een tweede deel van de investering betreft de aankoop van de merkonafhankelijke alarmserver 
IQMessenger. De investering zorgt ervoor dat we verschillende systemen kunnen verbinden, en 
dat alle verpleegoproepen en meldingen duidelijk terechtkomen bij de juiste zorgverlener. Dit 
heeft als grote voordeel dat we onze processen kunnen inrichten zoals we het zelf wensen. Een 
bijkomend voordeel is dat alles gecentraliseerd wordt op één platform. Hierdoor is de oplos-
sing laagdrempelig en gebruiksvriendelijk voor de zorgverleners. De zorg wordt zo optimaal 
ondersteund door technologie.

In deze fase zijn er zestien sensoren geplaatst in het woonzorgcentrum. Omdat elke kamer 
voorzien is van een aansluitpunt kan het systeem op iedere kamer ingezet worden indien er 
nood aan is. De privacy van de bewoner staat in het gehele verhaal ook mee voorop. Alvorens 
het systeem in werking wordt gesteld, vindt er een overleg plaats met de bewoner of zijn/haar  
vertegenwoordiger.

Het personeel van WZC Prinsenhof is enthousiast over het systeem en ervaart het als een 
enorme ondersteuning in de dagelijks werking. Voor deze investering hebben we beroep gedaan 
op de firma Delta Care. Zij hebben gezorgd voor een vlekkeloze implementatie.

Controleer de geldigheid
van je rijbewijs

Sinds 2010 zijn de Europese rijbewijzen 
(bankkaartmodel) in omloop. Heb jij zo’n 
bankkaartmodel ? Kijk dan zeker de geldig-
heidsdatum na want je rijbewijs is slechts 
tien jaar geldig. Houd dit zelf in de gaten 
want het lokaal bestuur Rijkevorsel brengt 
je niet persoonlijk op de hoogte van de ver-
valdatum.

Het Europese bankkaartmodel wordt pas in 
2033 verplicht. Het is dus niet meteen nodig 
om een nieuw rijbewijs aan te vragen, op 
voorwaarde dat je rijbewijs nog leesbaar is 
en de foto gelijkend. Als de foto op je huidig 
rijbewijs al tientallen jaren oud is, kan dit 

problemen geven als je − hier of in het bui-
tenland − gecontroleerd wordt.

Twijfel je of je rijbewijs nog aanvaardbaar 
is, dan vraag je best een nieuw Europees 
model aan. Maak hiervoor een afspraak bij 
de dienst burgerzaken. De kostprijs voor een 
nieuw rijbewijs bedraagt € 25.
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De Wegwijzer zwaait
meester Peter uit

Begin jaren ’80 startte meester Peter (Abels-
hausen) in De Wegwijzer, wat toen nog ge-
woon de jongensschool was. Er waren nog 
geen meisjes, meer meesters dan juffen en 
de speelplaats bestond uit vier doeltjes, dat 
was het. Er stonden zelfs nog verkeerslichten 
voor de rode poort (Hoogstraatsesteenweg).

Peter is geboren en getogen in Sint-Jozef 
Rijkevorsel waar hij vele jaren mee de chiro 
leidde en het jeugdhuis De Bres mee open-
hield.

Hij begon als meester in het zesde leerjaar 
wat hij heel wat jaren heeft gedaan. Hierna 
zette hij zijn loopbaan verder in het tweede 
leerjaar om zijn laatste klas te hebben in het 
vierde leerjaar. Daarna was hij nog enkele 
jaren zorgleerkracht.

Op woensdagnamiddagen gingen leerkrach-
ten toen nog regelmatig sporten, in com-
petitie, tegen andere scholen: voetballen, 
basketballen, ... en ook zwemmen. En, dat 

weten er niet zo veel, dit was het moment 
voor meester Peter om te schitteren want 
hij was (is) een geweldige zwemmer. Hij is 
trouwens nog redder geweest in Breebos 
toen er daar nog zwemgelegenheid was. Hier 
werden trouwens de eerste zwemlessen ge-
geven aan de kinderen van onze school.

Vele herinneringen zweven rond, sommigen 
onvindbaar, anderen weer gewoon vergeten. 
Meester Peter begint aan een volgende pe-
riode in zijn leven. Hopelijk blikt hij af en 
toe eens terug om te zien dat het mooi was. 
Maar hopelijk kijkt hij veel vooruit en geniet 
hij van de dingen die hij gaat doen. Het gaat 
je goed meester Peter. 

Namens leerlingen en leerkrachten van De 
Wegwijzer, oudercomité, lokaal bestuur en 
ouders.

Reizende doodlestenen
in en rond WZC Prinsenhof

Ook in woonzorgcentrum Prinsenhof gaan we 
mee met de nieuwste hypes. Vorig jaar wa-
ren er de berenwandelingen, nu zijn er de 
reizende doodlestenen.
 
Wat zijn Doodle-stones ? 
Doodle stones of doodlestenen zijn beschil-
derde stenen die ergens worden weggelegd 
zodat je de vinder blij kan maken met je 
creatie of je boodschap. De vinder kan de 
steen bewonderen, mee naar huis nemen 
of weer ergens anders neerleggen waardoor 
deze steen verder reist. Als je de steen er-
gens anders verstopt, kun je er een foto van 
nemen en plaatsen op de Facebookpagina 
‘Doodle-stones’. Zo kan de maker volgen 
waar zijn of haar steen is terechtgekomen. 

Ook de bewoners van woonzorgcentrum 
Prinsenhof zijn aan de slag gegaan met het 
beschilderen van een aantal mooie doodle-

LEVEN EN WELZIJN
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stenen. Deze stenen werden verstopt in de 
buurt van het woonzorgcentrum. Een aantal 
van de stenen hebben ondertussen al een 
hele reis afgelegd.

Heb je een doodlesteen in de omgeving van 
het Prinsenhof gevonden ? Neem er dan een 
foto van en mail ze naar wzc@rijkevorsel.be. 
Heb je toegang tot de private Facebook-
groep ‘WZC Prinsenhof’ ? Dan mag je deze 
hier rechtstreeks in posten. Zo kunnen de 
bewoners mee volgen waar hun creaties 
naartoe reizen. Een mooi project van WZC 
Prinsenhof en een meer dan leuke bezigheid 
voor de bewoners !

Neem zeker eens een kijkje in de buurt van 
het woonzorgcentrum. Wie zoekt die vindt ! 
En vergeet zeker niet te zwaaien naar de be-
woners achter het raam.

Familieberichten

Geboorten december 2020 tot en met april 2021
· Vereecken Sterre, 12 december 2020, kind van Vereecken Branco en Van der Veken Anke
· Dwarka Romaysa, 19 januari 2021, kind van Dwarka Ashwin en Nandan Allieshia
· Thijs Kobe, 19 februari 2021, kind van Thijs Jef en Van Velthoven Sophie
· De Kort Norah, 4 maart 2021, kind van De Kort Bart en Ramaekers Ilse
· Snels Lenn, 24 maart 2021, kind van Snels Johan en Hoppenbrouwers Sydney
· De bruyn Frances, 31 maart 2021, kind van De bruyn Bart en Van Opstal Jill
· Engels Elena, 2 april 2021, kind van Engels Wannes en Swinnen Elisabeth
· Lauryssen Babette, 9 april 2021, kind van Lauryssen Jan en Leemans Loes
· Aerts Thor, 12 april 2021, kind van Aerts Jim en Voermans Evelien
· Parfin Iosif, 14 april 2021, kind van Parfin Petru en Parfin Diana

Huwelijken april 2021
· Parmentier Jason en Cleymans Jolien, 2 april 2021
· Janssens Niels en Vandereyt Janne, 30 april 2021

Overlijdens april 2021
· Sterkens Christiaan °1934 †  3 april 2021
· Hermans Paul °1951 †  5 april 2021
· Weyns Marcel °1945 †  6 april 2021
· Van Keer Patrick °1954 †  7 april 2021
· Verhaert Willy °1962 †  9 april 2021
· Godecharle Jozef °1931 † 13 april 2021
· De Houwer Maria °1937 † 17 april 2021
· Orlans Liliane °1946 † 17 april 2021

· Goossens Anna °1931 † 21 april 2021
· Keers Willem °1933 † 21 april 2021
· Van Staey Louis °1939 † 25 april 2021
· Van Den Langenbergh Jozef °1936 † 26 april 2021
· Hoppenbrouwers Jozef °1936 † 29 april 2021
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31 mei: Werelddag
zonder Tabak

Blaas jij liever bellen dan rook ?
Prik alvast 31 mei 2021 in je agenda want 
dan is het Werelddag zonder Tabak. Met de 
slogan ‘ikblaaslieverbellendanrook’ roepen 
kinderen op om de speeltuintjes in hun buurt 
rookvrij te maken.

Hoezo, speeltuintjes ? Klauteren op een klim-
rek, roetsjen van de glijbaan of heel hoog 
schommelen. Kinderen vinden het heerlijk 
buiten te spelen en de speeltuin in de buurt 
is voor hen de ideale plek om zich eens goed 
uit te leven en daardoor te ontspannen. Lek-
ker gezond, zeker na dat vele binnen zitten. 
Door speeltuintjes rookvrij te maken en kin-
deren een andere sociale norm rond roken 
te leren, maak je ze weerbaarder om later 
zelf niet te gaan roken. Iedereen wil dat zijn 
kind gezond opgroeit, toch? Hoog tijd om in 
actie te schieten!

Doe mee! Ga met je gezinsbubbel ‘bellen 
blazen’ in jouw favoriete buurtspeeltuintje. 
Neem een foto en post dit op sociale media 
met de hastag #ikblaaslieverbellendanrook. 

Meer info:
· www.generatierookvrij.be

Gratis met de bus naar
het vaccinatiecentrum

Sinds eind april kunnen inwoners van onze 
gemeente gratis met het openbaar vervoer 
naar het vaccinatiecentrum in Weelde.
 
Inwoners met een geldig abonnement scan-
nen dit bij iedere op- of overstap aan de 
gele MOBIB-scanner. Inwoners zonder abon-
nement vragen een gratis sms-ticket aan:
· via het nummer 4884 met de bestelcode 

KEMPENLAND op de dag van de vaccinatie.
· het antwoordbericht geldt als vervoerbe-

wijs voor één heen- en één terugreis tus-
sen de woning en het vaccinatiecentrum.

 
Het sms-ticket is enkel geldig op de dag van 
vaccinatie op vertoon van de uitnodiging of 
vaccinatiebevestiging. De telecomoperato-
ren rekenen € 0,15 voor het verzenden van 
het sms-ticket.

In de vaccinatieperiode kun je met één gsm-
nummer maximum vier keer een sms-ticket 
bestellen, dit kan tegelijk. Inwoners sms’en 
dan de bestelcode, gevolgd door het aantal 
sms-tickets.

Stap op de gratis pendelbus
in Weelde
De dichtstbijzijnde haltes voor het vaccina-
tiecentrum bevinden zich in de Gemeente-
laan (halte gemeentehuis, op 2,5 km van het 
vaccinatiecentrum, lijn 450) en in de Bre-
daseweg (halte Zondereigen op 2,7 km van 
het vaccinatiecentrum, lijn 460).

Vanaf hier rijdt een pendelbus tot op het 
terrein van het vaccinatiecentrum. Vrijwilli-
gers rijden heen en weer telkens een lijnbus 
aan de halte stopt.

Meer info:
· www.elzkempenland.be

LEVEN EN WELZIJN
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Welkom in AZ Voorkempen

Je leest het goed: het algemeen ziekenhuis 
Sint-Jozef te Malle gaat voortaan door het 
leven als AZ Voorkempen. De nieuwe naam, 
gepaard met een nieuw logo en frisse huis-
stijl, reflecteert de unieke ligging in de regio 
en de ambitie van het ziekenhuis.

Het ziekenhuis startte in 1949 in het toen-
malige Sint-Antonius Brecht met een heel-
kundige kliniek en materniteit, oorspronke-
lijk voor de patiënten van het Psychiatrisch 
Ziekenhuis Bethanië. Al gauw wilden ook de 
mensen uit de regio gebruik maken van deze 
diensten. Dit leidde tot een uitbreiding met 
een dienst voor inwendige ziekten en een 
afdeling kindergeneeskunde. In 1986 ver-
huisde het ziekenhuis naar Malle. Sindsdien 
is de dienstverlening blijven groeien. Intus-
sen geven meer dan duizend toegewijde 
medewerkers hun patiënten de beste pro-
fessionele zorg en aandacht die ze verdie-
nen, steeds met een glimlach. Die oprechte 
Kempense mentaliteit sijpelt door tot in de 
kleinste details. De nieuwe slogan van AZ 
Voorkempen luidt dan ook op z’n Kempens 
‘Wij zorgen ervoor’.

TOP in je KOP voor een
beter psychisch welzijn
bij jongeren

De gemeenten binnen de interlokale vereni-
ging Noorderkempen Werkt slaan de handen 
in elkaar. De lokale besturen van Arendonk, 
Baarle-Hertog, Hoog-straten, Merksplas, 
Ravels en Rijkevorsel gaan een samenwer-
kingsverband aan om het psychisch welzijn 
bij jongeren te versterken.

Armoede leidt tot psychische problemen. 
Ook in agrarische regio's is er armoede, al 
dan niet verdoken. Net zoals in de stedelijke 
context is op het platteland een verhoogde 
aandacht voor de geestelijke gezondheid van 
jongeren vereist. Uit onderzoek blijkt dat 
32 % van de jongeren niet goed in zijn vel zit.

Er is een blinde vlek op vlak van psycho-
logische ondersteuning voor kinderen en 
jongeren in de Noorderkempen. Volgende 
uitdagingen stellen zich: het beperkte aan-
bod, lange wachtlijsten, beperkte afstem-
ming binnen het aanbod en de verschillende 
lijnen. Samen met een netwerk van lokale 
actoren wil ILV Noorderkempen Werkt ge-
biedsgericht op zoek gaan naar oplossingen 
voor de maatschappelijke uitdagingen, meer 
bepaald het psychisch welzijn bij jongeren.

Het project ‘TOP in je KOP’ loopt nog tot 
juni 2022.

Meer info:
· dorien.vandepoel@hoogstraten.be
· 03 340 19 11

· 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

Hulp van de brandweer
tijdens het wespenseizoen

Je hebt een wespennest en je wilt het laten verdelgen door de brandweer ? De Hulpverlenings-
zone Taxandria staat klaar om te helpen. Gevraagd wordt om alleen hinderlijke of echt gevaar-
lijke wespennesten te melden. Als je wespen met rust laat, laten ze jou ook met rust. Heb je 
een wespennest achteraan de tuin of in een hok waar je nooit komt? Dan is een verdelging niet 
nodig. 

Gebruik het e-loket
Voor alle niet-dringende interventies, zoals de aanvraag van wespenverdelging (ook melding 
stormschade en wateroverlast), wordt gevraagd om het e-loket te gebruiken via de website 
www.hvztaxandria.be. In Rijkevorsel worden niet-dringende wespennesten verdelgd op maan-
dag, woensdag en vrijdag. Als de brandweer aan het nest kan, hoef je niet thuis te zijn. Zit je 
in quarantaine door het coronavirus ? Graag op voorhand laten weten via het online formulier 
zodat de brandweer hiervan op de hoogte is.   

Enkel dringende nesten (mensen worden bedreigd, wespen in je woning of in een school, agres-
sieve wespen, ...) kunnen gemeld worden via het noodnummer 112 en dan komt de brandweer 
zo snel mogelijk. In de Hulpverleningszone Taxandria is het verdelgen van wespennesten gratis. 
Let wel: De brandweer verdelgt enkel wespen, geen bijen of hommels. Evenmin staat de brand-
weer in voor het verdelgen van eikenprocessierupsen.

De zomer komt eraan. Rond deze tijd worden de wespen stilaan weer actief. 
We hebben liever geen wespen in de buurt, maar ze zijn ook onze bondgenoot 
en verdelgen op hun beurt vervelende vliegen, muggen, bladluizen en
andere insecten.
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Grondige renovatiewerken
Brug 8

In de zomervakantie van dit jaar zal een 
aannemer in opdracht van De Vlaamse Wa-
terweg werken uitvoeren aan Brug 8 aan de 
Oostmalsesteenweg. De grondige renovatie-
werken aan de brug omvatten o.a. beton-
herstellingen, metallisatie, waterstralen en 
schilderwerken.

Tijdens de werken zal de ophaalbrug een 
langdurige periode afgesloten worden voor 
alle wegverkeer, fietsers en voetgangers en 
dit vanaf donderdag 1 juli tot en met dins-
dag 31 augustus. De aannemer zal tijdens 
het bouwverlof blijven doorwerken om de 
werken tijdig te kunnen beëindigen. 

Omleiding voetgangers
en	fietsers
Voetgangers en fietsers worden omgeleid 
via het jaagpad naar Brug 7 (Looiweg-Gans-
heideweg). Het jaagpad aan de zuidkant 
van het kanaal zal worden opgewaardeerd 
om de toegankelijkheid ervan te verbete-
ren. 

Omleiding gemotoriseerd 
verkeer
Tijdens de werken worden er twee verschil-
lende omleidingen voorzien:
· Omleiding voor alle verkeer +3,5 ton via: 

Hoogstraatsebaan – Turnhoutsebaan – Sint-
Lenaartsebaan – Oostmalsebaan – Malle-
baan – Hoogstraatsebaan – Eester – Bevrij-
dingsstraat – Sint-Lenaartsesteenweg en 
omgekeerd. 

· Omleiding voor alle verkeer -3,5 
ton via: Hoogstraatsebaan – Turn-
houtsebaan – Antwerpseweg – Hei-
einde – Vlimmersebaan – Stevenne-
kens – Drijhoek – Bochtenstraat en 
omgekeerd.

Om mogelijk sluipverkeer te weren, wordt 
in juli en augstus een tijdelijke tonnagebe-
perking ingesteld in de Senator Coolsdreef, 
Pannenhuisweg en Gansheideweg, met uit-
zondering van laden en lossen. De Politie-
zone Noorderkempen zal dit met regelmaat 
opvolgen.

Communicatie over de werken
De bewoners en handelszaken in de omge-
ving van de werken zullen tijdig een bewo-
nersbrief ontvangen met de nodige info.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je te-
recht via onderstaande contactgegevens:
De Medts n.v.
03 640 36 10
info@demedts.be

· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 79
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28
· www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
· pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu  - 03 340 88 50

 

Meer    
info
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Stel je kandidaat voor de
Landbouwprijs 2021

BOUWEN EN WONEN

De GECORO van Rijkevorsel engageert zich alvast voor dit project en reikt jaarlijks een prijs uit 
voor projecten/initiatieven die kaderen in het gemeentelijk klimaatactieplan. Dit jaar zal een 
‘landbouwprijs’ worden uitgereikt specifiek gericht naar land- of tuinbouwbedrijven. 

Met dit initiatief wil men het bewustzijn van deze bedrijven op vlak van milieu, natuur en duur-
zaamheid aanmoedigen. Dit jaar kan de prijs gewonnen worden door een land- of tuinbouwbe-
drijf om één van de volgende redenen:
· nieuwe ideeën of projecten hebben die passen in het streekproject Kempen2030
· een opmerkelijke prestatie op het vlak van milieu of duurzaamheid te hebben geleverd
· initiatieven hebben genomen om waardevolle milieu- en/of natuurprojecten te realiseren
· nieuwe ideeën hebben voor de verbetering van bestaande projecten

Voorwaarden:
· de land- of tuinbouwer moet in Rijkevorsel wonen
· het bedrijf moet gevestigd zijn in Rijkevorsel
· het milieu-, natuur-, of duurzaamheidsproject moet uitgevoerd zijn op het grondgebied van 

Rijkevorsel
· het bedrijf kan zichzelf kandidaat stellen maar kan ook worden voorgedragen door derden

De GECORO voorziet een geldprijs van € 250 voor de winnaar.

Kandidaturen moeten uiterlijk tegen 1 november 2021 schriftelijk worden ingediend bij de 
secretaris van de GECORO, p/a GECORO Rijkevorsel, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, of via 
e-mail naar omgeving@rijkevorsel.be. De kandidaturen moeten gemotiveerd zijn met een korte 
omschrijving van het project en eventueel enkele foto’s. 

Het lokaal bestuur ondertekende samen met alle 29 andere Kempense 
gemeenten het streekproject Kempen2030. Doel van dit project is om
40 % CO2 te besparen tegen 2030 en in te zetten op klimaatadaptie.
Meer informatie over het streekproject vind je op www.kempen2030.be.
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Wijziging huisdierenchip

Sinds kort zijn alle contactgegevens op de 
chip van huisdieren automatisch anoniem, 
waardoor het veel moeilijker is om hun 
baasje te vinden. Enkel een dierenarts kan 
nog zien wie de eigenaar is.

De persoonsgegevens van het Rijksregister 
mogen niet zomaar bekendgemaakt worden. 
Sinds mei is het moeilijker om een verloren 
gelopen dier snel weer aan zijn eigenaar te 
koppelen, tenzij je uitdrukkelijk toestem-
ming geeft om de gegevens van je hond/kat 
openbaar te maken.

Op www.online.catid.be moet je voor kat-
ten ‘openbaar’ aanvinken om alles zichtbaar 
te maken. Op www.dogid.be moet je voor 
honden de chip koppelen aan je rijksregis-
ternummer. Enkel op deze manier zijn jouw 
telefoonnummer en naam zichtbaar voor an-
deren.

Jouw meest recente adresgegevens staan 
altijd in het Rijksregister vermeld. Dit heeft 
als grote voordeel dat wanneer je je verhuis 
vergeet door te geven aan dogID, via het 
rijksregisternummer toch achterhaald kan 
worden waar je op elk moment woont.

Lukt het niet om zelf je rijksregisternummer 
aan de chip te koppelen ? Neem dan contact 
op met je dierenarts. De dierenarts kan de 
chip nakijken en de koppeling in orde bren-
gen.

Inzameling landbouwfolie

Eind juni organiseert het lokaal bestuur op-
nieuw een inzamelronde van landbouwfolie. 
We bieden de mogelijkheid aan om op het 
recyclagepark kuilfolie/zakgoed (dikke fo-
lie) en wikkelfolie (stretchfolie) aan te le-
veren.

Om van deze dienstverlening gebruik te kun-
nen maken, moet je vooraf inschrijven. Bij 
het ter perse gaan van deze 2310 waren de 
voorwaarden en kostprijs nog niet gekend.

De informatie over het inzamelen van land-
bouwfolie vind je daarom terug op de website 
van het lokaal bestuur: www.rijkevorsel.be. 
Of neem contact op met de milieudienst via 
03 340 00 20 of milieu@rijkevorsel.be.

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

 

Meer    
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Tweede editie van de digitale jobbeurs
Uitzonderlijke tijden creëren uitzonderlijke kansen. Noorderkempen Werkt 
en de VDAB  slaan dan ook de handen in elkaar en organiseren van 28 juni 
tot en met 2 juli voor de tweede keer een digitale jobbeurs. Heel wat 
standhouders staan voor je klaar om online op al jouw vragen te antwoorden.

Je brengt een virtueel bezoek aan de standen, snuistert in het aanbod aan vacatures van lokale 
bedrijven, bekijkt er filmpjes en brochures, kortom te veel om op te noemen. Daarnaast kun je 
er jouw cv opladen of er eentje aanmaken en meteen een afspraak inplannen voor een online 
chatsessie op woensdag 30 juni met een rekruteerder van één van de deelnemende bedrijven. 
En dit allemaal vanuit je eigen zetel, op een moment dat voor jou past.

Ben je benieuwd naar meer ? Kijk dan snel op www.rijkevorsel.be/jobbeurs. 

Heb je vragen of had je graag begeleiding bij jouw digitale bezoek of de opmaak van jouw cv ? 
Neem dan zeker contact op via onthaalSD@rijkevorsel.be of bel naar 03 340 39 65.
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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 waves of be-
vragingen: een eerste bevraging in septem-
ber 2020 en een tweede enquête begin mei 
2021. Zo kan de evolutie gemeten worden op 
het effect van corona op onze lokale econo-
mie. Later 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. Je kunt de enquête invullen via de 
website vlaanderen.impactcorona.be/1625. 
Deelnemen kan tot 30 juni 2021.

Meer info:
· 03 340 00 30
· economie@rijkevorsel.be
· Vlaanderen.impactcorona.be/1625

Zin in een terrasje
in Rijkevorsel ?

Sinds begin mei mag de horeca opnieuw 
klanten ontvangen op hun terrassen. Ben jij 
benieuwd waar en wanneer je terechtkunt 
op de terrassen van onze Rijkevorselse hore-
cazaken ? Op de website van het lokaal be-
stuur vind je een overzicht van de verschil-
lende zaken, aangevuld met het adres en 
hun openingsuren. Ontdek het Rijkevorselse 
aanbod op www.rijkevorsel.be/terrassen.

Zolang de coronamaatregelen van kracht 
zijn, zullen we deze gegevens updaten. Staat 
jouw onderneming niet op de lijst ? Geef ons 
een seintje via economie@rijkevorsel.be en 
we voegen jouw zaak met plezier toe !

Houd steeds rekening met de geldende 
maatregelen. Zo mag je met maximum vier 
personen (of personen van hetzelfde gezin) 
aan één tafel plaatsnemen. De openingsuren 
van de terrassen zijn beperkt van 8.00 tot 
22.00 uur.

· 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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(Gekke) Wereld Fietsdag
De Verenigde Naties hebben 3 juni uitgeroepen tot ‘Wereld Fietsdag’ 
(Werelddag van de Fiets/World Bicycle Day). Op deze dag wordt wereldwijd 
de fiets en het fietsen gepromoot.

Om dit te vieren roept het lokaal bestuur op aan alle inwoners om met toeters en bellen naar 
school of naar het werk te rijden. Hoe meer lawaai, hoe beter! Zo kun je prachtige parels han-
gen aan je spaken, blikjes hangen achter je fiets, speelkaarten vastmaken met wasknijpers, ... 
Haal je creativiteit boven en rijd op donderdag 3 juni 2021 al rinkelend met je fiets door onze 
straten.
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Workshop ‘EHBO voor
uwe VELO’

Het afgelopen jaar hebben veel mensen de 
fiets ontdekt. Volgens cijfers van Vlaanderen 
Fietsland is er tijdens de lente en zomer van 
2020 in Vlaanderen 40 % meer gefietst. Dit 
zijn cijfers die we alleen maar kunnen toe-
juichen. Op 3 juni is het Wereld Fietsdag. 
Een ideaal moment om je fiets eens onder 
de loep te nemen.

Ken je dat gevoel ? Je rijdt met je fiets langs 
de groene weides, je hoort de vogeltjes 
fluiten, je haren in de wind en plots kun je 
niet meer vooruit. Je trapt precies veel te 
hard en hoort een sis-geluid. Gedaan met de 
fietstocht ... Maar niet getreurd ! Tijdens de 
workshop ‘EHBO voor uwe VELO’ leer je de 
basiskneepjes van het vak als je pech hebt 
met je fiets onderweg.

In samenwerking met de fietsenwinkels Pe-
ter Brosens en Bart Lauryssen zal de work-
shop doorgaan op donderdag 3 juni 2021 van 
19.00 tot 20.30 uur op de speelplaats van 
GLS De Wegwijzer. Deelnemen is kosteloos.
De workshop is gericht op koersfietsen en 
mountainbikes. Elektrische fietsen komen 
niet aan bod. Vooral praktijk zal in de oplei-
ding aan bod komen, je eigen fiets meebren-
gen is dus belangrijk. Door de coronamaatre-
gelen zijn de plaatsen beperkt.

Heb je interesse ? Schrijf je dan snel in via 
www.rijkevorsel.be/wereldfietsdag.

De Hazen- en Konijnentocht:
een groot succes

De Hazen- en Konijnentocht was een ge-
slaagde paasactiviteit waar ongeveer 400 
mensen plezier aan beleefd hebben. Er zijn 
vele positieve reacties en opbouwende feed-
back via verschillende kanalen tot bij ons ge-
raakt, waarvoor dank. De beheerraad van de 
sportraad gaat hiermee aan de slag.

Zonder alle vrijwilligers waren deze paasgra-
veltochten niet tot stand gekomen. Wij wil-
len dan ook graag de wielerclubs Driesenbi-
kers, Testagsaves, Modderfokkers, MTB2310 
danken die ons hebben geholpen met het 
nakijken van de pijlen. Ook alle deelnemers 
willen we bedanken voor hun enthousiasme. 
Tijdens de Hazen- en Konijnentocht was er 
aan de kerk van Sint-Jozef Rijkevorsel een 
pot met konijnenkeutels te vinden. Deelne-
mers van de tochten konden raden hoeveel 
keutels in deze pot zaten. Er zaten in totaal 
4 620 keutels in de pot. Proficiat aan Hilde 
Ceelen en Peter Van Thillo ! Zij zaten het 
dichtst bij het juiste aantal konijnenkeutels. 
Veel plezier met jullie prijs.

Heb je de graveltocht gemist ? Of wil je de 
tocht nog een keer doen? Dan kun je de 
GPX-bestanden downloaden op de website 
www.rijkevorsel.be/hazen-en-konijnentocht.
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Theatervoorstelling
Lappie Lapstok:
‘Als een tak geen thuis is’

Op donderdag 1 juli 2021 organiseert de bi-
bliotheek in samenwerking met de jeugd-
dienst de geweldige theatervoorstelling van 
Lappie Lapstok aan de kiosk achter het ge-
meentehuis. Van 10.30 tot 11.10 uur zijn de 
kleuters (geboortejaar 2015 – 2018) welkom, 
van 13.30 tot 14.10 uur mogen de lagere-
schoolkinderen (geboortejaar 2009 – 2014) 
komen genieten.

Wanneer Sammie de gevallen herfstbladeren 
bij elkaar veegt, ziet hij hoog in de boom in-
eens een groen blad hangen. Ziet hij het nu 
knipperen? De gast in de boom blijkt Tuur te 
zijn, een wandelend blad. Tuur is gevlucht 
uit zijn boom want het bos in zijn land is 
afgebrand. Mag hij alsjeblieft hier eventjes 
hangen, net zolang tot hij een nieuwe boom 
heeft gevonden? Sammie vindt het maar een 
vreemd blad, maar vooruit ... eventjes dan.

Maar als de winter aanbreekt, hangt Tuur 
in zijn eentje aan de tak te bibberen. “Mag 
ik me misschien eventjes opwarmen aan 
jouw haard” vraagt Tuur aan Sammie. Sam-
mie weet niet wat hij met deze vreemde 
boomgast aan moet, maar hem in de kou 
laten hangen, krijgt hij niet over zijn hart. 
Hij maakt voor Tuur een bedje en dan ont-
dekt Sammie al snel dat Tuur heel andere 
gewoonten heeft dan hij.

De voorstelling ‘Als een tak geen thuis is’ 
gaat over culturele verschillen en je anders 
voelen. De nadruk ligt op het ontdekken van 
overeenkomsten in elkaar en verschillen als 
een meerwaarde te zien.

Deelname is volledig gratis. Vooraf inschrij-
ven is verplicht. Dit kan vanaf 7 juni 2021 via 
I-school of de bibliotheek.

Meer info:
· 03 340 00 50
· bibliotheek@rijkevorsel.be 

VRIJE TIJD

10:30 Kleuters
13:30 Basisschool 

1 juli 2021
Locatie Kiosk

Inschrijven 
via i-school 

of de
bibliotheek 

vanaf 
7 juni 2021 
03 340 00 50
bibliotheek@rijkevorsel.be
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Doe mee als sportclub
van Rijkevorsel aan de
‘Maand van de Sportclub’

Van 1 september tot 30 september 2021 wil-
len we de sportclubs van Rijkevorsel in de 
kijker zetten. Ook willen we alle clubspor-
ters aanzetten om, na een jaar met beperkte 
activiteiten, terug naar hun sportclubs te 
trekken. Want sporters beleven meer, zeker 
in een sportclub.

Hoe kan jouw sportvereniging 
deelnemen ? 
Als deelnemer:
· Je stelt de reguliere trainingen open voor 

het publiek.
· Je promoot de actie ‘Breng je sportclub 

naar school’ bij de leden. Ga bijvoorbeeld 
op 29 september 2021 in sportcluboutfit 
naar school zodat iedereen weet dat jij 
lid bent van een club.

Als ambassadeur:
· Je organiseert minstens één activiteit 

die afwijkt van de reguliere clubwerking, 
bijvoorbeeld vriendjesdag, opendeurdag, 

initiaties of demo’s op scholen, deelname 
aan een activiteit van de sportdienst, ...

· Je promoot de actie ‘Breng je sportclub 
naar school’ bij de leden.

Welke ondersteuning krijgt
je club als je deelneemt ?
· Je ontvangt gratis promotieposters.
· Je maakt kans op waardevolle prijzen.
· Als je deelneemt als ambassadeur ont-

vang je ook een sportspecifiek spandoek 
(80 x 200 cm).

Wens je hieraan deel te nemen als club ? 
Schrijf je dan snel in via de website 
www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer.

Afhaalpunt bibliotheek

Je kunt nog steeds gebruik maken van onze 
afhaalbibliotheek. Dit doe je bij voorkeur 
via e-mail maar het kan ook telefonisch. 
Vermeld bij je aanvraag duidelijk volgende 
zaken: je naam, je lidkaartnummer en de ti-
tels en auteurs van de materialen die je wil 
ontlenen. Je mag maximum tien items per 
lenerskaart ontlenen. We spreken met je af 
welk moment en uur je het pakket ophaalt. 
Dit kan zowel binnen als buiten opgehaald 
worden.

Meer info:
· 03 340 00 50
· bibliotheek@rijkevorsel.be 
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Boekstart: peuters en 
kleuters houden van boeken

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Wat je 
vroeg leert, leer je voor het leven. Zo is dat 
ook met lezen. Door baby’s en peuters vroeg 
te laten kennismaken met boeken, geef je 
hen een vliegende start.

Boekstart wil ouders met hun kleine kinde-
ren laten genieten van boeken. Kinderen die 
al vroeg kennismaken met boeken zijn taal-
vaardiger, lezen sneller, rekenen beter en 
zijn vaker lid van een bibliotheek. Samen in 
een boekje kijken, versterkt de band tussen 
ouder en kind. Het is goed voor een levens-
lange herinnering aan warme momenten en 
geborgenheid.

Voorlezen is meer dan lezen alleen. Voorle-
zen aan een baby of peuter is vooral praten 
bij de prenten. Of een liedje zingen, een 
versje vertellen, samen spelen met een boek. 
Ook in de Leo Pleysierbibliotheek is er een 
ruim aanbod voor de allerkleinsten. We heb-
ben een mooie collectie aan boekjes die te-
gen een stootje kunnen: stoffen voelboekjes, 
badboekjes, knisperboekjes, stevige karton-
nen boeken met flapjes, geluidjes of kijk-
gaatjes. De boekjes worden na elke uitleen 
gereinigd.

Kom samen met je peuter of kleuter naar de 
Leo Pleysierbibliotheek en laat hen luisteren, 
voelen, kijken en beleven. Laat ze via boeken 
en verhalen de wereld ontdekken.

In het najaar organiseren we opnieuw een 
BoekBabyBorrel in de Leo Pleysierbiblioteek.

Meer info:
· Leo Pleysierbibliotheek
· 03 340 00 50
· bibliotheek@rijkevorsel.be
· www.boekstart.be
· www.kindengezin.be

e-Boeken in de
Leo Pleysierbibliotheek

Heb jij al ontdekt hoe gemakkelijk het is om 
e-boeken te lenen bij de bib ? Als lid van de 
Leo Pleysierbibliotheek kun je gratis e-boe-
ken lenen voor op je eigen e-reader, smart-
phone of tablet. 

Je moet lid zijn van de bibliotheek en een 
‘Mijn Bibliotheek-profiel’ aanmaken op de 
online-catalogus. Je kunt maximum twee 
e-boeken tegelijk lenen voor zes weken. Na 
deze uitleentermijn verdwijnen de e-boeken 
vanzelf van je toestel. Over boetes hoef je 
je geen zorgen te maken. Je kunt ook twee 
e-boeken reserveren die je later graag wil 
lezen.

Je kiest zelf het toestel waarop je de e-
boeken wil lezen. Dit kan op een tablet, 
smartphone, computer en de meest cou-
rante e-readers. Op je tablet gebruik je de 
app Cloudlibrary. Die vind je in de App- of 
Playstore. Voor je e-reader, pc of laptop ga 
je naar www.yourcloudlibrary.com

Als je in de app of op de website bent, kies 
dan België \ E-boeken Vlaanderen en Brussel 
\ de Bib en log op de volgende pagina in met 
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je ‘Mijn Bibliotheek-profiel’. Nu zie je welke 
e-boeken je kunt lenen of reserveren. 

Lukt het niet ? Geen nood, haal een hand-
leiding op in Leo Pleysierbibliotheek of via 
www.rijkevorsel.bibliotheek.be/e-boeken 
kun je deze downloaden.

Meer info:
· 03 340 00 50
· bibliotheek@rijkevorsel.be 

5 juni is het dag van de
mini-bib of boekenruilkastjes

‘Books in Boxes’, ‘Little Free Library’, 
‘zwerfbibliotheken’, ... Je hebt er misschien 
ooit al iets over gehoord. In april 2016 ver-
schenen er in Rijkevorsel langs de vaart drie 
boekenkastjes. Passeer je zo’n kastje, dan 
mag je er een boek uitnemen, op voorwaarde 
dat je het op een later tijdstip terugbrengt 
of er een ander boek voor in de plaats legt.

Heb je zin om meter/peter te worden van 
één van de kastjes ? Ken jij nog een goede 
locatie voor een extra kastje ? Neem dan 
contact op met de bibliotheek.

Meer info:
· 03 340 00 50
· bibliotheek@rijkevorsel.be 

Nieuwe website beantwoordt 
alle vragen over erfgoed
in de Noorderkempen

Wat valt er in onze regio te beleven tijdens 
Erfgoeddag ? Waar kan ik boeiend vrijwilli-
gerswerk doen ? Wat moet ik doen met een 
toevallige archeologische vondst ? Welke 
premies en subsidies bestaan er voor wie 
met erfgoed aan de slag gaat ? Het antwoord 
op deze en andere erfgoedvragen vind je 
razendsnel terug op de vernieuwde website 
van Erfgoed Noorderkempen. 

Erfgoed Noorderkempen is een intergemeen-
telijk samenwerkingsverband waar ook onze 
gemeente, samen met tien andere, deel van 
uitmaakt. Op hun website vind je in enkele 
muisklikken alle informatie over het advies 
en de ondersteuning die ze bieden, de pro-
jecten die ze verwezenlijken en al het ac-
tuele erfgoednieuws uit de regio en daarbui-
ten. 

Dus ben jij op zoek naar leuke activiteiten 
in de regio ? Ben je eigenaar van onroerend 
erfgoed? Wil je met je vereniging aan de slag 
met jullie collectie of tradities ? Surf dan ze-
ker naar www.erfgoednoorderkempen.be.
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Kiekeboe zomer 2021

Dit jaar vindt de 26ste editie van onze speel-
pleinwerking Kiekeboe plaats. Dat deze edi-
tie er ook dit jaar anders zal uitzien, is vast 
geen verrassing. 

Contactbubbels 
Deze zomer werken we met contactbubbels 
per week. Dit wil zeggen dat er wekelijks 
50 unieke kinderen, exclusief de monitoren 
en de begeleiding, samen mogen spelen. Er 
mag geen fysiek contact zijn tussen de ver-
schillende contactbubbels.

Elke contactbubbel zal zijn eigen bubbelver-
antwoordelijke hebben die toeziet op het 
algemene verloop van de dag en de maatre-
gelen goed zal opvolgen. Daarnaast zijn zij 
verantwoordelijk voor de communicatie met 
de coördinatoren, die de werking dagelijks 
zullen opvolgen en evalueren (en indien no-
dig ook aanpassen).

We voorzien zes speellocaties die elk een 
contactbubbel van maximum 50 kinderen 
kan huisvesten. Zo kunnen er wekelijks 300 
unieke kinderen komen spelen.

Inschrijvingen
Net als vorig jaar vragen we om in te schrij-
ven voor een dagje Kiekeboe en de eventuele 
voor- en naopvang. Alle kinderen zijn wel-
kom op de speelpleinwerking Kiekeboe. De 
kinderen die meerdere dagen in eenzelfde 
week komen spelen, zullen echter voorrang 
krijgen. Deze regel hanteren we omdat veel 
kinderen maar één dag komen spelen en zij 
dus al één van de vijftig plaatsen in de con-
tactbubbel innemen.

Ook voor de voor- en na-opvang (voor 9.00 
en na 16.00 uur) moet er vooraf worden in-
geschreven. Dit vragen we opdat we ervoor 
kunnen zorgen dat in elke contactbubbel 
voldoende begeleiding kan worden voor-
zien. Let op: de vooropvang start om 6.45 
uur. Omwille van praktische redenen zal de 
na-opvang slechts geopend zijn tot 18.00 uur 
(i.p.v. 19.00 uur).

Inschrijvingsprocedure:
· Er kan worden ingeschreven vanaf vrij-

dagochtend tot en met woensdagavond 
voor de volgende speelpleinweek (bv. 
week 3: inschrijven vanaf vrijdagochtend 
van week 1 tot en met woensdagavond 
van week 2).

· Je kunt je kinderen per dag inschrijven. 
Er wordt voorrang gegeven aan kinderen 
die meerdere dagen in eenzelfde week 
komen spelen. 

· Aan de hand van de inschrijvingen worden 
de contactbubbels verdeeld en wordt er 
een speellocatie toegewezen. De contact-
bubbels zullen worden ingedeeld volgens 
onderstaande criteria (in volgorde van be-
langrijkheid):

 1. Per locatie (centrum/Sint-Jozef)
 2. Per doelgroep (kleuters/lagere school)
 3. Broers en zussen
 4. Geboortejaar
 5. Vriendjes: Ouders mogen de naam van 

één vriendje, waarbij de kinderen graag 
in de contactbubbel zitten, doorgeven. 

VRIJE TIJD
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We kunnen niet garanderen dat we hier 
telkens rekening mee kunnen houden.

· Ouders krijgen ten laatste op de vrijdag 
voor de speelpleinweek start een e-mail 
met de locatie waarop hun kind de vol-
gende week kan gaan spelen.

Uitstappen 
Omdat het praktisch moeilijk is om deze 
zomer uitstappen te organiseren voor de 
kleuters en de lagereschoolkinderen, staan 
er maar enkele voor hen gepland. Maar niet 
getreurd, wij voorzien voldoende leuke ex-
traatjes voor elke bubbel ! 

Voor de tieners en kinderen lagere school 
zijn er wel reeds enkele kampen gepland.

Lagere school
· 2 – 6 augustus: Wakeboard & Adventure-
 kamp 4 Kids (geboortejaar 2009 – 2012)

Tieners 
· 5 – 9 juli: Wakeboard & Adventure-kamp
 in de Mosten
· 12 - 16 juli: Wakeboard & Adventure-kamp
 in de Mosten
· 26 - 30 juli: Wakeboard & Adventure-kamp
 in de Mosten
· 9 – 13 augustus: Wakeboard & Adventure-
 kamp in de Mosten
· 16 - 20 augustus: Wakeboard & Adventure-
 kamp in de Mosten
· 23 - 27 augustus: Wakeboard & Adventure-
 kamp in de Mosten

Er zullen ook nog enkele workshops worden 
gepland. Meer info hierover kunnen jullie 
vanaf einde mei terugvinden op onze web-
site www.rijkevorsel.be/kiekeboe.

Tarieven
Een dagje speelpleinwerking zal dit jaar lo-
pen van 9.00 tot 16.00 uur. Hiervoor betaal 
je € 6, ongeacht hoelang de kinderen tij-
dens deze tijdspanne komen spelen. 

Voor de voor- en de na-opvang wordt er 
€ 0,90 per begonnen halfuur aangerekend. 
Indien meerdere kinderen uit eenzelfde ge-
zin tegelijkertijd aanwezig zijn tijdens de 
voor- of na-opvang zal er 25 % korting wor-
den voorzien op de totaalfactuur.

Brengen en halen
van de kinderen
Er zullen geen standaarduren worden be-
paald waarop de kinderen gebracht of ge-
haald kunnen worden. Je mag je kind dus 
brengen en ophalen wanneer het voor jou 
past (mits vooraf ingeschreven). Op de ver-
schillende speellocaties zal er zichtbare sig-
nalisatie geplaatst worden zodat het voor 
ouders duidelijk is waar je je kind(eren) 
moet aan- en afmelden en welke route hier-
bij gevolgd moet worden.

We vragen om de kinderen zoveel mogelijk 
alleen op te halen en hierbij een mondmas-
ker te dragen. 

We vragen om ook zeker onze website 
www.rijkevorsel.be/kiekeboe in de gaten te 
houden. Hier zal steeds de meest recente 
info op verschijnen.

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



30

Opvoedingstip: Verliefd zijn...

Verliefd zijn is heerlijk en soms best ingrij-
pend: van kleuter tot puber en jongvolwas-
sene. Overduidelijk gelukkig zijn, stralen, … 
Er bestaat niets anders meer in de wereld, 
maar ook ongelukkig zijn, onbeantwoorde 
liefdes, ...  Het hoort erbij en hoe ga je hier 
als ouder mee om ?
 
Schattige kleuters
Kleuters kunnen iemand wel heel graag zien 
of kijken erg op naar mensen in hun omge-
ving, en vertalen dit als ‘ik ben verliefd’, 
op de juf, op een vriendinnetje, op mama 
of papa, … Geniet van de ontwapenende 
verhalen. Ook jonge kinderen worden graag 
met respect behandeld. Laat hen dus genie-
ten van deze fijne gevoelens, veeg ze niet 
van tafel. En noem hen ook niet 'schattig' of 
plaag hen er niet mee.

Jonge kinderen worden nog niet zo erg be-
invloed door maatschappelijke ideeën hoe 
een koppel er hoort uit te zien. Zo kunnen 
ze oprecht verliefd zijn op hun juf of mees-
ter, of op een vriendje of vriendinnetje van 
hetzelfde geslacht. Dat zegt niks over hun 
latere seksuele oriëntatie.

Verliefd in de lagere school
Op deze leeftijd kan het gevoel best al heftig 
zijn. Verliefdheid is een deel van hun seksu-
ele ontwikkeling. Het draait nog niet over de 
lichamelijke uitingen, maar wel over gevoe-
lens als graag zien, zorgen voor. Laat ruimte 
voor je kind om erover te praten. Luisteren 
en de boodschap geven dat verliefdheid er 
mag zijn, kan een basis leggen voor latere 
ontdekkingstochten doorheen relaties. En 
meteen weet je kind dat het ook bij jou te-
recht kan. 

Verliefde pubers
In de pubertijd kan verliefdheid stormach-
tig zijn. Emoties kennen hoogtes en laagtes 
en de lichamelijke aantrekkingskracht komt 
op de voorgrond. Niet zelden worden ouders 
meegenomen in de rollercoaster van gevoe-
lens en groeit een bezorgdheid rond het be-
leven van seksualiteit.  
 
Evenwicht zoeken tussen begrip tonen
en grenzen trekken
Voor pubers is het belangrijk om te weten 
dat ze thuis terecht kunnen met hun ge-
voelens, maar verwacht niet dat ze jou te 
allen tijde zullen informeren. Misschien is 
verliefdheid voor hen gemakkelijker om te 
delen met leeftijdsgenoten (lees ook lotge-
noten). Je mag best geïnteresseerd zijn in 
hun liefdesleven, maar respecteer de gren-
zen die je kind aangeeft. ‘Moeten’ is vaak 
voor de pubers een reden om niet te doen 
wat verwacht wordt, ‘mogen’ laat de deur 
open. Weet ook dat vandaag haatgevoelens, 
jaloersheid of verdriet de sfeer in huis kun-
nen beïnvloeden, maar morgen kent het ge-

VRIJE TIJD
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luk geen grenzen. Luisteren, begrip tonen en 
je puber eigenaar laten van zijn/haar gevoe-
lens, is wat je kunt doen.  

Trek als ouder je eigen grenzen. Het leven 
draait immers niet alleen rond je kind. Maak 
samen duidelijke afspraken over wat kan en 
wat niet. Wanneer komt het vriendje, wan-
neer gaat dochterlief naar hem ? Blijven sla-
pen ? Hierbij houd je best rekening met de 
grenzen van alle gezinsleden en negeer je 
eigen buikgevoel niet.

Houd je oordeel over de keuze van je kind 
voor jezelf. Je mag je bezorgdheid best ui-
ten, maar houd opening voor dialoog. Zeg-
gen aan je zoon dat je merkt dat hij veel 
stiller is dan voorheen, klinkt heel anders 
dan je mening uiten over zijn vriendinnetje 
of vriendje.

Goede voorbeeld geven
Open praten over relaties, respect tonen 
voor je partner, respect voor je eigen gren-
zen, ... Naast alle goedbedoelde adviezen 
is hoe we het leven als ouder ‘voorleven’ 
van groot belang. Sta even stil hoe jij praat 
over ouders die uit elkaar gaan of na een 
scheiding een nieuwe relatie beginnen, over 
holebi-koppels, over koppels van gemengde 
afkomst, ... Dat bepaalt voor een groot deel 
de manier waarop jouw tiener zijn of haar 
mening zal vormen. 

Heb je hier nog vragen over ? Of heb je an-
dere opvoedingsvragen? Hiermee kun je 
steeds terecht in het opvoedingspunt van 
Rijkevorsel. 

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

Organiseer je een activiteit 
in juli of augustus ? Voer deze 
in de UiTdatabank in

Aankondigingen van activiteiten in juli en 
augustus dien je uiterlijk op zondag 6 juni 
2021 in te voeren via www.uitdatabank.be. 
Zorg ervoor dat jouw evenement coronavei-
lig is en goedkeuring heeft van het lokaal 
bestuur.

Activiteiten die te laat of niet worden 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.

· 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 ?
Onze vereniging (het vroegere feestbestuur) 
is al opgericht in 1935, maar sinds 2015, 
wanneer de volledige organisatie Brandweer 
Rijkevorsel opgenomen is in de brandweer-
zone HVZ Taxandria, zijn wij als vrienden-
kring brandweer volledig onafhankelijk. In 
2017 hebben wij dan ook een vzw opgericht 
voor onze vrijwillige brandweermensen, 
partners, en kinderen, alsook voor de reeds 
gepensioneerde brandweermensen uit Rijke-
vorsel.

Inzet van onze vzw: een familiale en hechte 
band behouden onder onze leden. Iets dat 
zeer waardevol kan zijn binnen de werking 
van een vrijwillig brandweerkorps.

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ?
· brunch voor alle leden, partners en kinde-

ren onder de twaalf jaar. Hiervoor voorzien 
wij dan ook allerhande kinderanimatie.

· barbecue voor alle leden en partners.
· deelname aan de Stratenloop van Rijke-

vorsel-Leeft.
· de jaarlijkse quizavond, waar iedereen 

van harte welkom is.
· de opendeurdag in september: met info 

en demo’s voor de bevolking van Rijke-
vorsel en omstreken. Ook hier is aan de 
kinderen gedacht: er zijn rondritten met 
de brandweerwagen, een kleurwedstrijd 
en andere kinderanimatie. Alle kinderen 
van Rijkevorsel en omstreken zij hier van 
harte welkom.

Vzw Brandweer RijkevorselVereniging in de kijker
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· fakkeltocht in samenwerking met an-
dere vriendenkringen brandweer binnen 
de zone Taxandria. Een deel van de op-
brengst hiervan gaat volledig naar een 
goed doel.

· deelname aan de kerstmarkten in Rijke-
vorsel en in Sint-Jozef. Ook hiervan gaat 
de winst volledig naar een goed doel bin-
nen onze gemeente.

· deelname aan Fire For Life, tweejaarlijks 
ingericht door Brandweer Vlaanderen. De 
opbrengst gaat naar verschillende goede 
doelen, dit in samenwerking met De 
Warmste Week.

· jaarlijkse Sint-Barbaraviering, ons teer-
feest waarbij we een bezoek brengen aan 
onze lokale horeca.

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Wij beschikken over een voorzitter, een 
ondervoorzitter, een penningmeester, een 
secretaris en enkele bestuursleden. Verder 
hebben wij 37 actieve brandweermensen en 
een 70-tal leden waarvan ook de partners en 
gepensioneerde brandweerlieden deel uit-
maken.

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar in 
de brandweerkazerne (Looiweg 32). Twee 
keer per jaar organiseren wij een algemene 
ledenvergadering.

Werken jullie samen met 
andere verenigingen ?
Ja, binnen de Hulpverleningszone Taxandria 
proberen wij een overkoepeling te maken 
met alle vzw’s van onze brandweerzone. 
Hierin is een kleine cluster ontstaan met de 
vzw’s van de brandweerkorpsen van Rijke-
vorsel, Beerse, Hoogstraten, Meerle, Merks-
plas en Vosselaar. Deze kleine cluster zorgt 
voor de fakkeltocht waarbij de opbrengst 
naar een plaatselijk goed doel gaat. Ook 
werken wij samen met Fire For Life.

Welke activiteit raden jullie 
onze inwoners aan ?
Al onze publieke activiteiten en in het bij-
zonder ons jaarlijks opendeurweekend. Het 
is hartverwarmend telkens te kunnen reke-
nen op de massale opkomst en de steun van 
onze dorpsgenoten. Iets waar veel collega-
brandweerkorpsen jaloers op zijn.



34

Vzw Brandweer Rijkevorsel

· Hoofdactiviteit: teamspirit en vriendschap
· Leeftijd: 86 jaar
· Aantal leden: 37 actieve leden
· E-mail: vzwbrandweerrijkevorsel@telenet.be
· Website: Facebookpagina Brandweer Rijkevorsel

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis ?
De opening van onze brandweerkazerne in 
1996, tevens het 125ste jubileumjaar van 
onze brandweer.

Normaal gezien was er vorig jaar een groot 
dorpsfeest gepland ter gelegenheid van 150 
jaar Brandweer Rijkevorsel. Hopelijk laat 
corona het toe dat we in 2022 er alsnog een 
onvergetelijk feest van kunnen maken sa-
men met de Rijkevorselse inwoners. En ui-
teraard hopen we dan ook om deze activiteit 
aan ons lijstje van mooiste momenten toe te 
kunnen voegen.

Hebben jullie je werking 
moeten aanpassen door de 
huidige coronacrisis ?
Door het wegvallen van het opendeurweek-
end en de viering 150 jaar Brandweer Rijke-
vorsel hebben wij toch aanzienlijk wat in-
komsten gemist. Ook onze vergaderingen en 
interne feestjes zijn niet kunnen doorgaan. 
Ondanks alles hebben wij toch de kindjes 
van onze leden op een coronaveilige manier 
een sinterklaasgeschenk kunnen bezorgen.

Voor de eerste keer in de geschiedenis is 
onze hoogdag − de Sint-Barbaraviering − niet 
kunnen doorgaan. Dit was misschien wel de 
grootste teleurstelling voor onze leden. We 
hebben dit dan ook proberen te verzachten 
met een kleine attentie.

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging ?
Wij zouden graag Ondernemend Rijkevorsel 
& Jozef willen nomineren omdat ook veel 
van onze plaatselijke ondernemers door de 
coronacrisis moeilijke tijden hebben gekend. 
Wij zetten ze dan ook graag in de kijker.
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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.
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DEPARTEMENT
OMGEVING WEEKVANDEBIJ.BE

BIJEN
BREKEN UITHELDEN


