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Ik wens u

Ik wens u een jaar
als een alfabet
Met alle letters van A tot Z
Van arbeid, blijheid en
creativiteit
Tot zegen, zon en zaligheid.
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INHOUD

4
In juli 2021 werd Wallonië getroffen door zware 
overstromingen. Het is daar nog steeds een ware ravage. 
Enkele personeelsleden van onze technische dienst trokken 
naar het rampgebied en gingen ter plaatse hulp bieden. 
Met vrachtwagen en kraan hielpen ze bij de ontruiming van 
de straten.

22
De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die 

sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Het college van 
burgemeester en schepenen staat jaarlijks vijftien afwijkingen 

toe op deze wekelijke rustdag.

8
De vaccinatiecentra draaien momenteel op volle toeren. 

Iedereen die volledig gevaccineerd is, ontvangt een uitnodiging 
voor een boosterprik. De uitnodigingen vertrekken op basis van 

wanneer je het vorige vaccin hebt ontvangen, niet op basis 
van leeftijd.

24
Chiro Rijkevorsel is al jaren gevestigd in de Bavelstraat. 
Gezien de slechte staat van de gebouwen wordt er al een 
tijdje gezocht naar een nieuwe locatie voor de Chiro. Die is 
er nu gevonden aan het Kruispad. De vereniging zal kortelings 
een aanvraag indienen voor het bouwen van een lokaal op hun 
nieuwe stek. 

16
Wil je je woning asbestveilig maken ? IOK en OVAM helpen je 
hierbij. Een asbestdeskundige komt ter plaatse om de nodige 
vaststellingen te doen. Voor het verwijderen van asbesthoudend 
isolatiemateriaal en vloerbedekking kun je subsidies aanvragen.
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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,

De gezelligste periode van het jaar is aangebroken. Deze kerstperiode kunnen jullie 
terug genieten van een mooie kerstboom op het rondpunt in ons dorp. Er is mooie 
kerstverlichting aangebracht en in het centrum van Rijkevorsel zal vrolijke kerstmuziek 
te horen zijn. 

Wij hebben het afgelopen jaar enkele plannen afgewerkt. Het hemelwaterplan is een 
basisplan waarmee de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater verbeterd moet 
worden en het risico op overstromingen en droogte moet verminderen. Het energie- en 
klimaatactieplan is een plan waarmee wij de opgelegde doelstellingen, vermindering 
van 40 % CO2-uitstoot, trachten te bereiken. Op onze website komt binnenkort de 

Natuurbuurcatalogus. Hierin vinden jullie twintig klimaatadaptieve oplossingen, stap voor stap uitgelegd, die jullie 
kunnen toepassen in tuin, balkon, gevel of dak.

Met ons dorp zijn wij tot het coachingtraject van Mooimakers toegetreden. Hiermee willen wij nog meer inzetten 
op een effectief en efficiënt zwerfvuilbeleid met als doel een vermindering van zwerfvuil en sluikstort in onze 
gemeente. Onze eerste Rijkevorselse land- en tuinbouwprijs voor initiatieven op vlak van milieu of duurzaamheid 
zal in de lente van 2022 uitgereikt worden. De duurzaamheidsprijs voor verenigingen, in samenwerking met 
Be Planet, gaat naar bijencentrum De Raam.

Voor de herontwikkeling van de site Sas zal het park normaal gezien in het voorjaar van 2022 aangelegd worden en 
het duurzame bouwproject van de zestig woongelegenheden start in het voorjaar van 2023. De wegenwerken Oude 
Goorstraat en Vonderstraat vangen aan in het voorjaar van 2022. Wij hebben € 648 278 subsidie bekomen voor de 
verbouwing van onze gemeenteschool. De oprichting van de ruilverkavelingcommissie staat op 17 december op de 
agenda van de Vlaamse Regering.

Onze technische dienst heeft in november met enkele voertuigen drie dagen, soms in moeilijke omstandigheden, 
in Pepinster puin mee gaan ruimen na de watersnood van afgelopen zomer.   

Graag wens ik iedereen een gezond en gelukkig 2022.
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BESTUUR

Enkele personeelsleden van de technische dienst zijn drie dagen gaan puinruimen in Pepinster 
ter ondersteuning van het getroffen gebied. Samen met enkele personeelsleden van Merksplas 
en Hoogstraten hebben ze de handen uit de mouwen gestoken. Omdat de gemeente Pepin-
ster niet beschikt over de nodige materialen (zoals een vrachtwagen met kraan) was dit een 
belangrijke samenwerking. De werkomstandigheden waren verre van ideaal, maar door deze 
interventie is er weer een grote stap voorwaarts gezet bij de ontruiming van de straten.

Knap werk van de technische dienst ! 

Op deze manier betuigt ook Rijkevorsel steun aan de slachtoffers van de overstromingen die nog 
steeds alle hulp kunnen gebruiken. 

De overstromingen van juli 2021 in Wallonië liggen al enkele maanden achter 
ons. Ter plaatse lijkt het echter alsof het gisteren was. Het is daar nog steeds 
een ware ravage en alle hulp is meer dan welkom. Ook het lokaal bestuur van 
Rijkevorsel heeft zijn steentje bijgedragen.

Technische dienst helpt puinruimen
in Pepinster
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Kort verslag raden
29 november 2021

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

De samenwerkingsovereenkomst tot oprich-
ting en uitbating van de zelfstandige groe-
pering WZK Dienstverlening ZG wordt goed-
gekeurd. Schepen Bert Vangenechten wordt 
afgevaardigd voor de stuurgroep.

Goedkeuring wordt gegeven aan de ver-
koopsvoorwaarden van het pand, Helhoek-
weg 26.

Goedkeuring wordt verleend aan de agen-
da’s van de algemene vergaderingen van 
IOK en CIPAL, alsook de mandaten van de 
gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld.

De mandaten van de gemeentelijke verte-
genwoordigers in de algemene vergadering 
van De Ark Wonen worden vastgesteld.

Gemeenteraad
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025, deel gemeente, wordt vastgesteld.

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

De samenwerkingsovereenkomst tot op-
richting en uitbating van de zelfstandige 
groepering WZK Dienstverlening ZG wordt 
goedgekeurd. Schepen Vangenechten wordt 
afgevaardigd voor de stuurgroep.

Kennis wordt genomen van het verslag van 
26 oktober 2021 van het ABOC (Afzonderlijk 
Bijzonder Onderhandelings- en Overlegco-
mité) voor GLS De Wegwijzer.

Aan dokter Paul Stoffels wordt de titel van 
ereburger van Rijkevorsel toegekend voor 
zijn bijdrage aan het welzijn en de welvaart 
van de mens, wereldwijd. Het meest recente 
is zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het 
Covid-19-vaccin.

Goedkeuring wordt verleend aan de agenda 
en de statutenwijziging van de algemene 
vergadering van IOK en IOK Afvalbeheer van 
17 december 2021, alsook de mandaten van 
de gemeentelijke vertegenwoordigers wor-
den vastgesteld.

Goedkeuring wordt verleend aan de agen-
da’s van de algemene vergaderingen van 
TMVS dv, IVEKA, IKA, Pidpa, CIPAL dv, Pontes, 
de Kunstacademie De Noorderkempen BGTS, 
alsook de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld.

De mandaten van de gemeentelijke verte-
genwoordigers in de algemene vergadering 
van de Kempische Heerd worden vastgesteld.

Sluitingsdagen kerst- en nieuwjaarsperiode

Op vrijdag 24 en 31 december zal het recyclagepark om 12.00 
uur sluiten. Het recyclagepark en de Leo Pleysierbibliotheek 
zullen gesloten zijn op zaterdag 25 december en op zaterdag 
1 januari.

De kinderclub sluit op vrijdag 24 december uitzonderlijk de 
deuren om 16.00 uur. Daarna is de buitenschoolse kinderopvang 
gesloten vanaf maandag 27 december tot en met vrijdag 31 
december. 

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/openingsuren
· www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen



6

Kerstboom op de rotonde

Sinds enkele weken prijkt er een statige 
kerstboom op de rotonde vlakbij de kerk 
van Rijkevorsel. De grote dennenboom werd 
geschonken door de bewoners van de Hees. 
Het lokaal bestuur wil hen hiervoor hartelijk 
danken.

De kerstverlichting in de boom en op andere 
locaties in Rijkevorsel werd officieel ontsto-
ken op dinsdag 7 december. Met een hapje 
en een drankje werd het een gezellige bij-
eenkomst. 

Geniet van al het extra licht in deze donkere 
dagen !

Kort verslag raden
8 december 2021

Gemeenteraad 
De raad bekrachtigt de politieverorderning 
van de burgemeester van 7 december 2021 
waardoor de raadszittingen opnieuw digitaal 
dienen georganiseerd te worden.

De raad gaat akkoord met het basishemel-
waterplan voor Rijkevorsel, opgemaakt in 
opdracht van Pidpa.

De dotatie 2022 aan de HVZ Taxandria voor 
een bedrag van € 478 673 voor de gewone 
dienst en € 125 531 voor de buitengewone 
dienst wordt goedgekeurd.

De bijdrage van de gemeente Rijkevorsel 
zoals ingeschreven in het ontwerp van po-
litiebegroting 2022, met name € 704 094 in 
de gewone dienst en € 82 182 in de buiten-
gewone dienst, wordt goedgekeurd en toe-
gekend aan de politiezone Noorderkempen.

De gemeenteraad keurt de verdeling van de 
subsidies voor het jaar 2022 goed.

Goedkeuring wordt gehecht aan de verdeling 
van de subsidies voor ontwikkelingssamen-
werking, voor het dienstjaar 2021.

De raad verleent haar goedkeuring aan de 
ondertekening van de verdere samenwer-
kingsovereenkomst met Stichting Kempens 
Landschap.

BESTUUR
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De ontwerpakte betreffende de afschaffing 
van de erfdienstbaarheid op het perceel Hel-
hoekweg 83 wordt goedgekeurd.

De gemeenteraad gaat akkoord met het 
nieuwe wegtracé voor het aanleggen van 
een park in Sint-Jozef op de site van het Sas.

Het rooilijnplan voor de wegen- en riole-
ringswerken in zone Bergsken wordt goedge-
keurd, net zoals de vooropgestelde wijzigin-
gen van de gemeentewegen.

De raad gaat akkoord met de toekenning van 
een jubileumsubsidie van € 1 250 aan K.H. 
Broederband voor hun 100-jarig bestaan.

De budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek 
Sint-Willibrordus wordt goedgekeurd.

De raad gaat akkoord met het voorzien van 
een parkeerplaats voor mensen met een 
handicap in de Bochtenstraat ter hoogte van 
het huisnummer 42.

Raad voor 
maatschappelijk welzijn
De OCMW-raad gaat akkoord met de opstart 
van de verkoop van drie sociale woningen, 
gelegen Kerkdreef 60.

Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op maandag 31 januari 2022 vanaf 
20.00 uur. De agenda’s worden een achttal 
dagen voor de raadszittingen bekendge-
maakt. Het audioverslag van de raden kun 
je herbeluisteren op onze website.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/gemeenteraad
· www.rijkevorsel.be/ocmwraad

Toon jouw volledige 
stickerboek voor het einde 
van het jaar !

Is jouw stickerboek van Rijkevorsel al hele-
maal volgeplakt en wil je kans maken op een 
mooie prijs ? Toon hem dan ten laatste op  
31 december 2021 in de bib, het gemeente-
huis of bij de sociale dienst.

Jouw boek is volledig als je alle genummerde 
stickers in het boek hebt verzameld. De stic-
kers met de logo's van de deelnemers hoef 
je dus niet in je bezit te hebben om kans te 
maken op een prijs. 

Het stickerboek is een groot succes gewor-
den: de voorbije maanden zijn er bijna  
50 000 pakketjes met stickers verdeeld. 

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/stickerboek

· 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

Uitnodigingen voor de extra vaccinatie

We weten ondertussen dat de bescherming door de basisvaccinatie na verloop van tijd af-
neemt. Daarom is het sterk aanbevolen om een boostervaccin te krijgen. Deze boosterprik 
zorgt ervoor dat de bescherming die de vaccins bieden, opnieuw naar het hoogste niveau 
wordt opgetild. Het is een ‘boost’ voor je immuniteit. 

Ben je uitgenodigd voor een extra vaccinatie ?
· Boek zelf online een afspraak.
· Contacteer het callcenter via 014 39 56 56 of helpdesk@vaccinatiekempenland.be.

Ben je nog niet uitgenodigd voor een extra vaccinatie ?
De uitnodigingen vertrekken op basis van wanneer je het vorige vaccin hebt ontvangen.
· Kreeg je het Johnson & Johnson-vaccin ? Dan ontvang je ten vroegste twee maanden na je 

laatste vaccinatie een uitnodiging.
· Kreeg je het AstraZeneca-vaccin ? Dan word je ten vroegste vier maanden na je laatste vac-

cinatie uitgenodigd.
· Kreeg je het Pfizer-vaccin ? Dan krijg je ten vroegste zes maanden na je laatste vaccinatie 

een uitnodiging.

Ben je nog niet eerder gevaccineerd ?
· Maak een afspraak via het callcenter: 014 39 56 56 of helpdesk@vaccinatiekempenland.be.

Ten laatste in maart 2022 zal iedereen die binnen de voorwaarden valt de kans hebben gekre-
gen een boostervaccin te krijgen. De vaccinatiecentra blijven daarvoor nog tot minstens eind 
april 2022 open. Voor deze boostercampagne zullen voldoende vaccins en materiaal beschik-
baar zijn.

Meer info: · www.elzkempenland.be

De Vlaamse regering heeft enkele maanden geleden beslist dat de 
vaccinatiecentra langer zullen openblijven. Voor iedereen die volledig 
gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of 
boosterprik.
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De Wegwijzer: corona, 
het vijfde en zesde wegen af

Hoe ervaarden de leerlingen van het vijfde 
en zesde leerjaar van GLS De Wegwijzer de 
coronaperiode tot nu toe ? We legden hen 
twee vragen voor. 

Wat vind je het meest spijtige 
aan deze ganse coronacrisis ?
De meesten gaven natuurlijk negatieve 
commentaar: het mondmasker wordt echt 
vervelend (Lore), afstand houden, het is 
echt niet meer leuk (Ikram). Rik vindt het 
spijtig dat er geen feestjes meer worden ge-
organiseerd en volgens Cis heeft het alleen 
maar miserie gebracht. Hopelijk moeten 
we niet meer thuisblijven van school wist 
Roos te vertellen. Voor Hailey was het na-
deel dat je veel meer snoepte en dan kom 
je bij. Niet op uitstap kunnen gaan was voor 
Milo dan weer het grootste struikelblok en 
niet mogen gaan spelen bij andere kinde-
ren vindt Ulryke dan weer zeer spijtig. Ellen 
heeft het dan weer lastig met het sluiten 
van leuke dingen.

Vind je dat de coronacrisis ook 
iets goeds heeft gebracht ?
Het is natuurlijk niet allemaal kommer en 
kwel. Toch moesten de meeste kinderen 
diep graven om iets positiefs (en positief is 
in de coronacontext eigenlijk negatief ) 
te vinden.
Xander vindt het goed dat hij waarschijn-
lijk binnenkort zijn vaccin gaat krijgen. 
Liam vindt de lockdowns dan weer niet de 
grootste ramp: dan hoef je niet naar school. 
Lenke hield deze lijn ook aan: we kunnen 
dan wel eens extra enkele dagen thuisblij-
ven, maar school is ook plezant hoor. Claire 
vindt dat je meer van de kleine dingen kunt 
genieten tijdens de crisis. Volgens Dietsen 
kun je babbelen met je mondmaskers zon-
der dat de juf het ziet. En Tuur verwoordde 
het mooi: je zat meer thuis en leerde om-
gaan met je gezin. Iedereen moest met ie-
dereen rekening houden.

Wat er ook van zij, als je kinderen bezig ziet 
op de speelplaats of in de klas willen ze, 
ondanks de vervelende tijden, er nog steeds 
iets leuks van maken. Volhouden jongens en 
meisjes!
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Warme actie ‘Word jij 
mijn sneeuwheld ?’

Bij sneeuwval of ijzel is elke inwoner ver-
plicht om het voetpad voor de eigen woning 
sneeuw- of ijsvrij te houden. Het is echter 
niet voor iedereen mogelijk om zelf sneeuw 
te ruimen. Vooral oudere en minder mobiele 
personen ondervinden moeilijkheden om 
deze klus te klaren. Met de campagne ‘Word 
jij mijn sneeuwheld ?’ zoeken we vrijwilli-
gers om deze mensen te helpen.

Gezocht: vrijwillige 
sneeuwruimers
We zijn ook nog steeds actief op zoek naar 
vrijwilligers om inwoners uit de nood te hel-
pen. Wil jij je buren of andere bewoners 
helpen met het ijs- of sneeuwvrij maken van 
hun voetpad of oprit ? Aarzel niet en contac-
teer ons. De hulp die jij kunt bieden is voor 
deze personen goud waard. Een warm ge-
baar tijdens de koude winterdagen !

Hulp nodig ? Laat het ons weten 
en	hang	een	affiche	op	!
Het lokaal bestuur voorziet affiches in A4- en 
A3-formaat met het opschrift ‘Word jij mijn 
sneeuwheld ? Maak jij mijn oprit sneeuw- of 
ijsvrij?’. Inwoners die dit wensen, kunnen 
deze affiches ophangen aan het raam van 
hun woning en zo kenbaar maken dat ze ge-
holpen willen worden. Misschien is er wel 
een buur of een kennis die dankzij de affiche 
voortaan jouw voetpad of oprit sneeuw- of 
ijsvrij wil maken. 

Hang jij graag een affiche aan je raam ? Haal 
deze dan gratis af in het gemeentehuis, bij 
de sociale dienst van het OCMW of bij de 
apothekers en dokters van Rijkevorsel.

Meer info:
· 03 340 39 49
· socialedienst@rijkevorsel.be

Toekomst kerk Sint-Jozef

Pannen op een dak moeten degelijk ge-
legd worden, mooi naast elkaar, de ene pan 
steunend op de andere, de bovenste rij een 
stukje over de onderste. Op die manier zor-
gen ze ervoor dat ze het water afleiden naar 
de goot en dat alles wat onder het dak zit 
droog blijft en beschermd wordt.

Vrijwilligers in een vereniging of een pa-
rochie die goed met elkaar samenwerken, 
lijken op de pannen van een dak. Zij staan 
schouder aan schouder en ieder zet zijn ta-
lenten in om de werking van de vereniging of 
parochie optimaal te laten verlopen. 

Op die manier zorgen deze vrijwilligers er-
voor dat problemen in hun vereniging of hun 
parochie opgelost geraken. Ieder die onder 
het dak verblijft, wordt niet nat en krijgt 
warmte en geborgenheid.

Er is echter een groot probleem 
… als het dak lekt
Voor de parochie Sint-Jozef is het dak echter 
niet meer waterdicht. Enerzijds letterlijk: 
het dak van de kerk is lek. Regelmatig sijpelt 
water binnen en renovatie dringt zich op. 

Sinds begin 2016 is er, samen met het lo-
kaal bestuur, al een hele weg afgelegd om 
de kansen tot renovatie na te gaan. Om een 
accuraat kerkenplan op te stellen, dient de 
vraag om duidelijkheid wat betreft de toe-
komst van dit kerkgebouw snel beantwoord 
te worden. Zo kunnen subsidies aangevraagd 
worden.

Anderzijds is het dak van de parochie fi-
guurlijk lek: we merken dat, ondanks de 
bruisende inzet van vrijwilligers, (waarvoor 
dank) de werkdruk oploopt en het aantal vrij-
willigers daalt. Jaar na jaar haken mensen af 
en zien we niet direct nieuwe gezichten die 

LEVEN EN WELZIJN

 WORD JIJ MIJN
SNEEUWHELD?
MAAK JIJ MIJN STOEP SNEEUW- OF IJSVRIJ ?
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Meer info: 03 340 39 65 – socialedienst@rijkevorsel.be
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taken opnemen. Maar ook het aantal deel-
nemers aan vieringen, het aantal uitvaarten 
en huwelijken daalt. We zien de parochiege-
meenschap krimpen maar toch heeft ze nog 
heel wat troeven die we niet teloor willen 
laten gaan.

Beide facetten dwingen ons om een beslis-
sing te nemen wat betreft de toekomst van 
het kerkgebouw, of het nu in het geheel of 
gedeeltelijk of niet als kerkgebouw behou-
den blijft. 

Infovergadering op 17 januari
Graag nodigen we je uit op maandag  
17 januari 2022 om 20.00 uur in de kerk van 
Sint-Jozef om de toekomst van de kerk en de 
parochie Sint-Jozef met ons te bespreken. 

Je bent alvast van harte welkom want jouw 
stem en bijdrage is voor ons belangrijk. 

Vooraf al vragen, bemerkingen en/of sugges-
ties ? Neem gerust contact op via het num-
mer 0471 06 31 18.

De avond gaat door in de kerk zelf. We ho-
pen alvast dat de bijeenkomst omwille van 
corona toch kan doorgaan. Het kerkgebouw 
biedt ons de meeste garanties op een veilige 
bijeenkomst maar toch willen we je er op 
attent maken dat het mogelijk wat frisser is 
dan in een gewoon lokaal.

Namens de leden van de kerkfabriek en 
kerngroep

Woonzorgcentrum Prinsenhof 
zoekt twee (m/v)

ZORGKUNDIGEN (IFIC-loonbarema)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in halftijds dienstverband (19/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als zorgkundige in WZC Prinsenhof sta je mee in voor alle 
facetten van de verzorging van onze bewoners, o.a. hygiëne, 
voeding, beweging, rust, ... Je biedt hen een luisterend oor 
en zorgt voor een thuisgevoel. Je werkt nauw samen met alle 
leden van het multidisciplinair team. Je rapporteert aan de 
hoofdverpleegkundige.

PROFIEL

Je bent een hulpvaardig en integer persoon. Je bent 
geëngageerd en geïnteresseerd in ouderenzorg. Je staat graag 
ten dienste van anderen en je kunt je flexibel opstellen.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een diploma of getuigschrift van 
zorgkundige en je bent in het bezit van een visum van 
zorgkundige. Een infobrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 

aanwervingsvoorwaarden en de diplomavereisten vind je 
terug op de website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit het 
strafregister én een kopie van je diploma en visum aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 4 januari 2022. Je dient je 
kandidatuur in per e-mail of je verstuurt je schriftelijke 
kandidatuur aangetekend per post naar het lokaal 
bestuur t.a.v. het vast bureau, Molenstraat 5 – 
2310 Rijkevorsel.

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

 

Meer    
info
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Bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker

Geen excuses, laat een 
uitstrijkje nemen
Laat van je 25ste tot en met je 64ste elke 
drie jaar een uitstrijkje nemen. Met een uit-
strijkje is baarmoederhalskanker makkelijk 
op te sporen. Ook de voorstadia ervan, waarin 
de ziekte nog heel beperkt of nog onbekend 
is, worden via deze test opgespoord. Je hebt 
dan nog geen kanker en een eenvoudige be-
handeling is vaak al genoeg om te voorkomen 
dat je baarmoederhalskanker krijgt.

De tijd vliegt: 
drie jaar is zo voorbij
Je krijgt van het Centrum voor Kankerop-
sporing een uitnodigingsbrief als je tot de 
doelgroep behoort en het te lang geleden is 
dat je een uitstrijkje hebt laten nemen. Je 
maakt dan zelf een afspraak met je huisarts 
of gynaecoloog.

Meer info:
· 0800 60160
· info@bevolkingsonderzoek.be
· www.baarmoederhalskanker.
 bevolkingsonderzoek.be

Cijfers bevolkingsonderzoeken

Het preventiebeleid rond kanker van de 
Vlaamse overheid blijft haar vruchten afwer-
pen. Dat blijkt uit het jaarrapport 2021 van 
het Centrum voor Kankeropsporing. Dank-
zij de bevolkingsonderzoeken borst-, dik-
kedarm- en baarmoederhalskanker krijgen 
jaarlijks meer dan 1,6 miljoen Vlamingen de 
uitnodiging om zich te laten onderzoeken.

Impact Covid-19 op 
bevolkingsonderzoeken 
blijft beperkt
De drie bevolkingsonderzoeken werden tij-
delijk stilgelegd tijdens de eerste Covid-
golf. De inhaalbeweging van de uitnodigin-
gen was echter volledig rond in 2020 voor 
de bevolkingsonderzoeken baarmoederhals- 
en dikkedarmkanker. Daarnaast werden alle 
niet-verstuurde uitnodigingen voor het be-
volkingsonderzoek borstkanker verstuurd in 
de eerste zes maanden van 2021. 

De daling van de responsgraad en totale dek-
king zijn dan ook beperkt voor de drie be-
volkingsonderzoeken. Maar we moeten ver-
der blijven inzetten op het verhogen van de 
deelname, want deze blijft stabiel.

LEVEN EN WELZIJN

Cijfers Rijkevorsel 2020: baarmoederhalskanker, borstkanker en dikkedarmkanker

Baarmoederhalskankerscreening
Vrouwen van 25 t.e.m. 64 jaar die driejaarlijks een uitstrijkje laten nemen.
· 2019: 65,1 %   · 2020: 62,7 %

Borstkankerscreening
Vrouwen van 50 t.e.m. 69 jaar die tweejaarlijks een screeningsmammografie laten nemen.
· 2019: 70,3 %   · 2020: 64,7 %

Dikkedarmkankerscreening
Vrouwen en mannen van 50 t.e.m. 74 jaar die tweejaarlijks een stoelgangstaal laten nemen.
· 2019: 73,2 %   · 2020: 71,5 %
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Ook in de Kempen noteren we een beperkte 
Covid-19-impact op de cijfers voor de be-
volkingsonderzoeken. Dat is zeker het ge-
val voor de bevolkingsonderzoeken naar 
baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker 
waar we in alle steden en gemeenten een 
licht dalende trend zien. Bij het bevolkings-
onderzoek naar borstkanker is de daling het 
sterkst en noteren we in sommige Kempense 
steden en gemeenten een verminderde deel-
namegraad van 2 % tot zelfs 9 %.

Er groeit een boom 
in Het (Kleine) Moleke

Wij willen geloven 
dat het groeien gaat ! 
De kleuters van Het (Kleine) Moleke plantten 
een klein zaadje. Iedereen hielp mee. Een 
beetje water, een beetje liefde, een beetje 
extra groeikorrels maar vooral ... geloven 
dat het groeien gaat ! 

En ja hoor ... Dat kleine zaadje werd een 
takje, een groter takje, een klein stammetje 

en plots een grote stevige boom. Een boom 
met een stevige stam, een boom met een 
plaatsje voor iedereen. 

De boom is een warme plek voor de dieren. 
Konijntjes, een eekhoorn, een egel, een 
spin, een muis, ... Ze vinden elk een plekje 
in de boom. 

Weet je ? In onze boom woont sinds kort een 
uil. Een bijzonder dier. Hij weet veel, heel 
veel maar niet alles. 
“Kerst ! Wat is dat ?”, vraagt de uil zich af. 
De dieren in de boom gaan hem helpen. Sa-
men kijken we uit naar de kerstperiode. We 
steken elke week een extra kaarsje aan en 
bereiden ons voor. 

Zie je dat ? Er hangen alvast lichtjes in de 
boom en een kerststal staat al klaar. Wat 
hebben we nog nodig om een mooie kerst te 
beleven ? Misschien weet vos het wel of kun-
nen de vogels het ons vertellen. Wie weet ! 

‘Groeien Hoe ?Zo !’, het jaarthema waarbij 
verbondenheid centraal staat.
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Rijkevorsel is opnieuw 
‘hartveilig’

Rode Kruis-Vlaanderen wil met het project 
Hartveilig zowel de overlevingskans van 
slachtoffers bij een hartstilstand verhogen 
als de eerstehulpcapaciteiten van de bevol-
king vergroten. Deze doelstellingen worden 
nagestreefd door:
· mensen te informeren en op te leiden in 

reanimatie en het gebruik van het AED-
toestel.

· gemeenten, bedrijven, organisaties, scho-
len en sportclubs te motiveren om AED-
toestellen te plaatsen.

LEVEN EN WELZIJN

Familieberichten

Geboorten oktober en november 2021
· Govaerts Letty 22 oktober 2021 kindje van Govaerts Niels en Jochems Stefanie
· Speybrouck Noralie 29 oktober 2021 kindje van Speybrouck Annelies
· Rusu Kevin 6 november 2021 kindje van Rusu Ionut en Rusu Elena
· Cucuruzean Theo 14 november 2021 kindje van Cucuruzean Mihail en Cucuruzean Doina
· Sommen Rune 19 november 2021 kindje van Sommen Roel en Somers Charisse

Huwelijken november 2021
·	Van Springel Ludo en Sas Tamara 27 november 2021

Overlijdens november 2021
· Adriaensen Gustaaf °1936 †  2 november 2021
· Vervoort Rita °1957 †  3 november 2021 
· Van Hout Elsa °1938 †  6 november 2021 
· Corstiaensen Maria °1934 †  9 november 2021 
· Van Ginkel Karel °1936 †  8 november 2021
· Degin Carolina °1937 † 10 november 2021 
· Havermans Frans °1945 † 16 november 2021
· Weyten Adriana °1945 † 19 november 2021
· Volckaerts Louisa °1948 † 22 november 2021
· Demartelaere Diana °1961 † 24 november 2021
· Schrijvers Pascale °1973 † 27 november 2021
· Van der Linden Hendrik °1947 † 29 november 2021
· Schuurmans Joanna °1931 † 30 november 2021



15

Minstens 10 % van het personeel van het lo-
kaal bestuur volgde de opleiding EHBO/AED 
via Rode Kruis Rijkevorsel, en er hangen nog 
steeds vijf AED-toestellen op ons grondge-
bied. Het lokaal bestuur heeft dus de twee 
doelstellingen gehaald en daarom mag Rij-
kevorsel zich weer voor twee jaar ‘Hartvei-
lig’ noemen ! 

Weet jij waar de AED-toestellen 
hangen in Rijkevorsel ?
Een automatisch externe defibrillator of AED 
is een draagbaar toestel dat een elektrische 
schok aan het hart toedient bij levensbe-
dreigende hartritmestoornissen. 

De AED analyseert het hartritme van het 
slachtoffer en bepaalt automatisch of een 
stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het 
AED-toestel geeft gesproken instructies: het 
helpt je door de reanimatie tot professio-
nele hulpverleners het van je overnemen.

In Rijkevorsel vind je de AED-toestellen bij:
1. de kleedkamers van het sportveld in de 

Bavelstraat
2. de oude pastorij op het dorpsplein
3. de jeugdlokalen van sport- en recreatie-

zone Sonsheide
4. het Gemeenschapscentrum in Sint-Jozef
5. de chirolokalen in Sint-Jozef

De Feeënboom een succes !

Het project ‘De Feeënboom’ was alweer een 
groot succes. In deze tijden doet het extra 
deugd om te zien hoe enthousiast de burgers 
van Rijkevorsel zijn. 

Eveneens willen wij de deelnemende zaken 
Albert Heijn, Carrefour en Jumbo bedanken 
om de feeënbomen een plekje te geven. 
Mede dankzij hen ontvingen 78 kinderen een 
cadeau tijdens de kerstperiode. 

Enkele enveloppen werden niet ingeleverd, 
maar door jullie giften hebben we deze ge-
schenken toch nog kunnen aankopen. Alle 
kinderen hebben ondertussen hun cadeaus 
ontvangen en willen jullie graag bedanken.

· 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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BOUWEN EN WONEN

Een vermoeden van asbest 
in jouw woning ?

Wat ?
IOK en OVAM helpen je graag om je woning asbestveilig te maken door het veilig en vakkundig 
laten verwijderen van asbesthoudende vloeren en leidingisolatie. In de eerste plaats komt er 
een asbestdeskundige ter plaatse om vast te stellen of er inderdaad niet-hechtgebonden asbest 
aanwezig is in de leidingisolatie en/of vloerbedekking. Er zal ook een staalname gebeuren. IOK 
en OVAM nemen de kosten van dit onderzoek op zich. Je betaalt een kleine vergoeding van  
€ 25 voor het rapport. Niet-hechtgebonden asbest in vloerbedekking en leidingisolatie mag 
enkel door een erkende asbestverwijderaar verwijderd worden. Ook voor het verwijderen van 
asbesthoudend isolatiemateriaal en vloerbedekking zijn er subsidies mogelijk. 

Waarom ? 
Niet-hechtgebonden asbest houdt ernstige gezondheidsrisico’s in. Het doel is om jouw woning 
asbestveilig te maken.

Jouw voordeel
Wie deelneemt, hoeft zelf geen asbestdeskundige en erkende asbestverwijderaar te zoeken. 
IOK deed dit voor jou via een overheidsopdracht met hoge eisen. Naast alle gezondheidswin-
sten geniet je van een heel voordelig tarief om leidingisolatie of vloerbedekking met asbest 
te verwijderen. IOK en OVAM dragen immers bij in 50 % van de kostprijs excl. BTW. Dit met 
een maximumsubsidie van € 5 000 voor een woning en € 7 000 voor leidingisolatie in een ap-
partementsgebouw. Je hoeft deze tussenkomst niet eerst zelf te betalen. IOK betaalt recht-
streeks aan de erkende asbestverwijderaar. IOK (OVAM) komt niet tussen in het verschuldigde 
BTW-bedrag.

Meer info: · 014 56 27 75 (afvalinfolijn) · www.iok.be/asbestproject

Via IOK en OVAM kunnen particuliere eigenaars van woningen of 
appartementen subsidies krijgen voor een asbestonderzoek en het 
verwijderen van niet-hechtgebonden asbest bij vloerbedekking en 
leidingisolatie.
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Dieren en vuurwerk

Wat voor mensen een feest is, is voor de 
meeste dieren een verschrikking. Vele die-
ren hebben immers een veel fijngevoeliger 
gehoor. Vuurwerk, voetzoekers en andere 
luide knallen veroorzaken regelrechte pa-
niek en stress bij dieren!

Elk jaar zijn er dieren die verloren lopen, 
gewond geraken of aangereden worden. Ook 
wilde dieren slaan verschrikt op de vlucht. 
Met de onderstaande tips kun je heel wat 
dierenleed voorkomen. 

Algemene tips
· Zorg ervoor dat je zelf niet schrikt. Negeer 

het vuurwerk en verander je gedrag niet om 
de angst van het dier niet te bevestigen.

· Behandel je dier niet anders dan gewoon-
lijk. Hou vast aan dagelijkse routine.

Tips voor dieren in huis
· Laat je hond ruim op voorhand uit. Houd 

hem aan de leiband om te vermijden dat 
hij wegloopt als er iemand al vroeger 
vuurwerk zou afsteken.

· Je kunt je huisdier ruim op voorhand la-
ten wennen aan het geluid van vuurwerk 
aan de hand van geluidsfragmenten. Laat 
je hierbij begeleiden door een dierenge-
dragstherapeut.

· Creëer een veilige omgeving en blijf bij je 
huisdier.

· Vermijd scherpe of breekbare voorwerpen 
in de buurt.

· Scherm je dier zoveel mogelijk af van de 
knallen en de flitsen. Laat indien mogelijk 
de rolluiken naar beneden en sluit de gor-
dijnen. Doe het licht aan zodat de licht-
flitsen minder opvallen en zet de radio of 
televisie op zacht.

· Zorg dat je huisdier niet bij de buitendeuren 
kan komen. Als iemand onverwachts binnen-
komt, kan het in paniek naar buiten lopen.

· Probeer je dier af te leiden met spelletjes 
zodat hij het vuurwerk met iets positiefs 
associeert.

· Als je hond in paniek raakt, aai je hem 
best niet. Hij kan dit immers beschouwen 
als een beloning. Als hij zelf fysiek con-
tact zoekt, mag je hem wel vasthouden en 
eventueel rustig masseren.

· Als je huisdier erg bang was tijdens het 
vuurwerk, houd het dan nog enkele uren 
binnen tot het helemaal gekalmeerd is.

Weidedieren zet je best 
vooraf op stal
· Dieren die niet gewoon zijn om opgestald 

te worden, laat je echter beter op de 
weide staan.

· Zorg ervoor dat de stal en de weide veilig 
zijn en dat er geen dingen rondslingeren 
waaraan de dieren zich kunnen verwon-
den. Zorg dat de weide goed, stevig en 
veilig omheind is.

· Tijdens het vuurwerk zelf kan je voor af-
leiding zorgen door extra hooi te geven of 
door de radio te laten spelen en het licht 
aan te laten. 

· Ook voor weidedieren geldt dat je eerst je 
dierenarts moet raadplegen als je rustge-
vende medicatie wil toedienen.

poster_a3_liggend_CMYK.indd   1 25/11/20   15:26
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Saneer je oude stookolietank 
met de groepsaankoop

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. De Vlaamse 
overheid verplicht je om je tank te laten sa-
neren binnen het jaar na buitengebruikstel-
ling. 

Daarom organiseert het lokaal bestuur Rij-
kevorsel samen met IOK al voor de vierde 
keer een tankslag. Bij de vorige tankslagen 
werden in totaal 2 761 oude stookolietanks 
gesaneerd !

Heb je interesse ?
Deelnemen kan door rechtstreeks contact 
op te nemen met de firma die gekozen is 
in onze gemeente en te verwijzen naar de 
groepsaankoop van IOK. De firma maakt 
gratis een offerte op. De gekozen firma’s, 
prijzen en voorwaarden kun je terugvinden 
via www.iok.be/tankslag. Geen internet ? 
Bel 014 56 27 88 of neem contact op met de 
dienst duurzaamheid van het lokaal bestuur.

Tip: de ruimte die vrijkomt wanneer je je 
oude tank laat verwijderen, kun je gebrui-
ken voor een regenwaterput. Bekijk de ge-
kozen firma’s, prijzen en voorwaarden van 
de groepsaankoop hemelwateropvang via 
www.iok.be/hemelwater. 

Meer info:
· 014 56 27 88
· duurzaamheidsteam@iok.be 
· 0471 55 96 05
· duurzaamheid@rijkevorsel.be 

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.

BOUWEN EN WONEN
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werft aan

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

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

1. KLINKERLEGGER 

· Je maakt deel uit van de afdeling wegen en gebouwen.
· Je voert werkzaamheden uit voor de aanleg en het 

onderhoud van wegen.
· Je staat in voor het onderhoud van het gebruikte 

materieel.
· Je hebt voldoende basiskennis van wegenbouw en de 

daarbij gebuikte materialen en producten. Je hebt 
voldoende basiskennis van het gebruikte materieel en het 
onderhoud ervan.

· Je bent collegiaal en stipt en je hebt een grote 
verantwoordelijkheidszin.

· Je hebt een rijbewijs B.

2. WERKMAN-CHAUFFEUR

· Je maakt deel uit van de afdeling wegen en gebouwen.
· Je staat in voor het besturen van voertuigen specifiek 

voor deze afdeling, voornamelijk een vrachtwagen, maar 
ook een tractor, veegwagen, bestelwagen, ... 

· Verder verleen je bijstand bij allerhande werkzaamheden 
zoals onderhoud van wegen. 

· Je hebt kennis van de verschillende gebruikte 
vervoermiddelen en hun onderhoud.

· Je bent collegiaal en stipt en je hebt een grote 
verantwoordelijkheidszin.

· Je hebt een rijbewijs C.

3. WERKMAN-TRACTORBESTUURDER 

· Je maakt deel uit van de afdeling groenbeheer. 
· Je staat in voor het besturen van voertuigen specifiek 

voor deze afdeling, voornamelijk een tractor, maar ook 
een veegwagen, vrachtwagen, bestelwagen, ... 

· Verder verleen je bijstand bij allerhande werkzaamheden 
zoals onderhoud van groenzones. 

· Je hebt kennis van de verschillende gebruikte 
vervoermiddelen en hun onderhoud. 

· Je bent collegiaal en stipt en je hebt een grote 
verantwoordelijkheidszin.

· Je hebt een rijbewijs CE.

4. WERKMAN-GROENBEHEER 

· Je maakt deel uit van de afdeling groenbeheer. 
· Je voert werkzaamheden uit m.b.t. groenaanleg en 

groenonderhoud.
· Je staat in voor het onderhoud van het gebruikte 

materieel.
· Je hebt voldoende basiskennis van groenaanleg en 

-onderhoud en van het onderhoud van het gebruikte 
materieel. 

· Je bent collegiaal en stipt en je hebt een grote 
verantwoordelijkheidszin.

· Je hebt een rijbewijs B.

VERDERE INFORMATIE 

Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een 
gelijkaardige functie. Je bent in het bezit van het vereiste 
rijbewijs. Je moet slagen voor de preselectie en de verdere 
selectieprocedure. Een informatiebrochure met een 
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht 
van de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, ... 
kun je opvragen 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 rijbewijs, aan de personeelsdienst 
ten laatste op 18 januari 2022. Verstuur je schriftelijke 
kandidatuur aangetekend per post t.a.v. het college van 
burgemeester en schepenen, Molenstraat 5 te Rijkevorsel 
of geef deze af tegen ontvangstbewijs aan de 
personeelsdienst. Je kunt je kandidatuur ook 
per e-mail indienen bij de personeelsdienst. 

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

 

Meer    
info
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BOUWEN EN WONEN

Ophaling kerstbomen op donderdag 13 en vrijdag 14 januari 2022

Op 13 en 14 januari 2022 worden de kerstbomen opgehaald door de technische dienst. De ophaling start op don-
derdag 13 januari vanaf 8.00 uur ’s morgens. Wil je dat jouw kerstboom ook gratis opgehaald wordt ? Breng deze 
vóór het vermelde tijdstip naar één van de volgende ophaalpunten:

Let op! Er worden alleen echte naaldbomen (geen plastieken bomen) opgehaald en dit zonder mand of pot en zon-
der versiering. Op de website van het lokaal bestuur vind je een aantal stratenplannen terug waarop de locaties 
en de bovenvermelde nummers van de ophaalpunten zijn aangeduid.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/kerstboom

1.1 kruispunt Kleine Gammel – Heesbeekweg (dennenbomen)
1.2 kruispunt Gammel – Achtel (telefooncentrale)
1.3 aan de kapel van Achtel

2.1 kruispunt Bremstraat – Koekhoven
2.2 Markweg
2.3 Appelstraat (tegenover huisnummer 3)
2.4 kerkhof centrum
2.5 Molenakkers (tegenover huisnummer 6)
2.6 kruispunt Kardinaal Cardijnlaan – Sint-Willebrordusstraat
2.7 kruispunt Hoogstraatsesteenweg – Wilgenstraat (op grasperk)
2.8 brandweg Prinsenhof (naast huisnummer 39)
2.9 kerststal centrum
2.10 kruispunt Bochtenstraat – Merelstraat

3.1 Vaerevelden (speelweide)
3.2 kruispunt Sint-Lenaartsesteenweg – Oude Baan
3.3 kruispunt Helhoekweg – Lozenhofstraat
3.4 Looiweg (brandweerkazerne)
3.5 Oud Lo (vroegere speelplein)
3.6 kruispunt Oostmalsesteenweg – Binnengeleg (grasveld)
3.7 kruispunt Oostmalsesteenweg – Nijverheidsweg 

4.1 kruispunt Stevennekens – Donk
4.2 kruispunt Stevennekens – Oude Goorstraat
4.3 Gemeentebos (kapel)
4.4 Site Sas (klinkerverharding)
4.5 voetbal FC Sint-Jozef SK
4.6 Meir (bushokje)
4.7 rechts naast kerk Sint-Jozef – Kerkdreef
4.8 kruispunt Essenweg - Pioenstraat

1

2

3

4
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Aanvangsdata wegenwerken

Voor twee lopende projecten is onlangs de 
aanbestedingsprocedure afgerond en is de 
aanvangsdatum voor de eigenlijke wegen-
werken bepaald.

Voor het project Molenstraat – Bergsken – 
Vonderstraat is de start van de werken vast-
gelegd vanaf 7 maart 2022. 
In Oude Goorstraat – Opstal kan de aanne-
mer van start gaan vanaf 14 maart 2022.

De kleinste verkeersquiz

Is een vast zone 30-bord in een schoolomge-
ving altijd van toepassing  ?
A. Ja
B. Neen, alleen op schooldagen tussen 8.00 

en 16.00 uur.
C. Neen, alleen op werkdagen tussen 8.00 

en 9.00 uur en tussen 15.00 en 16.00 uur.

Het juiste antwoord
Een zone 30 in een schoolomgeving kan 
permanent of tijdelijk zijn. Als de zone 30 
wordt aangeduid door vaste ‘gewone’ ver-
keersborden is de snelheidsbeperking altijd 
van kracht, dus ook buiten de schooluren, 
in vakanties en in het weekend, tenzij dat 
anders is aangeduid. Optie A is dus het juiste 
antwoord.

Meer info:
· www.vsv.be 

Bijencentrum De Raam 
ontvangt € 10 000 subsidie

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel, Elia en 
Be Planet lanceerden eerder dit jaar een 
projectoproep naar verenigingen die actief 
zijn in Rijkevorsel. 

De focus van de oproep lag op projecten 
rond de ecologische transitie, het klimaat en 
de maatschappij. Kandidaten kregen tot 25 
oktober de tijd om hun dossier in te dienen.

De Imkergilde Sint-Ambrosius De Raam 
diende een dossier in. Het dossier werd po-
sitief geëvalueerd, waardoor aan de vereni-
ging het maximumbedrag van € 10 000 werd 
toegekend. 

Met deze centen zullen onder andere nieuwe 
bijenkasten, plantgoed en tuingereedschap 
aangekocht worden voor bijencentrum De 
Raam.

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

 

Meer    
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Afwijking wekelijkse rustdag 2022
De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een 
wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. 
Diensten zoals horeca, kappers, ... zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.

Wat houdt een wekelijkse rustdag in ?
· Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend 

op zondag om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
· Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de recht-

streekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen 
niet.

· De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens zes maanden dezelfde blijven.
· Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Zondag of een andere dag ?
Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet 
hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Afwijkingen 
Het college van burgemeester en schepenen kan vijftien afwijkingen per jaar toestaan. Hande-
laars kunnen hiervoor een aanvraag doen. Deze moeten ons steeds voor 15 november bereiken.
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Afwijkingen wekelijkse rustdagen 2022

Gelegenheid Periode van afwijking
· Wintersolden zon. 02 -01 tot zat. 08 -01 
· Wintersolden zon. 09 -01 tot zat. 15 -01
· Pasen zon. 10 -04 tot zat. 16 -04
· O.H. Hemelvaart zon. 21 -05 tot zat. 28 -05
· Pinksteren zon. 05 -06 tot zat. 11 -06
· Zomersolden zon. 03 -07 tot zat. 09 -07
· Zomersolden zon. 10 -07 tot zat. 16 -07
· O.L.V. Hemelvaart zon. 14 -08 tot zat. 20 -08
· Weekend van de Klant zon. 02 -10 tot zat. 08 -10

Gelegenheid Periode van afwijking
· Allerheiligen zon. 30 -10 tot zat. 05 -11
· Sinterklaas zon. 27 -11 tot zat. 03 -12
· Sinterklaas zon. 04 -12 tot zat. 10 -12
· Kerstshopping zon. 11 -12 tot zat. 17 -12
· Kerstshopping zon. 18 -12 tot zat. 24 -12
· Eindejaarsshopping zon. 25 -12 tot zat. 31 -12

zoekt een (m/v)

MEDEWERKER LOKALE ECONOMIE (C1-C3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in halftijds dienstverband (19/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als medewerker lokale economie bouw je mee aan een 
ondernemingsvriendelijke, laagdrempelige en kwalitatieve 
dienstverlening. Je werkt hierbij onder het gezag van en 
rapporteert aan het diensthoofd burgerzaken.

PROFIEL

Je houdt van coördineren en je bent bereid om zowel 
administratief werk achter de schermen te doen als 
loketwerk. Je bent zowel verbaal als administratief sterk. 
Netwerken schrikt jou niet af. Je beschikt over het nodige 
enthousiasme om bij te leren. Je werkt gedreven en correct 
en je kunt zowel zelfstandig als in team werken. Daarnaast 
ben je klantvriendelijk en discreet.

VERDERE INFORMATIE 

Je hebt een diploma van hoger secundair onderwijs. Naast de 
diplomavereiste dien je te slagen voor de selectieprocedure. 
Vanaf twintig inschrijvingen vindt er een preselectie plaats.
Een informatiebrochure met een uitgebreide 

functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 
aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kun je 
terugvinden op de website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel 
uit het strafregister en een kopie van je diploma aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 4 januari 2022. Je verstuurt 
je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft 
deze af tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst, 
t.a.v. lokaal bestuur Rijkevorsel, Molenstraat 5 te 
Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per 
e-mail indienen.

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

 

Meer    
info

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

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Nieuwe locatie voor Chiro Rijkevorsel
Chiro Rijkevorsel zal binnenkort, na aanvraag en goedkeuring van de nodige 
vergunningen, kunnen bouwen op een nieuwe locatie in het Kruispad, schuin 
tegenover het jeugdlokaal. Na vele onderhandelingen werd hierover een 
akkoord bereikt. De jeugdvereniging kan dus starten met het indienen van 
een aanvraag voor het bouwen van een lokaal op hun nieuwe stek.

Sinds jaar en dag is Chiro Rijkevorsel − en daarvoor nog Chiro Jovo − gevestigd in de Bavelstraat 
tegenover het gemeentelijk sportveld. De tand des tijds heeft z’n werk gedaan, want het lokaal 
van de jeugdvereniging verkeert in een slechte staat. Chiro Rijkevorsel wou dan ook graag een 
nieuw lokaal bouwen, maar kan hiervoor niet meer terecht op de huidige locatie die eigendom 
is van de kerkfabriek.

In hun zoektocht naar een nieuwe plek heeft Chiro Rijkevorsel samen met het lokaal bestuur 
gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Met een positief resultaat, want uiteindelijk is 
er een oplossing uit de bus gekomen ! Op het Kruispad, schuin tegenover het jeugdlokaal, ligt 
er een stuk landbouwgrond waarvan de kerkfabriek ook eigenaar is. Dankzij een wetgeving die 
voorziet dat als er nergens anders nog een plaats is om een jeugdlokaal te bouwen dit mag bin-
nen agrarisch gebied, kan Chiro Rijkevorsel hier terecht. De locatie is daarbovenop uiterst ge-
schikt, omdat ze grenst aan de sport- en recreatiezone Sonsheide, waar o.a. ook JH De Wauwel  
en de Plussers gevestigd zijn.

Op dinsdag 16 november werd een consensus bereikt tussen de drie betrokken partijen, met 
name Chiro Rijkevorsel, de kerkfabriek en de landbouwer die een pacht heeft op de landbouw-
grond. Het lokaal bestuur heeft hierbij een bemiddelende rol op zich genomen.

Het lokaal bestuur wil alle betrokken partijen uitdrukkelijk bedanken om dit mee mogelijk te 
maken. Het is de start van een nieuwe en mooie toekomst voor Chiro Rijkevorsel !
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Monitoren Kiekeboe 2022

Hoewel de winter nog echt moet beginnen, 
kijken de jeugddienst en de Kinderclub al-
weer uit naar de zomervakantie, want dan 
zal speelpleinwerking Kiekeboe de deuren 
weer openen voor alle kinderen die zich 
eens flink willen uitleven ! En hiervoor zijn 
we natuurlijk nog op zoek naar monitoren.

Ben jij op 1 januari 2022 17 jaar, of 16 jaar 
én in het bezit van een animatorenattest, 
en werk je graag met kinderen ? Vul dan snel 
op de volgende pagina het inschrijvingsfor-
mulier in en bezorg het voor maandag 21 
februari 2022 aan de jeugddienst of de Kin-
derclub, samen met een uittreksel uit het 
strafregister. Deze kun je aanvragen bij de 
dienst burgerzaken of online via het e-loket 
op de website van het lokaal bestuur. Let wel 
op dat je het inschrijvingsformulier volledig 
invult. De weken die je kunt werken, kun je 
best allemaal opgeven want dit vergroot de 
kans op een mooie periode als monitor.

Aan hen die zeker willen meedoen, kunnen 
we alvast meegeven dat je volgende data 
vrij moet houden. Op zaterdag 5 maart van 
9.00 uur tot 12.00 uur is er de verplichte sol-
licitatiedag voor alle nieuwe monitoren en 
op vrijdagavond 25 maart verwachten we 
alle monitoren voor de startvergadering Kie-
keboe 2022. Dan maken we het werkrooster 
voor de zomer bekend en starten we met de 
planning van de activiteiten. 

Meer info:
· 03 340 00 55
· jeugd@rijkevorsel.be

Studeren in zaal Forsela

De examens van januari staan weer voor de 
deur. Om alle studenten de kans te geven om 
in een rustige omgeving te studeren, stelt 
het lokaal bestuur weer studeerlocaties ter 
beschikking. 

Van vrijdag 24 december 2021 tot en met 
zondag 9 januari 2022 kunnen studenten  
terecht in zaal Forsela op de 1ste verdieping 
van de Leo Pleysierbibliotheek. Van maan-
dag 10 januari tot vrijdag 4 februari 2022 
staat het Plusserslokaal gereserveerd op  
de weekdagen. Tijdens het weekend kun-
nen de studenten opnieuw in zaal Forsela 
terecht !

Wil jij ook komen studeren ? Vergeet dan ze-
ker niet om vooraf je toegangsbadge aan te 
vragen bij de jeugddienst.

Meer info:
· 03 340 00 55
· jeugd@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/studeren

Sluitingsdagen Kinderclub in 2022

· maandag 18 april: paasmaandag
· donderdag 26 mei: Onze-Lieve-Heer Hemelvaart
· vrijdag 27 mei: brugdag
· maandag 6 juni: pinkstermaandag
· donderdag 9 juni: personeelsdag lokaal bestuur
· maandag 18 juli: collectieve sluitingsweek
    tot en met vrijdag 22 juli
· vrijdag 16 september: pedagogische studiedag
    (enkel ochtendopvang )
· dinsdag 1 november: Allerheiligen
· vrijdag 11 november: Wapenstilstand
· maandag 26 december: collectieve sluitingsweek
    tot en met vrijdag 30 december
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VRIJE TIJD

Opgelet: dit inschrijvingsformulier is de enige manier om je kandidaat te stellen voor speelpleinwerking Kiekeboe. 
Enkel kandidaten die wonen in Rijkevorsel komen in aanmerking.

Inschrijvingsformulier Kiekeboe 2022

✁

n cursus gevolgd tot animator in het jeugdwerk

n animator in het jeugdwerk

n stagiair - animator in het jeugdwerk

n hoofdanimator

n andere (gemachtigd opzichter, EHBO, ...):  ....................................

    .............................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................

Attesten en studies kandidaat-monitor (gelieve kopieën van deze attesten toe te voegen):

Studies (ik heb volgende getuigschriften, attesten, diploma’s reeds op zak):

Momenteel volg ik:  .................................................................................................................................................................................................................

Ik zit momenteel in het: ............................  jaar

  Middelbaar Hogeschool Unief

................................................................................................................................................................................................. n	 n	 n

................................................................................................................................................................................................. n	 n	 n

................................................................................................................................................................................................. n	 n	 n

................................................................................................................................................................................................. n	 n	 n

................................................................................................................................................................................................. n	 n	 n

Naam + voornaam:  ....................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ....................................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum:  ...................................................................   Geboorteplaats: ....................................................................................................................

Rijksregisternummer:  ....................................................................................................................................................................................................................................

Rekeningnummer:  ....................................................................................................................................................................................................................................

Gsm-nummer:  ..........................................................................................................  Maat T-shirt: ......................................................................................

E-mail:   ....................................................................................................................................................................................................................................

Gegevens kandidaat-monitor



Noteer alvast in je agenda:
· zaterdag 5 maart 2022 van 9.00 tot 12.00 uur:
 sollicitatiedag nieuwe monitoren
· vrijdag 25 maart 2022 van 19.00 tot 21.00 uur:
 uitdelen werkroosters
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Jeuggddienst Rijkevorsel
Hoogstraatsesteenweg 19 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 55 - jeugd@rijkevorsel.be

Bezorg dit formulier voor 
maandag 21 februari 2022 
aan de gemeentelijke jeugddienst.
Dit is de uiterste inschrijvingsdatum,
dus wees er snel bij !

Vergeet zeker niet om volgende documenten bij te voegen:
· uittreksel uit het strafregister
· kopieën/scans van eventueel behaalde attesten

✁

n als monitor bij Kiekeboe. Indien ja, aantal jaren actief: ............................ jaar

n als begeleider van Grabbelpasactiviteiten: n Ja    n Nee

n die nuttig kan zijn:  ...................................................................................................................................................................................................................................

Ik heb volgende ervaring:

n monitor (voorwaarden: student zijn en op 1 januari 2022 de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben of student zijn en 

de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op 1 januari 2022 én een cursus animator in het jeugdwerk gevolgd hebben)

	 	 n  kleuters: 2,5 jaar tot 6 jaar

	 	 n  de oudere kinderen: 5 jaar tot 12 jaar

	 	 n  tieners, Kiekeboe Plus & kleuters (tieners: 10 tot 16 jaar, Kiekeboe Plus: kinderen met een beperking of

     leerachterstand)

Ik heb de voorkeur te werken als:

... of als:
n hoofdmonitor (enkel voor studenten die de volle leeftijd van 19 jaar bereikt hebben op 1 januari 2022

 én in het bezit zijn van een rijbewijs B)

Gelieve dit formulier zo snel mogelijk te bezorgen op volgend adres:

Gelieve hieronder aan te duiden wanneer je vrij bent tijdens de vakantie !
n week 1 (van 4 tot en met 8 juli 2022)

n week 2 (van 11 tot en met 15 juli 2022)

 geen Kiekeboe van 18 tot en met 22 juli 2022

n week 3 (van 25 tot en met 29 juli 2022)

n week 4 (van 1 tot en met 5 augustus 2022)

n week 5 (van 8 tot en met 12 augustus 2022)

n week 6 (van 15 tot en met 19 augustus 2022)

n week 7 (van 22 tot en met 26 augustus 2022)
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VRIJE TIJD

Lezing in de bibliotheek

‘De Europese Unie: 
geploeter van crisis naar crisis’ 
door Hendrik Vos
· donderdag 20 januari 2022 om 19.30 uur 
· zaal Forsela, eerste verdieping 
 Leo Pleysierbibliotheek
· inkom: € 5
· inschrijven via bibliotheek@rijkevorsel.be,  

davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be, 
 03 340 00 50 of in de bib

De vluchtelingenproblematiek, de klimaat-
uitdaging, de naweeën van de coronapande-
mie, ... Telkens weer worden de lidstaten 
van de Europese Unie geconfronteerd met 

uitdagingen die ze moeilijk alleen de baas 
kunnen. Europa zou dan kunnen helpen. 
Maar steeds opnieuw blijkt dat aartsmoei-
lijk te zijn. Europa ploetert voort. Elegant 
is het niet en misschien ook niet heel ef-
fectief. Maar de EU valt niet uit elkaar. Ze 
lijkt integendeel meer greep te krijgen op 
de lidstaten.

Europaspecialist Hendrik Vos, hoogleraar 
aan de Universiteit Gent, legt aan de hand 
van actuele voorbeelden uit hoe groot de im-
pact van de EU tot hiertoe al geworden is. 
Hij geeft een kijkje in de Europese keuken, 
waar het er vaak levendiger aan toe gaat dan 
we wel denken. 

Georganiseerd door Davidsfonds Rijkevor-
sel samen met lokaal bestuur Rijkevorsel en 
Avansa Kempen. Tijdens deze lezing wordt 
rekening gehouden met de op dat moment 
geldende coronamaatregelen.

Tour De Kempen voor 
wandelaars en lopers

Vorig jaar hebben wandelaars en lopers di-
verse loop- en wandelroutes kunnen afleggen 
via Tour De Kempen. Ook Rijkevorsel nam 
hier aan deel. Veel niet-clubgebonden spor-
ters werden hierdoor getriggerd. Ze gaven 
aan zeer gemotiveerd te zijn door de prach-
tige loopomlopen en het begeleidend trai-
ningsschema. Omwille van het grote succes, 
gaat Tour De Kempen opnieuw door in 2022!

Sportgala 2020 en 2021

Op vrijdag 18 februari 2022 richt de sportraad 
samen met het lokaal bestuur het ‘Sportgala 

2020 en 2021 Rijkevorsel: huldiging kampioenen en unieke per-
sonen in de sportwereld van Rijkevorsel’ in. Langs deze weg 
willen we iedereen oproepen om een sporter of sportvereniging 
te nomineren voor het sportgala.

Het traditionele concept van het sportgala wordt omgegooid. 
Dit jaar gaan we op zoek naar de meest unieke personen in het 
sportlandschap van Rijkevorsel. Heb jij die ene ultieme sporter 
of ploeg waar jullie als vereniging heel trots op zijn ? Of vind je 
dat het tijd is dat die ene vrijwilliger, trainer of bestuurslid, die 
elke week klaarstaat voor de club, wordt geëerd ? Het kan dit 
jaar allemaal volgens het nieuwe concept van het sportgala !

Kandidaturen, alsook overzichten van kampioenen in 2020 en 
2021, kun je bezorgen bij de sportdienst tot en met 18 januari 
2022. De nodige formulieren vind je terug op de webpagina 
www.rijkevorsel.be/sportgala of kun je bekomen bij de dienst 
vrije tijd.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/sportgala
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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

Wat is Tour De Kempen ?
Tour De Kempen is een project waar je kunt 
genieten van tien natuurlopen in de buurt 
die je al dan niet gezamenlijk loopt of wan-
delt. De natuurlopen bestaan uit verschil-
lende afstanden en je krijgt een trainings-
schema op jouw niveau.

Hoe kun je deelnemen ?
Om deel te nemen aan dit project regis-
treer je je één keer voor minstens tien we-
ken loop- en wandelplezier. Dit kan via het 
online formulier dat je vindt op de website 
www.tourdekempen.be. 

Ben je jonger dan 18 jaar ? Dan kun je gratis 
deelnemen. Vanaf 18 jaar betaal je éénma-
lig € 29. Samenwonenden betalen € 50 per 
gezin.

Wanneer moet of kun je lopen ?
Zodra je bent ingeschreven ontvang je een 
vrijblijvend trainingsschema. Vanaf 13 janu-
ari 2022 is er wekelijks een natuurloop voor-
zien. Iedere natuurloop plan jij zelf in tussen 
donderdagochtend en zondag 10.00 uur. Op 
zondag is er een mogelijkheid om gezamen-
lijk te starten om 10.00 uur. Water en cake 
wordt dan voorzien aan de finish. Je kunt 
verschillende afstanden lopen of wandelen. 
Tijdens de week train je thuis. 

Op 20 maart 2022 staat er een slotapothe-
ose op het programma met een laatste ge-
zamenlijke start.

Meer info:
· www.tourdekempen.be

Winnaars Erfgoedwandeling 
2310-dag

De interactieve Erfgoedwandeling in Sint-
Jozef Rijkevorsel werd voor en na de 2310-
dag aangevuld met een wedstrijd waarbij 
de wandelaars vragen over de geschiedenis 
van Sint-Jozef kregen voorgeschoteld. Vele 
deelnemers hebben een volledig antwoord-
formulier binnengebracht, drie van hen val-
len in de prijzen. Proficiat! De winnaars kun-
nen hun prijs ophalen bij de dienst vrije tijd 
boven de Leo Pleysierbibliotheek.

De schiftingsvraag luidde als volgt: De school 
van Sint-Jozef telt nu ruim driehonderd kin-
deren, waaronder kleuters, meisjes en jon-
gens. In 1923 was er een aparte lagere jon-
gensschool zonder kleuters. Hoeveel jongens 
waren er op 1 november 1923 ingeschreven 
in de jongensschool ? Het juiste antwoord 
was 248 leerlingen.

· 1ste prijs: Marie Louise Adriaenssen 
 geschenkbox Veusselse Verwennerij  
· 2de prijs: Sally Van Den Keybus
 cadeaubonnen ter waarde van € 15
· 3de prijs: Yves Van de Merlen 
 cadeaubonnen ter waarde van € 10
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#2310

Nieuwjaarke zoete zingen met oudejaar
Nieuwjaarkezoete kan dit jaar opnieuw doorgaan ! Op vrijdag 31 december 
zullen de nieuwjaarszangertjes weer talrijk aanwezig zijn in onze gemeente. 
Om alles veilig te laten verlopen, staan er op verschillende kruispunten 
gemachtigde opzichters die de zangertjes helpen oversteken.

Vergeet niet om je kinderen een fluohesje aan te doen, zodat ze goed opval-
len in het verkeer. Andere weggebruikers vragen we om op deze dag extra 
voorzichtig te zijn, met aandacht voor de kinderen die op deze dag de ge-
meente doorkruisen.

Mogen de zangertjes ook bij jou Nieuwjaar komen wensen ? Hang dan de affi-
che, die je terugvindt in het midden van deze 2310, aan je raam op de laatste 
dag van het jaar om de zangertjes welkom te heten. Je kunt de poster ook 
downloaden op de website of afhalen bij de onthaalbalie in het gemeente-
huis en de Leo Pleysierbibliotheek. Alle kinderen zijn uiteraard ook van harte 
welkom in het gemeentehuis en in de Leo Pleysierbibliotheek om te komen 
zingen. Op oudejaar kunnen ze hier terecht van 9.00 tot 12.00 uur.

Met de huidige coronasituatie vragen we aan de zangertjes en de begeleiders 
om voldoende afstand te houden. Alle gulle gevers dragen bij voorkeur een 
mondmasker aan hun deur. 

NIEUWJAARKE ZOETE

ZANGERTJES WELKOM

www.rijkevorsel.be/nieuwjaarkezoete

Winnen een aankoopcheque
Sodexo t.w.v. € 1 250:

Prijzen voor
gratis omslaglot 
(gele kleur)
Wint een Audi A4:
Serie E 028667.

Winnen een aankoopcheque
Sodexo t.w.v. € 25: in alle 
series het nummer eindigend 
op 752.

Meer info: www.samana.be

Tombola solidariteitsactie Samana 2021: trekking van 29 oktober 2021

Prijzen voor gewone loten (blauwe kleur)
Winnen een aankoopcheque Sodexo
t.w.v. € 250: in alle series het nummer 
102017, 160158, 170189 en 204947.

Winnen een aankoopcheque Sodexo
t.w.v. € 125: in alle series het num-
mer eindigend op 4356 en 9324.

Winnen een aankoopcheque Sodexo
t.w.v. € 50: in alle series het nummer 
eindigend op 599.

Winnen een aankoopcheque Sodexo
t.w.v. € 25: in alle series het nummer 
eindigend op 023, 447, 654 en 822.

Serie A 180818
Serie B 212114
Serie C 194256
Serie D 228595
Serie E 164157
Serie F 191906
Serie G 130108
Serie H 114097
Serie J 132820
Serie K 223506
Serie L 106892
Serie M 112836
Serie N 145513

Serie P 123134
Serie Q 211268
Serie R 115898
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Geflitst...

20 november 2021  BoekBabyBorrel in de Leo Pleysierbibliotheek

27 november 2021   

Ramkot in de Singer

21 november 2021   

Kunstendag voor Kinderen:

striptekenen met Steven de Rie 

11 november 2021   

Herdenking Wapenstilstand

1 december 2021   

Sinterklaas op bezoek 

bij de Kinderclub 

27 oktober 2021  Algemene vergadering Cultuurraad in GC Sint-Jozef  
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27 november 2021  Intrede Sinterklaas in tuin Kinderclub Sint-Jozef

21 november 2021  Kunstendag voor Kinderen: 

groepsmusiceren met KH Broederband 
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14 januari 2022
Om 20.30 uur
Boundless Trio
Concert

 © Cees Van De Ven

Bassist Paul Van Gysegem en trompet-
tist Patrick De Groote zijn de ware pio-
niers van de Belgische freejazz. Vijftig 
jaar na hun eerste ontmoeting duiken 
beide muzikanten opnieuw de studio in. 
Het   resultaat is het album 'Boundless' 
waarvoor ze versterking krijgen van 
drummer en percussionist Chris Joris. 
Vast staat dat we op 14 januari een bij-
zonder trio aan het werk zullen zien !
Voorverkoop: € 14 
Inkomprijs: € 16 
Voorverkoop studenten: € 10 
Inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via website.

20 januari 2022
Om 19.30 uur
De EU: geploeter van crisis naar crisis
Lezing

Europaspecialist Hendrik Vos, hoogle-
raar aan de UGent, legt ons aan de hand 
van actuele voorbeelden uit hoe groot 

de impact van de EU is geworden. Hij 
geeft ons een kijkje in de Europese keu-
ken, waar het er vaak levendiger aan 
toe gaat dan we wel denken.
€ 5

 Zaal Forsela - Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be

 Reserveren via e-mail.

20, 21, 23, 27, 28, 29 en 
30 januari 2022

Om 20.00 uur 
Zondag 30 januari om 14.00 uur
’t Veussels Tonjel speelt ‘Kerst ? Mis !’
Theatervoorstelling

De voorstellingen van 'Kerst ? Mis !' wor-
den verplaatst naar eind januari. Het 
belooft een verrassend verhaal met een 
hoog lachgehalte te worden. Degenen 
die reeds een ticket hadden, hebben 
een e-mail ontvangen om deze om te 
boeken (check je spam). Bestel je tic-
kets via de website !
€ 10

 Vonder-Vallei
 Salmmeirweg 17
 2310 Rijkevorsel

 ’t Veussels Tonjel
 info@tveusselstonjel.be
 www.tveusselstonjel.be

 Reserveren via website.

22 januari 2022
Om 20.30 uur
the obsCURE - 
a tribute to The Cure
Concert

 © Martine Moens

Al zeven jaar weet de tributeband  
the obsCURE als geen ander het reper-
toire van the Cure tot in de details te 
benaderen. Een show van the obsCURE 
staat dan ook garant voor een nostal-
gische trip naar de 80’s en 90’s toen 
the Cure op zijn hoogtepunt was. the 
obsCURE speelt zowel de donkerere 
nummers als de speelse poppy singles. 
Dit concert wordt georganiseerd in het 
kader van de 100km-run voor Kom op 
tegen Kanker.
€ 20

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via website.

26 januari 2022
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag 
nieuwe kleuters 
Opendeurdag
Kleuters die op 1 februari 2022 de leef-
tijd van 2,5 jaar bereikt 
hebben, zijn welkom 

Aankondigingen van activiteiten in februari dien je uiterlijk op
woensdag 5 januari 2022 in te voeren in www.uitdatabank.be.

Activiteiten die te laat of niet werden ingegeven in de UiTdatabank 
verschijnen niet in de rubriek UiT in Rijkevorsel. Het bestuur heeft
het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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op onze drempeldag. Kom samen met 
mama en/of papa kennismaken met de 
juf en de kindjes van de klas.

Gratis
 GVBS Het Kompas

 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas
 directie@het-kompas.be
 03 312 37 33
 www.het-kompas.be

Om 20.30 uur
Steve Wynn solo - Decade
Concert

 © Linda Pitman

Driemaal is scheepsrecht ! De uiterst 
sympathieke frontman van The Dream 
Syndicate komt voor de derde keer 
naar de Singer, solo en met elektrische 
gitaar. Steve Wynn is niet alleen de ex-
frontman van The Dream Syndicate, één 
van de bands uit de jaren ’80 die mee 
de grondleggers van de Amerikaanse 
indierock scene waren. Hij is ook een 
briljante songwriter die al meer dan 300 
van zijn nummers opgenomen en uitge-
voerd zag worden door o.a. R.E.M., The 
Black Crowes, Yo la Tengo, ...
Voorverkoop: € 12 
Inkomprijs: € 14 
Voorverkoop studenten: € 9 
Inkomprijs studenten: € 11

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via website.

27 januari 2022
Om 20.30 uur
Erik Van Looy - try-out ‘Verslaafd’
Cultuurvoorstelling

In ‘Verslaafd !’ vertelt Erik Van Looy met 
veel humor over de eerste 60 jaar van 
zijn roemrijke filmverleden. Over de 
supersterren die hij mocht interviewen 
voor ‘De Laatste Show’, zijn filmklas-
siekers waarin Koen De Bouw, Jan Dec-
leiren de chihuahua van Mickey Rourke 
een voorname rol speelden, zijn levens-
bedreigende honger tijdens een etentje 
met de vrouw van Tom Cruise én over 
die keer dat hij met de naakte cow-
boy van The Village People om drie uur  
’s morgens in een Antwerpse hotelka-
mer zat.
Voorverkoop: € 15 
Inkomprijs: € 17 
Voorverkoop studenten: € 13 
Inkomprijs studenten: € 15

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via website.

29 januari 2022
Veldloop ACR
Atletiek

 
Loopafstanden van 500 m tot 6 000 m.

 FC Sint-Jozef SK
 Zuiderdijk 10
 2310 Rijkevorsel

 AC Rijkevorsel

30 januari 2022
Van 10.00 tot 13.00 uur
Aperitiefconcert met 
Margriet Hermans
Concert
Start van het jubileumjaar (100-jarig 
bestaan Harmonie Broederband Rijke-
vorsel). Aperitiefconcert met gastop-
treden van Margriet Hermans. Deuren 
open om 10.00 uur met welkomst-
drankje. Start concert om 11.00 uur.
€ 12
Kinderen -12 jaar: € 5

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 K.H. Broederband
 guytax@hotmail.com
 0495 64 80 75
 www.khbroederband.be

 Legende
 adres
 info
 telefoon
 e-mail

 website
 facebook
 instagram
 2310-app

volgende maand

8 februari 2022
Infoavond Het Kompas

 GVBS Het Kompas

11 februari 2022
Claptonite – 
a tribute to Eric Clapton

 de Singer

16 februari 2022
Drempeldag nieuwe kleuters

 GVBS Het Kompas
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

De Stenen Bergmolen in actie
Iedere tweede en laatste zondag van de maand
van 10.00 tot 17.00 uur, gesloten bij extreme
weersomstandigheden
Opendeurdag
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be

Gemeentelijk Heemkundig Museum
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur,
Elke dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur
Tentoonstelling
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum - Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw -  03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be
 blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel
 heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

Documentatiecentrum Heemkundige Kring
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur 
Elke dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur
Opendeurdag
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum - Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw -  03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be
 blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel
 heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

Bijencentrum De Raam
Iedere zondag van 9.00 tot 11.30 uur, van april tot en met september ook elke 
eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur
Opendeurdag
Gratis

 Bijencentrum De Raam
 Keirschothoeveweg – 2310 Rijkevorsel

 Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw
 Bijencentrum De Raam

 info@bijencentrumderaam.be -  www.bijencentrumderaam.be

 © Luc Jansen
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OPENINGSUREN

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

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@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen: cultuur, bibliotheek, erfgoed,
 mobiliteit, communicatie,
	 financiën-begroting,	feestelijkheden
 en erediensten

College van burgemeester en schepenen - vast bureau

Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met de leden van het schepencollege - vast bureau.
Voor een afspraak in het gemeentehuis of in GC Sint-Jozef neem je contact op via onderstaande gegevens.

Gemeentehuis - Molenstraat 5
maandag t.e.m. vrijdag 9.00 - 12.00 uur op afspraak
maandag 15.30 - 19.30 uur op afspraak
woensdag 13.00 - 15.30 uur op afspraak
 

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag  8.00 - 12.00 uur 12.30 - 19.00 uur
woensdag  8.00 - 12.00 uur 12.30 - 15.30 uur
donderdag  8.00 - 12.00 uur 
vrijdag  8.00 - 12.00 uur 12.30 - 15.30 uur
zaterdag  8.00 - 14.00 uur
 

Sector vrije tijd - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag t.e.m. vrijdag 9.00 - 12.00 uur op afspraak
maandag 15.30 - 19.30 uur op afspraak
woensdag 13.00 - 15.30 uur op afspraak
 

Leo Pleysierbibliotheek - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag 10.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur 18.00 - 20.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur  18.00 -20.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur
 

Kinderclub Centrum - Molenstraat 22
schooldagen: maandag tot vrijdag 
 6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
vrije dagen en vakanties: 6.45 - 19.00 uur
Collectieve sluiting in de week van 21 juli
en tussen Kerst en Nieuwjaar
 

Kinderclub Sint-Jozef - Pioenstraat 26
schooldagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
 6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur                   
woensdag: 6.45 uur - aanvang school en einde school - 13.00 uur
 nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties: opvang in het Centrum

Openingsuren diensten                   
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