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Metamorfose voor de site Sas

De voormalige steenbakkerijsite Sas ondergaat de 
volgende jaren een heuse metamorfose. Je zal er 
kunnen wonen in een aangename leefomgeving 
met aandacht voor duurzaamheid en de 
geschiedenis van de site. 
Het wordt een ontmoetingsplaats voor de hele 
buurt, in de nabijheid van een park vol natuur 
en recreatie. Bovendien is er ook plaats voor 
commerciële activiteiten. 
Kortom, de toekomst van het Sas oogt mooi !

© awg architecten
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INHOUD

4
Dit voorjaar wordt gestart met de aanleg van het park 
op de steenbakkerijsite Sas. Met de bekendmaking van 
de projectontwikkelaar komt nu ook de realisatie van de 
woonzones dichterbij. De eerste bewoners kunnen hun intrek 
nemen in hun nieuwe stekje in 2025.

22
Eind december werd er een wolf gespot op Rijkevorsels 

grondgebied. Wolven zijn mensenschuw en zullen dus drukke 
plaatsen vermijden. Als je kleine landbouwdieren hebt dan kun 
je best je voorzorgen nemen. Met een goede omheining kun je 

al veel oplossen.

12
Ga jij ook de uitdaging aan om in februari geen alcohol te 

drinken ? De alcoholvrije maand is en blijft een goede manier 
om aan je alcoholgewoontes te werken. De focus van de 

Tournée Minérale-campagne ligt dit jaar op je vrij voelen.  

26
Sport Vlaanderen daagde gemeenten en steden uit om beleving 
toe te voegen aan hun activiteiten. Rijkevorsel mag zich sinds 
kort #sportersbelevenmeer-gemeente 2021 noemen. Naast deze 
titel kon onze gemeente zich ook tot winnaar kronen van het 
criterium ‘Sporten op het werk’. 

18
Wat is een Sevesobedrijf ? Waar bevinden zich deze bedrijven ? 
Wat moet je doen bij een chemisch of industrieel ongeval? In 
onze rubriek Veiligheid en Samenleving lees je hoe je je het 
best kunt beschermen bij een ongeval in een Sevesobedrijf in je 
buurt.

© awg architecten
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VOORWOORD

Karl Geens,

Schepen van cultuur, bibliotheek, 
erfgoed, mobiliteit, communicatie, 
financiën-begroting, feestelijkheden 
en erediensten

Beste inwoner,

Het nieuwe jaar is begonnen, hopelijk zijn jullie 2022 allemaal goed gestart ! 

Ondertussen klopt februari aan de deur, maar het is nog niet te laat om een 
nieuwjaarswens uit te spreken. Samen met jullie wens ik dat we dit jaar terugkeren 
naar de normaliteit, een leven zonder beperkingen waar we weer onbezorgd samen 
kunnen zijn en kunnen genieten van al het moois dat Rijkevorsel en ons land te bieden 
hebben, dat onze verenigingen weer voluit kunnen doen waar ze goed in zijn zodat onze 
dorpsgemeenschap weer kan bruisen. We hebben dit al veel te lang moeten missen.

Het lokaal bestuur zit ondertussen niet stil, hoewel het personeel van onze 
administratieve diensten ook van thuis uit moet werken. Zoals je verderop in deze 2310 kunt lezen, werd er een 
projectontwikkelaar aangesteld die de site Sas in Sint-Jozef mag ontwikkelen. Het wordt een mooi project met 
respect voor het verleden van de site. Ook heeft Rijkevorsel de ‘European Disability Card’ erkend. Met deze 
kaart kunnen personen met een beperking kenbaar maken dat zij eventueel extra ondersteuning nodig hebben, 
bijvoorbeeld bij het zoeken van een boek in de bibliotheek of een voorbehouden plaats bij een cultuurvoorstelling.

Dit jaar wordt de renovatie van het gemeentehuis voorbereid, naast een technische renovatie willen we ook de 
klantvriendelijkheid van het gebouw verbeteren. Het Heemkundig Museum, dat gehuisvest is in de kelder van het 
gemeentehuis, zal tijdens de werken niet meer toegankelijk zijn. Het klasje, secretariaat en werkruimte worden 
tijdelijk ondergebracht in het Gemeenschapscentrum te Sint-Jozef. Na het einde van de verbouwingen komt het 
museum uiteraard terug in een verbeterde ruimte.

Ook kun je in dit blad meedoen aan ‘de kleinste verkeersquiz’, waarmee je jouw verkeerskennis kunt opfrissen. 
Kennis kun je ook opdoen in de bib. Voor wie graag leest, is dit zowel een huis van informatie als van plezier. Naast 
vele non-fictie boeken kun je er terecht voor een spannend verhaal of liefdesroman en voor de jeugd is er een 
uitgebreide collectie boeken en strips. De ideale ontspanning op een donkere winteravond !
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BESTUUR

Wat voorafging
Enige tijd geleden werd de gemeente eigenaar van de voormalige steenbakkerijsite Sas  
(3,6 hectare) met de bedoeling om deze te herontwikkelen als duurzaam en innovatief woon-
gebied met nevenfuncties en een knipoog naar het rijke arbeidersverleden. 

Het project liep wat vertraging op, maar gelukkig kon de gemeente wel al voorbereidende 
sloopwerken uitvoeren. Nagenoeg alle gebouwen werden in 2017 gesloopt. De sloopwerken 
werden voor 90 % van de kostprijs gesubsidieerd. Enkele constructies bleven behouden voor 
integratie in het woonproject. 

Na een wedstrijdprocedure van ruim een jaar duidde de gemeente eind 2021 de projectontwik-
kelaar aan voor de realisatie van dit woonproject.

Eindelijk is het zover: de projectontwikkelaar voor de site Sas is gekend. 
Proland, Vanhout.pro en awg architecten zullen samen instaan voor de 
realisatie van een divers woonproject met nevenfuncties op de voormalige 
steenbakkerijsite in de kern van Sint-Jozef Rijkevorsel.

Herbestemming voormalige 
steenbakkerijsite Sas

1. Zicht vanuit het landschapspark op de woonzones met o.a. ook de woningen in de productiehal + op de arcadebogen en het 
ovenfragment met de markante schoorsteen.

© awg architecten
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Ontwikkeling steenbakkerijsite Sas tot een 
duurzame en diverse woonwijk
Proland, awg architecten en Vanhout.pro, een dochterbedrijf van Groep Van Roey, zullen in-
staan voor de ontwikkeling van de woonzones langsheen Stevennekens en Hoge-Heideweg. Deze 
zones worden centraal gescheiden door een strook met erfgoedelementen: de gevel van het 
voormalig ovengebouw, het ovenfragment en de arcadebogen. Die strook zal de gemeente in 
nauw overleg met de projectontwikkelaar aanleggen als groene buffer tussen de woongebieden 
met een prominente plaats voor het industrieel erfgoed. Ruimtelijk vindt deze centrale strook 
ook aansluiting met een plein langsheen de straat Sint-Jozef, dat ook door de projectontwik-
kelaar wordt aangelegd.

Het industriële erfgoed en het bestaande dorpse en landschappelijke weefsel vormt het ka-
der voor de herontwikkeling van de site Sas. Een nieuw plein verlengt de (zicht)as vanaf de  
Sint-Jozefkerk tot de middenzone van het Sas, verankert de site in de dorpskern van Sint-Jozef 
en vormt een schakelplek naar het nieuwe landschapspark. Autoluwe straten tussen de bouwzo-
nes zijn een voortzetting van deze parkstructuur en bieden perspectieven op het industrieel erf-
goed in het hart van de site: het ovenfragment met de markante schoorsteen en de arcadebogen.

De bebouwingsstructuur verwijst naar het karakteristieke silhouet van de voormalige droog-
loodsen en geeft de site een samenhangend geheel met een eigen herkenbare identiteit. De 
gebouwen zijn gematerialiseerd met bruinrode bakstenen. Daarnaast wordt ook gekozen voor 
een lichte houten structuur om een eigen karakter van geborgenheid te bekomen. 

2. Zicht vanuit het hart van de site achter de 
voorgevel op het verdiepte waterplein richting 
de kerk.

© awg architecten

3. Zicht in een autoluwe straat tussen de bouwzones langsheen 
 Hoge-Heideweg richting het ovenfragment met schouw.

© awg architecten
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BESTUUR

Het plan voorziet een mix van één- en meergezinswoningen en op de hoek van Stevennekens 
en Sint-Jozef is ruimte voor commerciële functies, mogelijk in combinatie met een dagcentrum 
van Emmaüs vzw. De woningtypologieën hebben veel aandacht voor tijdsbestendig en aanpas-
baar wonen: de kern van echte duurzaamheid. Parkeren gebeurt ondergronds en aan de rand 
van de site.

De omgevingsvergunning voor de woonzones wordt dit jaar aangevraagd, zodat de werken kun-
nen starten in 2023. Zo kunnen we de eerste bewoners verwelkomen in 2025.

Start aanleg park dit voorjaar
Naast de centrale strook met erfgoedelementen neemt de gemeente ook de aanleg van het 
noordelijk gelegen park voor haar rekening. Dit voorjaar wordt gestart met de aanleg van het 
park, dat ongeveer 1,7 hectare groot is.

De algemene doelstellingen voor de herontwikkeling van de site Sas vertalen zich ook in het 
park. Zo worden duurzame keuzes gemaakt in functie van het stimuleren van de biodiversiteit 
en met het oog op een doordachte waterhuishouding. Ook hier wordt niet vergeten dat dit ooit 
een steenbakkerij was en is er aandacht voor toegankelijkheid.

4. Zicht op de hoek van Stevennekens en de straat Sint-Jozef met ruimte voor commerciële functies, mogelijk in combinatie 
met een dagcentrum van Emmaüs vzw.

© awg architecten
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Er wordt een tweedeling gemaakt om optimale ruimtelijke aansluiting te bekomen. In het noor-
den, grenzend aan het natuurgebied, zal het aangenaam vertoeven zijn in een omgeving waar 
de natuur centraal staat. In de recreatiezone die aansluit op het woonproject en de centrale 
strook ligt de nadruk eerder op ontmoeten, spelen en bewegen.

Een breed pad vormt de scheiding tussen deze zones en maakt het natuurpark toegankelijk 
voor buurtbewoners. Ook de vegetatiekeuze en het beheer ervan visualiseert deze scheiding, 
waarbij de beplanting in het noorden natuurlijker is en naar het zuiden toe meer gericht is op 
recreatieve functies en intensiever beheer vereist. 

De recreatiezone in het groen omvat een polyvalente ruimte voor diverse activiteiten en een 
speelzone met speeltuin. De inrichting van de speeltuin is gepland in het voorjaar van 2023. De 
aanleg van de speelberg gebeurt wel al in 2022.

Een gedetailleerd plan van het park kun je bekijken op de website www.rijkevorsel.be/sas.

Algemeen inplantingsplan van de site. De centrale zone en het park worden door de gemeente ontwikkeld: de uiteindelijke 
invulling zal afwijken van dit plan. De nummers op het plan verwijzen naar de zichtpunten van de afbeeldingen op de 
vorige pagina’s.

© awg architecten
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Meldingen kun je ook doorgeven via het e-loket op de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/meldingen 
Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

Melding
Locatie van het probleem:  .................................................................................................................................................................................................

Formuleer het probleem:  .................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Persoonlijke gegevens
Naam + voornaam aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

Adres aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

Telefoon aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

E-mailadres aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

Meldingsformulier

Onderwerp
n Verkeer

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Wegen

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Straatmeubilair

n Milieu

n Sluikstort en zwerfvuil

n Groen

n Lokalenverhuur

n Andere:  .................................................................................................

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

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

✁

MELDINGSFORMULIER
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✁

Telefoonnummer:  ................................................................................. Handtekening:

Naam:

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

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

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

Adres:

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

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

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

Inschrijvingsstrook appelbol / worstenbrood

Deze inschrijvingsstrook dient uiterlijk op 28 februari 2022 binnengebracht 
te worden aan de onthaalbalie in het gemeentehuis tijdens de openings-
uren, Molenstraat 5, of stuur een e-mail naar secretariaat@rijkevorsel.be.

Ondergetekende wenst een bon voor een gratis appelbol en worstenbrood te ontvangen voor volgende 60+’ers:

Seniorenfeesten

In oktober en november konden onze senio-
ren nog inschrijven voor de jaarlijkse senio-
renfeesten in november. Corona besliste hier 
anders over. Op het laatste moment moesten 
we de festiviteiten annuleren. Het was een 
hele job om alle ingeschrevenen tijdig te 
verwittigen.

Vóór de kerstvakantie prikte het college 
van burgemeester en schepenen nog nieuwe 
data maar toch is corona weer de spelbreker. 
Hebben we in november nog gezegd uitstel 
is geen afstel, dan moeten we nu toch deze 
woorden intrekken.
In de huidige omstandigheden is het niet 
haalbaar om in maart de festiviteiten te la-
ten doorgaan. De organisatie van deze fes-
tiviteiten vraagt heel wat voorbereiding: 

oproep in 2310, inschrijvingen binnenbren-
gen, animatie vastleggen, ... We kunnen het 
risico niet nemen om begin maart nogmaals 
alles te moeten annuleren.

Daarom heeft het lokaal bestuur besloten 
om voor de editie 2021 voor onze 60-plussers 
opnieuw een bon te voorzien voor het af-
halen van een worstenbrood en appelbol bij 
een Rijkevorselse warme bakker. Zo steunen 
we ook onze eigen middenstanders.

De enige voorwaarde is dat je even je naam 
en adres naar secretariaat@rijkevorsel.be 
stuurt of onderstaande bon invult en binnen-
brengt aan de onthaalbalie in het gemeente-
huis tot en met 28 februari 2022.

Meer info:
· 03 340 00 12 (11)
· secretariaat@rijkevorsel.be
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Subsidies voor jouw 
plattelandsproject ?

Heb jij als bewoner, ondernemer of midden-
veldorganisatie uit de provincie Antwerpen 
een goed idee voor het versterken, vernieu-
wen of verduurzamen van het platteland? 
Dien dan je projectidee in om kans te maken 
op subsidies. Schrijf ook in voor een online 
infosessie op 18 februari.

Heb jij een (groots) idee rond het vrijwaren 
van open ruimte, het dorpsleven een boost 
geven of korteketenverkoop? Heb je zin om 
daar met anderen aan te werken? Druk dan 
in 2022 jouw stempel op ons platteland! Wie 
weet kunnen LEADER-subsidies jouw project 
een duwtje in de rug geven.

Drie thema's in 2022
In de provincie Antwerpen zijn drie LEADER-
gebieden, elk met hun eigen thematische fo-
cus. Onze gemeente valt in het gebied Mar-
kAante Kempen+. Dit zijn de drie thema’s 
waarbinnen je projectidee kan passen:

1. leefbare dorpen
2. open ruimte vrijwaren en ontwikkelen
3. armoede en kwetsbaarheid op het plat- 

teland

Nieuw in deze subsidieoproep is dat men op 
zoek gaat naar gebiedsgerichte projecten. 
Eén van de voorwaarden is dat er deelne-
mers uit ten minste vier LEADER-gemeenten 
actief aan het project bijdragen.

Infosessie op 18 februari
Om jou te inspireren en te helpen je idee 
vorm te geven, kun je op vrijdag 18 februa-
ri 2022 van 14.00 tot 16.30 uur een online 
infosessie over de subsidiemogelijkheden 
volgen. Deelname aan de infosessie is gra-
tis, inschrijven via een online formulier is 
verplicht.
Daarna heb je nog vijf weken tijd om je idee 
verder vorm te geven. 28 maart is de dead-
line voor het indienen van je idee, nadien 
kun je niet meer deelnemen.

Meer info:
· www.leaderprovincieantwerpen.be
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Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zittingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn vin-
den plaats op maandag 31 januari 2022 en 21 
februari 2022 vanaf 20.00 uur. De agenda’s 
worden een achttal dagen voor de raadszit-
tingen bekendgemaakt. 

De zittingen verlopen digitaal en kun je vol-
gen via een livestream. De link hiervoor vind 
je terug op de website van het lokaal be-
stuur. Het audioverslag van de raden kun je 
achteraf herbeluisteren op onze website.

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

Winnaars stickerboekactie

De voorbije maanden 
werd er in Rijkevor-
sel volop verzameld, 
gekleefd en geruild. 
Het stickerboek van 
Rijkevorsel was een 
succes ! Bovendien 
wisten velen onder 
jullie alle stickers te 
verzamelen. De vol-

geplakte stickerboeken kon je tot en met  
31 december tonen in het gemeentehuis, bij 
de bib of bij de sociale dienst. 

Uit al deze inzendingen heeft een onschul-
dige hand vijf winnaars getrokken. Proficiat ! 
De winnaars worden door onze diensten per-
soonlijk verwittigd. 

Dankjewel aan iedereen die heeft deelge-
nomen. Hopelijk vonden jullie het ook een 
leuke actie.

Winnen een cadeaubon 
ter waarde van € 150
· Liam en Jens Van Hout

Winnen een cadeaubon 
ter waarde van € 50
· Ellen Van den Ende
· Jutta en Flore Tax
· Sien Willemse
· Tibe Matthe

We helpen je graag verder, 
maar dan wel op afspraak

Alle administratieve diensten van het lo-
kaal bestuur werken op afspraak. Een af-
spraak maken kan eenvoudig via ons online 
afsprakensysteem. Surf naar de website  
www.rijkevorsel.be/afspraak of open de 
2310-app op jouw smartphone.

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 openingsuren 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 blijven 
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

09:00
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LEVEN EN WELZIJN

Tournée Minérale: 
een maand zonder alcohol 

Op je gezondheid
Tournée Minérale helpt om bewuster stil te staan bij onze alcoholgewoonten. Een februari
zonder alcohol is even warm en gezellig en uiteindelijk voel je je er beter bij. Heel wat
Tournée Minérale-deelnemers ervaarden de afgelopen jaren meer energie, betere slaap en
een algemeen frisser gevoel. Altijd welkom. En je werkt er nog mee aan je gezondheid ook.

Voel-je-vrij met Tournée Minérale
De focus van de campagne ligt dit jaar op je vrij voelen met Tournée Minérale: vrij van een 
kater met een verloren dag tot gevolg, vrij van sociale druk om te drinken en vrij om tijdens 
de rest van het jaar op een doordachte manier zelf te bepalen wanneer je wel of niet een 
glas drinkt. 

Ook de keuzevrijheid tijdens de maand zonder alcohol is verzekerd dankzij het grote aanbod 
aan alcoholvrije dranken in de supermarkten en in de horeca. Zo zijn er opnieuw heel wat Mi-
nérale bars die inzetten op een goed alcoholvrij aanbod. Je ontdekt ze allemaal op de website. 

Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2022 geen alcohol. Want ook zonder kun je je 
perfect amuseren. 

Meer info: · www.tourneeminerale.be

Tournée Minérale blaast in februari zes kaarsjes uit ! De campagne van 
De Druglijn roept iedereen op om in februari 2022, voor het eerst of 
opnieuw, een maand geen alcohol te drinken. 



13

Horeca pop-ups

Elke aanvraag voor een horeca pop-up moet 
ten laatste vier maanden vóór aanvang van 
de geplande uitbatingsperiode worden inge-
diend bij de dienst lokale economie van het 
lokaal bestuur.
Op www.rijkevorsel.be/horeca kun je alle 
details, voorwaarden en benodigde docu-
menten nalezen in het reglement horeca 
pop-ups.

Sociaal tarief elektriciteit ? 
Dan krijg je € 80 extra

Door de hoge energieprijzen in 2021 hebben 
huishoudens met een laag inkomen nood aan 
financiële steun. Daarom krijgen burgers die 
op 30 september 2021 recht hadden op het 
sociaal tarief voor elektriciteit een eenmalig 
forfait van € 80. 

Wie heeft er recht op ?
Het forfait geldt voor iedereen die op 30 
september 2021 genoot van het sociaal ta-
rief voor elektriciteit. En dat zowel voor 
energieklanten die het sociaal tarief geno-
ten via de automatische toepassing, als voor 
energieklanten die zelf het sociaal tarief 
aanvroegen via een papieren attest. 

Hoe krijg je het forfait ?
Je krijgt het bedrag rechtstreeks en automa-
tisch van de leverancier die je van elektrici-
teit voorzag op 30 september 2021. Je hoeft 
dus geen aanvraag in te dienen. Beschikt 
jouw leverancier over je rekeningnummer, 
dan moet je zelfs helemaal niets doen. Als 
jouw leverancier die informatie niet heeft, 
vraagt hij die op via het gebruikelijke com-
municatiekanaal (per post of per e-mail). 
Het is dus aangeraden om te controleren of 
jouw energieleverancier beschikt over jouw 
correcte bankgegevens.

Je wordt daarover ten laatste op 31 janu-
ari 2022 geïnformeerd door jouw energie-
leverancier en het bedrag moet ten laatste 
twaalf werkdagen nadien uitbetaald worden.

Verhoogde tegemoetkoming 
wordt verlengd
Energieklanten die in het eerste trimester 
van 2022 recht hebben op de verhoogde te-
gemoetkoming genieten het sociaal tarief 
tot en met 31 maart 2022. Die maatregel 
was eerst voorzien tot en met 31 december 
2021, maar wordt nu dus met drie maanden 
verlengd.

Aangezien de energieleveranciers om de 
drie maanden geïnformeerd worden, wordt 
dat voor de meeste energieklanten in fe-
bruari 2022 automatisch toegepast. Wordt 
het recht op de verhoogde tegemoetkoming 
je pas in het eerste trimester toegekend 
of wordt het dan vernieuwd? Dan wordt de 
energieleverancier in mei automatisch geïn-
formeerd.

Meer info:
· 03 340 39 65
· socialedienst@rijkevorsel.be
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Meldpunt discriminatie 
op de huurmarkt

Wanneer verschillende kandidaat-huurders 
zich aanmelden, moet een verhuurder nood-
gedwongen keuzes maken. In Vlaanderen is 
het wettelijk verboden om je bij deze keu-
zes te laten leiden door de achtergrond, het 
geloof, de geaardheid, ... van de kandidaat-
huurders. Als verhuurder besef je uiteraard 
niet altijd dat je mogelijk discrimineert. 
En als huurder weet je misschien niet goed 
welke informatie je toekomstige verhuurder 
of het immokantoor al dan niet van je mag 
vragen. Wil je meer duidelijkheid hierover, 
neem dan eens een kijkje op de website 

www.unia.be/nl/actiedomeinen/huisvesting.
Meen je het slachtoffer te zijn van discri-
minatie op de woningmarkt ? Dan kun je dit 
melden via de website van Unia. Hiervoor 
bestaat een speciaal meldingsformulier: 
melding.unia.be.

Beschik je niet over toegang tot het inter-
net of heb je hulp nodig bij het invullen van 
de melding ? Een medewerker van de sociale 
dienst helpt je graag op weg bij het invul-
len van het meldingsformulier, waarna Unia 
contact met je opneemt.

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

LEVEN EN WELZIJN

Familieberichten

Geboorten november en december 2021
· Geets Rosalie 9 november 2021 kindje van Geets Kevin en Vervecken Anouk
 en overleden op 10 november 2021
· Van Hoof Ribbe 22 november 2021 kindje van Van Hoof Jeroen en Buyens Marijke
· Van Besauw Wanne 30 november 2021 kindje van Van Besauw Ignace en Van Opstal Lina
· Maegh Julien 2 december 2021 kindje van Maegh Bart en Rieberghs Ellen
· van Wezel Vigo 11 december 2021 kindje van van Wezel Mario en Van Hoek Katrien
· Gafoer Naila 12 december 2021 kindje van Gafoer Hazrat en Ramos Heredia Yasmina

Huwelijken december 2021
·	van Nispen Carlo en Aernouts Kim
  4 december 2021
·	Peeters Jens en Van Geldorp Sandra
 11 december 2021

Overlijdens december 2021
· Augustyns Joseph °1940 †  3 december 2021
· Geerts Elisa °1924 †  4 december 2021
· Marien Herman °1947 †  4 december 2021
· Daelemans Josephine °1949 †  5 december 2021
· De Laet Mathilda °1940 †  8 december 2021
· Somers Flora °1944 † 13 december 2021

· Vandenbroeck Maria °1921 † 14 december 2021
· Laurijssen Maria °1928 † 19 december 2021
· Michielsen Franciscus °1953 † 20 december 2021
· Van Gorp Jozef °1933 † 23 december 2021
· Pelckmans Maria °1937 † 30 december 2021
· Snels Jan °1930 † 31 december 2021
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De Wegwijzer wenst jullie 
een mooi en gezond 2022 !

We kregen bericht dat 
De Wegwijzer bij een fo-
toactie van de scholen-
veldloop in de prijzen is 
gevallen. Deze prijs werd 
uitgereikt door MOEV. Dit 

is een organisatie die scholen ondersteunt 
om een kwaliteitsvol, gestructureerd bewe-
gingsbeleid uit te bouwen en in te bedden 
in het gezondheidsbeleid. We ontvingen als 
prijs een aanvulling van ons beweegpad dat 
nu nog meer kan uitgebouwd worden. Deze 
megastickers worden in de gangen op de 
grond gekleefd zodat de kinderen, tijdens 
tussendoortjes, allerlei bewegingsopdrach-
ten kunnen uitvoeren.

De Sint heeft voor de kinderen nieuwe stap-
stenen gebracht om mee te spelen op de 

speelplaats. Ook lagen er 75 klimgrepen in 
onze schoen. Deze dienen om een veilige 
klimmuur te maken op de speelplaats. De 
klimmuur zal binnenkort conform de veilig-
heidsvoorschriften worden geplaatst.

We trachten met onze plaatselijke Leo 
Pleysierbibliotheek − trouwens Leo is nog 
meester geweest in onze school − een goede 
samenwerking te onderhouden. Op vaste 
tijdstippen gaan onze klassen naar de bib om 
boeken te ontlenen. 

Ook organiseren de bibliotheekmedewerkers 
voor ons een aantal leuke activiteiten: le-
zingen van schrijvers, ontdekkingszoektoch-
ten voor onze beginnende lezertjes, ... Het 
maakt een groot verschil in het leven van 
kinderen en jongeren of ze lezen of niet. 
Want lezen is noodzakelijk voor het leren, 
niet alleen op school, ook in het verdere le-
ven. De bib ondersteunt ons hierin. Dankje-
wel hiervoor.
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 Rijkevorsel erkent de 
European Disability Card

Ook in deze tijden is het van groot belang 
dat al onze inwoners kunnen deelnemen 
aan het (lokale) vrijetijdsgebeuren. Om de 
kwetsbare doelgroepen hierin te ondersteu-
nen, erkent het lokaal bestuur Rijkevorsel 
de European Disability Card. De European 
Disability Card (EDC) is een Europees er-
kende kaart waarmee je makkelijk kenbaar 

kunt maken dat je een beperking hebt en 
eventueel extra ondersteuning nodig hebt. 
Sommige organisatoren van vrijetijdsactivi-
teiten bieden bovendien bijkomende voor-
delen aan na vertoning van de kaart.

Hoe vraag je de kaart aan ?
De kaart is gratis en strikt persoonlijk en 
kan aangevraagd worden door iedereen die 
erkend is door één van de vijf Belgische in-
stellingen die belast zijn met het integra-
tiebeleid voor personen met een handicap. 

LEVEN EN WELZIJN

zoekt een (m/v)

DIENSTENCENTRUMLEIDER (B1-B3)
TWEEDE OPROEP

met een contract van onbepaalde duur in voltijds contractueel dienstverband (38/38 uur), 
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als dienstencentrumleider werk je onder leiding van 
het clusterhoofd ouderenzorg. Je bent verantwoordelijk 
voor de opstart en de concrete aansturing van het lokaal 
dienstencentrum en je draagt de eindverantwoordelijkheid 
voor het aanbod van het centrum. Dit behelst o.a. volgende 
taken:
· Het aansturen van een diverse groep vrijwilligers ter 

ondersteuning van de dienstverlening
· Het opstarten van lokale buurtzorginitiatieven ter 

bevordering en ondersteuning van informele zorg en 
mantelzorg

· Het projectmatig uitwerken van verschillende 
deelprojecten waarin het dienstencentrum een sleutelrol 
speelt

· Oog hebben voor diverse noden bij de bevolking en stappen 
ondernemen om hierop in te spelen

· Advies verlenen 

PROFIEL

Je beschikt over de capaciteiten om een omvangrijk project 
te sturen en te coördineren. Daarnaast beschik je over een 
sterk analytisch vermogen en heb je een duidelijk inzicht 
in het werkveld met o.a. kennis van buurtgerichte zorg en 
ouderenzorg. Je hebt kennis van vergadertechnieken en 
noties van organisatie- en personeelsmanagement. Je draagt 
integriteit en kwaliteit hoog in het vaandel. Je kunt vlot 

en correct samenwerken met verschillende medewerkers 
en actoren en leiding geven waar nodig. Je communiceert 
helder en gepast.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een bachelordiploma of een daarmee 
gelijkgesteld diploma. Een informatiebrochure met een 
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. vind 
je terug op de website. Ervaring is een pluspunt, maar geen 
vereiste. Je dient te slagen voor de selectieprocedure.

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 20 februari 2022. Verstuur je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft 
deze af tegen ontvangstbewijs aan het lokaal 
bestuur t.a.v. het vast bureau, Molenstraat 5 te 
Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per 
e-mail indienen.

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

 

Meer    
info
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De kaart is geldig in België en in zeven an-
dere deelnemende Europese landen: Cyprus, 
Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en 
Roemenië.

Meer info over de European Disability Card 
en hoe je deze kunt aanvragen, kun je be-
komen via de jeugddienst op 03 340 00 55 
of via e-mail naar jeugd@rijkevorsel.be. 
Je vindt ook meer info terug op de website  
eudisabilitycard.be/nl.

Sluit je met jouw organisatie 
aan bij dit project
Verleent jouw bedrijf, vereniging of instan-
tie diensten op het vlak van cultuur, sport of 
vrijetijdsbesteding ? Sluit je dan aan bij dit 
project! Word één van de partners, aanvaard 
de kaart en laat op die manier personen met 
een beperking genieten van een reeks voor-
delen. 

Wat brengt het jouw organisatie op ?
· Je vergroot het positieve imago van jouw 

instelling op het vlak van de inclusie van 
personen met een handicap.

· Je breidt jouw klantenbestand uit en 
krijgt meer bekendheid bij bezoekers, 
toeschouwers of leden. Personen met 
een handicap vertegenwoordigen immers 

meer dan 15 % van de bevolking (meer dan 
1 miljoen mensen in België).

· Je komt in contact met een publiek dat 
zelden alleen op stap gaat (begeleiders, 
gezinnen, ...).

· Je werkt mee aan een meer inclusieve 
maatschappij op maat van ieders be-
hoefte.

· Bied je personen met een handicap al 
voordelen  ? Laat het ons weten !

Hoe kun je deelnemen ?
· Breng jouw publiek op de hoogte dat je 

de kaart aanvaardt en welke voordelen je 
aanbiedt.

· Meld je aan bij de FOD Sociale Zekerheid 
via de website eudisabilitycard.be/nl.

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

· 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

Meteen verwittigd
bij een noodsituatie
in een sevesobedrijf ?
Schrijf je in op
www.be-alert.be Een initiatief van de federale overheid

Weet jij wat te doen bij een 
chemisch of industrieel ongeval ?
Sevesobedrijven zijn bedrijven waar men gevaarlijke stoffen produceert, 
verwerkt, behandelt, gebruikt of opslaat, bijvoorbeeld raffinaderijen, 
petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of 
opslagplaatsen voor explosieve stoffen.

De naam Seveso verwijst naar een gemeente in het noorden van Italië. In de buurt van deze 
gemeente vond op 10 juli 1976 een ontploffing in een chemische fabriek plaats. Dit ongeval gaf 
zijn naam aan een Europese richtlijn. 

Zijn er Sevesobedrijven in Rijkevorsel ?
Neen, maar er staan er wel op het grondgebied van enkele van onze buurgemeenten. Op de 
website www.seveso.be kun je opzoeken waar deze zich bevinden. België telt in totaal 402 
Seveso-ondernemingen: 226 hoge- en 176 lagedrempelinrichtingen.

Wat moet je doen bij een ongeval ?
In België is elk Sevesobedrijf verplicht om een strikte reglementering na te leven. Er vinden ook 
regelmatig controles plaats. Ondanks die strenge veiligheidsmaatregelen kan er altijd een on-
geval plaatsvinden. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je moet doen als er iets gebeurt.

Bij een ongeval in een Sevesobedrijf is schuilen de beste manier om jezelf te beschermen. Volg 
deze drie stappen:
· Ga naar binnen en blijf binnen tot je bericht krijgt dat het opnieuw veilig is.
· Sluit ramen, deuren en zet ventilatiesystemen af. Neem bij voorkeur plaats in een centrale 

ruimte, op het gelijkvloers. Muren en plafonds bieden een betere bescherming dan ramen.
· Luister naar de aanbevelingen van de overheid. Informeer je over de juiste maatregelen.

Wil je meteen op de hoogte zijn bij een noodsituatie ? Schrijf je dan in op BE-Alert. BE-Alert is 
een alarmeringstool die je verwittigt in een noodsituatie via sms, telefoon of e-mail. Inschrijven 
kan op www.be-alert.be

Meer info: · www.seveso.be · www.be-alert.be
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Wees slimmer dan een phisher

Maatschappelijk probleem
Hoewel steeds meer mensen phishingbe-
richten herkennen, blijven er onnodig veel 
slachtoffers vallen. In 2020 registreerde 
de federale politie 7 502 slachtoffers van 
phishing. Dat is een stijging van 204 % tegen-
over het jaar daarvoor. Gedurende het hele 
jaar 2020 werden er via phishing 67 000 frau-
duleuze transacties uitgevoerd, voor een to-
taal nettobedrag van € 34 miljoen.
 
Wat is phishing ?
Het principe is eenvoudig: je ontvangt een 
e-mail, sms of bericht via sociale media 
waarmee men je met een smoes wil overha-
len tot het klikken op een link. Via die link 
vul je je persoonlijke gegevens en eventueel 
response code (verschijnt op jouw kaartle-
zer) in, die dan terechtkomen bij de oplich-
ter. Het gebeurt ook telefonisch: ze bellen 
je op, proberen je vertrouwen te winnen en 
overhalen je om je bankkaartgegevens en 
wachtwoorden mee te delen. Eens ze in het 
bezit zijn van je response code, hebben de 
fraudeurs toegang tot je rekening en gaan ze 
met je geld aan de haal.

Stuur verdachte berichten door 
naar verdacht@safeonweb.be
Stuur frauduleuze berichten altijd door naar 
verdacht@safeonweb.be. Het CCB (Centre 
for Cyber Security Belgium) laat de verdachte 
linken in deze berichten blokkeren. Vorig 
jaar ontving het CCB 4,5 miljoen verdachte 
berichten van alerte burgers (dat zijn er ge-
middeld meer dan 12 000 per dag) en kon op 
die manier meer dan 1,5 miljoen frauduleuze 
websites melden aan Google en Microsoft die 
deze kunnen blokkeren.

Gloednieuwe app
Download de gloednieuwe Safeonweb app 
die al het nieuws rond phishing verzamelt en 

waarschuwt voor cyberdreigingen en nieuwe 
vormen van online oplichting. Zo blijf je 
op een snelle en eenvoudige manier op de 
hoogte. De app stuurt ook een waarschuwing 
als er een infectie is gemeld aan Safeonweb 
op jouw geregistreerde wifinetwerk. De 
Safeonweb app wordt gratis ter beschikking 
gesteld voor iOS in de App Store en Android 
in de Google Play Store.

Wat te doen als je slachtoffer 
van phishing bent geworden ?
Ben je toch in de val gelopen, dan onder-
neem je best volgende stappen:
· Bel onmiddellijk Card Stop op 078 170 170. 
· Verwittig zo snel mogelijk je bank.
· Doe meteen aangifte bij de politie.
· Verander je paswoorden en doe eventueel 

een virusscan, wanneer je denkt malware 
te hebben geïnstalleerd. 

Meer info:
· www.safeonweb.be

 Bescherm je online accounts
 met tweestapsverificatie. 

 Check safeonweb.be 

Wachtwoorden zijn 
niet meer van deze tijd.Meer weten over phishing?

Ga voor alle info, tips en een digitale 

gezondheidstest naar Safeonweb.be.

 Alvast deze gouden tip 

Hou wachtwoorden en codes altijd voor jezelf.
Geef NOOIT wachtwoorden, codes van je bankkaart of 
response codes door via een e-mail, telefoongesprek, 
sms’je, of social media. 

1

Cadeau

Win

 Download de Safeonweb app.
 Check safeonweb.be 

Wees slimmer 
dan een phisher

MEER INFO OP 
SAFEONWEB.BE

 Download de 
 Safeonweb app.  

Download de safeonweb app

Onze app waarschuwt je voor cyberdreigingen

en nieuwe vormen van online oplichting. Kijk snel 

in de offi ciële appstores. 

CCBphishing_folderA6_NL-V7.indd   1-3 16/11/2021   15:38
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Wat te doen bij stormweer ?

Hevige rukwinden kunnen verwoestend zijn 
en veel schade aanrichten. De brandweer 
krijgt dan enorm veel telefoontjes van in-
woners die overlast of schade hebben. Voor 
je de telefoon erbij neemt, vraag je jezelf 
best af: 

· Levensgevaar ?
 Bel 112 of gebruik de app 112 BE (brand, 

instortingsgevaar, blikseminslag, geknelde 
personen, ...)

· Geen levensgevaar ? 
 Ontlast de noodcentrale en de lokale 

brandweerpost en meld stormschade via 
het e-loket van de Hulpverleningszone 
Taxandria via www.hvztaxandria.be.

 Graag enkel melding doen waarvoor drin-
gende interventie van de brandweer nodig 
is (zware dakschade en geen onderdak, 
boom op woning/weg, overstroming van 
de weg, ...). Als het nummer 1722 geacti-
veerd is, kun je ook hier terecht. Opgelet: 
De brandweerploegen doen enkel inter-
venties (op hoogte) wanneer de gevaren 
van het noodweer zijn gaan liggen.

· Geen onmiddellijk gevaar ? Is tussen-
komst van de brandweer echt nodig ? 

 Steek zelf de handen uit de mouwen. 
Losse of weggevlogen dakpannen en heb 
je een onderdak? Probeer na de storm het 
probleem zelf op te lossen of contacteer 
een vakman (dakwerker, boomverzorger, 
elektricien, ...). 

 Ondanks de hulpvaardigheid die eigen is 
aan de brandweer, zijn ze geen klusjes-
dienst die twee dagen na de storm nog 
dakpannen teruglegt. Zo houden ze zich 
ook beschikbaar voor dringende (brand)
interventies. 

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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Vergeet niet om bij eventuele schade foto’s 
te maken en de verzekering te contacteren. 
Gebruik het nummer 112 enkel bij levens-
gevaar. Hierdoor blijft deze lijn vrij voor le-
vensbedreigende noodsituaties. 

Als het weerbericht waarschuwt voor een 
storm, kun je allerlei maatregelen nemen 
om schade te voorkomen:
· Controleer of er geen dakpannen los zit-

ten.
· Zet binnen of maak vast wat door de wind 

meegevoerd kan worden, bv. tuinmeube-
len, trampoline, ...

· Sluit ramen en deuren.
· Neem je huisdier veilig mee naar binnen. 
· Reinig jaarlijks de dakgoten.
· Laat regelmatig jouw schoorsteen contro-

leren (risico op instorting).

Verkeershinder

BK Projecten Prinsenpad
In februari zal projectontwikkelaar BK Pro-
jecten van start gaan met het bouwproject 
Prinsen ter hoogte van Prinsenpad 23-25. Ter 
afbakening van de werfzone zal een gedeelte 
van de openbare parking gelegen naast het 
OCMW-gebouw niet meer beschikbaar zijn. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen worden ge-
nomen om er alsnog parkeergelegenheid te 
voorzien. De werken zullen vermoedelijk 
een tweetal jaren duren. 

Ouderraad Het Kompas: 
Kompasfuif
Op zaterdag 19 februari organiseert Ouder-
raad Het Kompas de Kompasfuif in de aard-
beienloods op het adres Zwartven-
straat 13. Om een vlotte doorstroming 
te kunnen garanderen zal er voor het 
gemotoriseerd verkeer tijdelijk enkel-
richtingsverkeer worden ingesteld van 
Hoge-Heideweg richting Eikendreef. 

De kleinste verkeersquiz

Mag	je	met	je	bakfiets	
deze straat inrijden?
A. Ja.
B. Ja, als mijn bakfiets niet breder is dan 
 1 meter.
C. Nee.

© VSV

Het juiste antwoord
Drie- en vierwielers die een breedte heb-
ben van maximum 1 meter worden gelijk-
gesteld met fietsen. In straten met beperkt 
éénrichtingsverkeer mogen ze dus ook in de 
tegengestelde richting rijden. Het correcte 
antwoord is dus B.

Meer info:
· www.vsv.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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BOUWEN EN WONEN

Wolf gespot ? Dit is wat je kunt doen !

Wat moet ik doen als ik een wolf zie ?
· Blijf rustig en houd afstand. Wolven zijn mensenschuw en zullen daarom steeds drukke 

plaatsen vermijden.
· Als de wolf niet zelf vertrekt, jaag hem dan weg. Maak jezelf groot en dreigend: roep hard, 

klap in je handen, maak grote bewegingen met je armen, ...
· Houd je hond aan de leiband als je in bos- of landbouwgebied gaat wandelen. Wolven mijden 

mensen, maar beschouwen honden als indringers. Houd dus steeds je hond dichtbij. 
· Voeder de wolf niet ! Dat verstoort hun bioritme en maakt hen afhankelijk van de mens. 
· Maak, indien mogelijk, een duidelijke foto of filmpje. Je kunt een wolfmelding doen op 

www.waarnemingen.be. Vaak worden wolven verward met andere hondachtige soorten. Als 
je een filmpje instuurt, zullen specialisten naar je melding kijken en je laten weten of het 
daadwerkelijk om een wolf gaat.

Ik houd (kleine) landbouwdieren. Wat kan ik doen ?
Onbeschermd vee is een makkelijke prooi voor een wolf. Met een goede omheining kun je 
al veel oplossen. Voorzie daarom zeker wolfwerende rastering om je vee te beschermen. De 
Vlaamse overheid biedt gedeeltelijke financiële hulp om omheiningen te plaatsen. Heb je 
meer advies nodig ? Dan kun je gratis terecht bij Wolf Fencing Team Belgium. Meer informatie 
over de geschikte omheining vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos: 
www.natuurenbos.be/wolf. 

De wolf duikt sinds enkele jaren terug op in Vlaanderen, weliswaar in zeer 
beperkte aantallen. Eind december werd de wolf ook voor de eerste keer 
in Rijkevorsel waargenomen. Veel mensen hebben schrik van wolven. Dat is 
echter nergens voor nodig: wolven zijn mensenschuw en mijden dus liefst 
plaatsen waar de mens komt. Als houder van (klein)vee raden we wel aan 
om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.
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Heb je paarden of rundvee ? Dan moet je minder vrezen voor de wolf. De wolf is op zoek naar 
alleenstaande, kwetsbare dieren. Paarden en rundvee in groep zijn dus minder interessant. 
Mocht er een paard of koe alleen in een wei staan, dan is er wel risico aan verbonden. Ook 
hier kun je ervoor opteren om een wolfwerende omheining te plaatsen. 

Wat bij schade ?
Heb je schade opgelopen die mogelijk door een wolf werd aangericht ? Dan kun je die schade 
melden en een compensatie aanvragen via de Natuurinspectie. Een deskundige komt langs om 
de schade vast te stellen en de oorzaak te onderzoeken. Als blijkt dat de schade effectief is 
aangericht door een wolf, dan heb je recht op een schadevergoeding.

In de toekomst zal je alleen een schadevergoeding kunnen aanvragen als je preventieve maat-
regelen hebt genomen. 

Meer info: · Natuurinspectie: 03 224 62 48 · www.rijkevorsel.be/wolf
 · www.natuurenbos.be/wolf · www.wolffencing.be

zoekt een (m/v)

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

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

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

PROFIEL

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

VERDERE INFORMATIE 

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

informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, 
de wedde, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, 
de selectieprocedure, e.d. 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 diploma aan de personeelsdienst 
uiterlijk op 20 februari 2022. Verstuur je schriftelijke 
kandidatuur aangetekend per post of geef deze af tegen 
ontvangstbewijs aan het lokaal bestuur, t.a.v. de dienst 
personeel, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt 
je kandidatuur ook per e-mail indienen.

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

 

Meer    
info



24

Permanente 
onttrekkingsverboden 
in de provincie Antwerpen

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen 
zijn waterlopen met een hoge ecologische 
waarde en een klein debiet. Als er uit deze 
waterlopen onttrekkingen plaatsvinden 
heeft dit logischerwijze meteen een grote 
impact. Daarom werd voor deze kwetsbare 
waterlopen begin dit jaar preventief een 
permanent onttrekkingsverbod ingesteld. 
Het verbod is noodzakelijk om de ecologi-
sche doelstellingen te kunnen realiseren. 

Met deze maatregel worden waterlopen be-
schermd tegen een toekomstige periode van 
droogte. Voor onder meer zeldzame en zeer 
kwetsbare vissoorten zoals beekprik en ri-
vierdonderpad is deze bescherming cruciaal. 

Waar er precies een onttrekkingsverbod van 
kracht is, kun je raadplegen op de website 
van de provincie Antwerpen – dienst Inte-
graal Waterbeleid. Voor Rijkevorsel gaat het 
om het stroomgebied van de Mark en de Ven-
nemeerloop.

Meer info:
· www.provincieantwerpen.be

BOUWEN EN WONEN

Permanent ontrekkingsgebied
n Mark: gedeeltelijk
n Weerijs: gedeeltelijk
n Groot Schijn: gedeeltelijk
n Kleine Nete: gedeeltelijk
n Grote Nete: gedeeltelijk
n Platte Beek
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De winterdienst

Wil je weten waar er in Rijkevorsel gestrooid 
wordt bij ijzel of sneeuwval en door wie (ge-
meente of Agentschap Wegen en Verkeer) ? 
Op www.rijkevorsel.be/winterdienst kun je 
het strooiplan downloaden en vind je alle 
info terug over de taken die de inwoners 
dienen uit te voeren bij ijzel en sneeuwval.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/winterdienst

Stook slim

Buiten stoken
De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is 
duidelijk: afval verbranden in openlucht is 
voor iedereen verboden. Het verbod geldt 
niet alleen voor het verbranden van papier, 
plastiek, piepschuim, autobanden en andere 
materialen, maar ook voor het verbranden 
van biomassa afval zoals gft, houtafval en 
groenresten. Het veroorzaakt niet alleen 
rookoverlast. De rook is bovendien schade-
lijk voor de gezondheid van de stoker en van 
de buurtbewoners. 

Er zijn enkele specifieke uitzonderingen. 
Deze kun je terugvinden op de website  
www.stookslim.be.

Binnen stoken
Ook voor het stoken in je kachel zijn er voor-
waarden. Concreet is verbranding van vol-
gende stoffen toegelaten:
· stukhout en onbehandeld houtafval met 

een watergehalte van maximum 20 %
· gecertificeerde houtpellets
· fossiele vaste brandstoffen (steenkool)

Zaagsel, krullen, schaafsel, stof en spanen 
mogen ‘niet’ verbrand worden. Uiteraard is 
ook de verbranding van allerlei stoffen zoals 

chemisch behandeld en verduurzaamd hout, 
verlijmde houtsoorten (zoals MDF, OSB, mul-
tiplex, ...), huishoudelijk afval, snoei- en/of 
groenafval niet toegelaten.

Burenhinder
Heb je overlast van de rook en de geur die 
uit de schoorsteen van de buren komt ? Ga 
in eerste instantie steeds in dialoog met 
de buren. Soms is de hinder gebaseerd op 
onwetendheid of misverstanden. Indien dit 
niet helpt, neem dan contact op met de 
wijkagent en in een latere fase kan de vre-
derechter worden ingeschakeld.

Boete
Als je betrapt wordt op het niet-correct 
stoken, kan er een proces-verbaal worden 
opgesteld door de politie. Hiervoor kan een 
geldboete (GAS-boete) van € 350 opgelegd 
worden.

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

 

Meer    
info
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Dienst vrije tijd wint
Sportersbelevenmeer-Award 2021
Aan de hand van zes criteria daagde Sport Vlaanderen gemeenten en steden 
uit om beleving toe te voegen aan hun activiteiten en zo hun inwoners aan 
te zetten om meer te bewegen of te sporten. Maar liefst 162 gemeenten en 
steden deden mee aan deze wedstrijd.

Er werden zes criteria vooropgesteld:

Om in aanmerking te komen voor de titel #sportersbelevenmeer-gemeente/stad 2021 moesten 
vier van de zes criteria vervuld worden. Rijkevorsel diende diverse projecten in zoals de Hazen- 
en Konijnentocht, het Moordspel 2310, het Veussels Kersttripje, ...

In iedere provincie was er ook een winnaar per criterium. Dit was de gemeente die voor dit 
criterium de meest originele en creatieve activiteit of actie had georganiseerd. Rijkevorsel is 
naast #sportersbelevenmeer-gemeente 2021 ook winnaar van het criterium ‘Sporten op het 
werk’ met het project Moordspel 2310.

Je kunt de huldiging terug bekijken via de pagina www.rijkevorsel.be/sportersbelevenmeer.

· Sporten zonder drempels
· Gezinssport
· Maand van de Sportclub

· Schoolsport
· Sporten in de natuur
· Sporten op het werk



27

Jouw sportvereniging 
erkennen

Om als sportvereniging in aanmerking te ko-
men voor subsidie vanuit het lokaal bestuur 
Rijkevorsel moet je jaarlijks een aanvraag 
tot erkenning indienen. Zowel feitelijke 
verenigingen als verenigingen zonder winst-
oogmerk komen hiervoor in aanmerking. 
Daarnaast is het belangrijk dat je een open 
sportvereniging bent: iedereen moet welkom 
zijn. Verder moet de zetel van de vereniging 
in de gemeente Rijkevorsel gevestigd zijn en 
moet een meerderheid van de leden ook in 
Rijkevorsel wonen.

Het aanvraagdossier voor gemeentelijke 
erkenning als sportvereniging is beschik-
baar op de website van het lokaal bestuur:  
rijkevorsel.be/erkenning-sportvereniging. 
Je kunt de nodige formulieren ook afhalen 
bij de dienst vrije tijd boven de Leo Pley-
sierbibliotheek.

De ingevulde aanvraagdossiers moet je bij 
de sportdienst bezorgen vóór 1 maart 2022.

Samen sport je meer

Jij weet als geen ander dat sporten (bijna) 
altijd fijner is als je het samen doet. Of het 
nu bij het lopen, fietsen, wandelen of fitnes-
sen is: een sportbuddy motiveert je en helpt 
je langer vol te houden. Daarom lanceert 
Sport Vlaanderen de campagne ‘Samen sport 
je meer’. 

Samen met Sport Vlaanderen roept het lo-
kaal bestuur alle Rijkevorselnaren op om een 
sportbuddy te zoeken en elkaar uit te dagen 
om samen te beginnen sporten. Wie zich re-
gistreert op de website van Sport Vlaande-
ren helpen we op weg en motiveren we acht 
weken lang met tips en leuke uitdagingen.

Samen met ons maak je zo je goede voorne-
men waar om in 2022 nog meer te sporten en 
te bewegen. Want samen sporten we meer !

Meer info:
· sport.vlaanderen/samensportjemeer

Sporten in coronatijden

Sporten en bewegen is van groot belang voor 
zowel jouw lichamelijke als mentale gezond-
heid. Maar in tijden van corona moet je op 
tijd rust inlassen bij een infectie of na het 
krijgen van een vaccin.

Meer info:
· gezondsporten.be

Ik sport niet (meer)
Blijf sporten of begin ermee! Dat is op de

lange duur goed voor je afweer. Krijg je
toch COVID, dan is het risico op

complicaties kleiner als je eerst fit was.
 
 
 
 

Dit is een initiatief van  

CORONA & SPORT 
VACCINATIE 

CORONA/COVID

De vaccins beschermen
goed tegen ernstige

ziekte en zijn veilig, ook
voor sporters.

In quarantaine en negatief getest?
Je mag nog altijd sporten, buiten of

binnen, maar wel in je eentje.
 

Positieve coronatest maar niet ziek?
Je kunt besmettelijk zijn. Isoleer jezelf

10 dagen. Blijf in vorm met lichte
oefeningen thuis of in je tuin.

 

Laat je vaccineren! Pas gevaccineerd?
Hou 48 uur rust.

Doe gedurende 3 dagen
na die rust geen

wedstrijden of zware
inspanningen.

 

Bang voor je prestaties?
Milde klachten komen
voor na een vaccinatie,
maar het risico voor je

sportprestaties is kleiner
dan het risico van COVID!

 
 

Heb je mogelijke COVID-symptomen? 
Sport niet als je je ziek voelt, door

welke reden dan ook. Om te weten of
je een test nodig hebt, surf naar

sat.info-coronavirus.be

Wat als ik COVID krijg?
Doe 10 dagen geen sport. Als de
klachten daarna aanhouden of

terugkeren bij het sporten, vraag advies
aan je (sport)arts en surf naar

www.sportkeuring.be
 

OPNIEUW SPORTEN

Koorts gehad door een infectie?
Hou nog even lang rust als het aantal

dagen dat je koorts hebt gehad.
 
 

Aanslepende COVID?
10 tot 30% van de mensen blijft na COVID

last hebben. Sporters kunnen moeite
hebben om hun oude niveau weer te
halen. Vraag advies aan je (sport)arts.

 
 

Lang niet kunnen sporten?
Begin heel rustig aan en verhoog de duur

en zwaarte van je inspanningen met
maximaal 10% per week.

 
 
 
 

Extra informatie: gezondsporten.be  

CORONA & SPORT 
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Gedichtenavond met 
Lotte Dodion op 2 februari

Op de laatste dag van de poëzieweek brengt 
Lotte Dodion haar gedichten tot leven in 
de Leo Pleysierbibliotheek. Lotte won heel 
wat literaire prijzen en is tegelijk dichter, 
performer en polyvalent teksttalent. Haar  
poëziedebuut ‘Kanonnenvlees’ is ondertus-
sen al aan de vijfde druk toe. Momenteel 
is ze artistiek en zakelijk coördinator van 
VONK & Zonen, een jonge literaire organi-
satie die experimenteert met vernieuwende 
poëzieprojecten. Kortom, het wordt een 
boeiende avond !

Praktisch
· Wanneer: woensdag 2 februari 2022 
 om 20.00 uur
· Waar: Zaal Forsela, op de eerste verdie-

ping van de Leo Pleysierbiblitheek
· Inkom: € 3
· Inschrijven via 03 340 00 50 of via  

bibliotheek@rijkevorsel.be

Krokusvakantie 2022:
Kinderclub & Grabbelpas

Kinderclub
De begeleiding van de Kinderclub heeft 
een keitof activiteitenprogramma voor de 
krokusvakantie (van 28 februari tot en met  
4 maart) in elkaar gestoken. De kinderen 
kunnen in de Kinderclub genieten van de 
grootste rages ! Herinner je de volgende ra-
ges nog: de jojo, rubiks kubus, hoelahoep, 
flippo’s, Pokémon, scoubidou, frisbee, Pac-
Man, Beyblade, ... ? De hele week gaan de 
kinderen op ontdekking naar deze rages. Op 
dinsdag mag iedereen verkleed komen om 
samen carnaval te vieren. In onze speelhoe-
ken is er ruimte voor elk kind om zich vol-
ledig uit te leven.

Net zoals tijdens de herfst- en kerstvakantie 
zullen de kinderen in hun opvanglocatie van 
tijdens het schooljaar worden opgevangen. 
We gaan zoveel mogelijk buiten ravotten. 

Je kunt online inschrijven via de website 
www.i-school.be/login. Op onze website 
www.rijkevorsel.be/kinderclub vind je meer 
informatie terug. Inschrijven voor de krokus-
vakantie kan vanaf maandag 7 februari om 
19.15 uur (!) tot en met zondag 20 februari. 

Net zoals de voorgaande vakantie zal er 
in de Kinderclub met een inschrijvingsstop 
worden gewerkt. Dat betekent dat er maxi-
mum 98 kinderen worden opgevangen in de 
Kinderclub centrum en 42 kinderen in de Kin-
derclub Sint-Jozef. Na de uiterste inschrij-
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vingsdatum van 20 februari nemen we hoe 
dan ook geen inschrijvingen meer aan voor 
de krokusvakantie. Deze maatregel hante-
ren we om een kwaliteitsvolle opvang aan 
jullie kinderen te garanderen.

Grabbelpas
Ook tijdens de krokusvakantie hebben we 
weer superleuke activiteiten voorzien ! Houd 
zeker www.rijkevorsel.be/grabbelpas in de 
gaten voor meer info.

Meer info:
· 03 340 00 55 (56)
· kinderclub@rijkevorsel.be
· jeugd@rijkevorsel.be

zoekt een (m/v)

BIBLIOTHECARIS - CULTUURFUNCTIONARIS (B1-B3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in voltijds contractueel dienstverband (38/38 uur).

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als ‘bibliothecaris - cultuurfunctionaris’ heb je de leiding 
over de gemeentelijke bibliotheek en coördineer je de 
gemeentelijke cultuurdienst. Je zorgt voor de nodige 
beleidsondersteuning, stimuleert de bibliotheek- en 
cultuurparticipatie bij de burger en verzekert een 
kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle betrokken actoren.

PROFIEL

Je hebt een brede culturele interesse en een 
frisse en professionele kijk op de sector. Je sterke 
verantwoordelijkheidszin uit zich in probleemoplossend en 
resultaatgericht werk. Verder beschik je over organisatorisch 
en leidinggevend talent en hanteer je een vlotte en heldere 
communicatiestijl.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een bachelordiploma of een daarmee 
gelijkgesteld diploma. Je moet slagen voor de voorziene 
selectieprocedure. Er wordt een wervingsreserve voor twee 
jaar aangelegd. Relevante beroepservaring kan worden 
gevaloriseerd. Een informatiebrochure met een uitgebreide 

functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 
aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. vind je 
terug op de website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg 
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je 
sollicitatiebrief en cv, een uittreksel uit het strafregister én 
een kopie van je diploma aan de personeelsdienst uiterlijk 
op 20 februari 2022. Verstuur je schriftelijke kandidatuur 
aangetekend per post of geef deze af tegen ontvangstbewijs 
aan het lokaal bestuur, t.a.v. de dienst personeel, 
Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per 
e-mail indienen.

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

 

Meer    
info
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Speelstraten in Rijkevorsel

Wil jij jouw straat omtoveren tot een speel-
straat? Vul dan de nodige formulieren in die 
je op www.rijkevorsel.be/speelstraat terug-
vindt en bezorg ze voor 18 april 2022 aan 
de jeugddienst. Om in aanmerking te komen 
voor een speelstraat gelden enkele voor-
waarden.

Waaraan moet de straat 
voldoen ?
· De straat heeft overheersend een woon-

karakter. De aanwezigheden van bv. han-
delszaken kan de inrichting van een speel-
straat bemoeilijken.

· De straat heeft een snelheidsbeperking 
van max. 50 km/uur.

· Er rijdt geen openbaar vervoer door de 
straat.

Inschrijving monitoren Kiekeboe 2022

Hoewel de winter nog echt moet beginnen, kijken de jeugddienst en de Kinderclub alweer uit naar de zomerva-
kantie. 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 en in het bezit van een animatorenattest, en werk je graag met kin-
deren ? Vul dan snel het inschrijvingsformulier in en bezorg het voor maandag 21 februari 2022 aan de jeugddienst 
of de Kinderclub, 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 vol-
ledig 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 za-
terdag 5 maart van 9.00 uur tot 12.00 uur is er de verplichte sollicitatiedag voor alle nieuwe monitoren en op 
vrijdagavond 25 maart verwachten we alle monitoren voor de startvergadering Kiekeboe 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 · www.rijkevorsel.be/kiekeboe
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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

· Er is geen doorgaand verkeer in de straat 
(de politie geeft advies of het verkeer 
veilig langs andere wegen kan geleid wor-
den).

Welke voorwaarden moeten 
door de bewoners worden 
ingevuld ?
· Het initiatief voor een speelstraat ligt bij 

de bewoners zelf. De bewoners zorgen dus 
zelf voor de invulling van de speelstraat.

· Minstens 80 % van de bewoners verklaart 
zich akkoord met de inrichting van een 
speelstraat. Dit moet bewezen worden 
aan de hand van een gehandtekende  
enquête.

· Elke speelstraat heeft minstens twee 
speelstraatverantwoordelijken die alles in 
goede banen leiden.

· Er worden vaste data en uren voor de 
speelstraat voorgesteld door de bewoners.

Het aanvraagformulier en de bewoners-
enquête kun je downloaden op de website 
www.rijkevorsel.be/speelstraat.

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

Vorig jaar hebben wandelaars en lopers diMet opvoedingsvragen moet je 
bij het Opvoedingspunt 
van Rijkevorsel zijn

Op 1 september 2019 is het Opvoedingspunt 
gestart in Rijkevorsel. Hier kan iedereen 
die met het opvoeden van kinderen tussen 
0 en 24 jaar te maken heeft (ouders, groot-
ouders, leerkrachten, hulverleners, kinder-
verzorgers, …) terecht met grote en kleine 
vragen.

Het Opvoedingspunt biedt een luisterend 
oor, een tweede stem, advies, meer info of 
net dat duwtje in de rug om weer verder te 
kunnen. Want twijfels en vragen horen bij 
opvoeden. Je wil het graag goed doen en 
daar kunnen we jou bij helpen.

Je kunt een afspraak maken per telefoon of 
e-mail. De gesprekken gaan door in het Huis 
van het Kind, Hoogstraatsesteenweg 19 of 
telefonisch of online. Deze dienstverlening 
is geheel gratis, anoniem en vrijblijvend. 

Het Opvoedingspunt is een samenwerking 
tussen OLO vzw en het lokaal bestuur Rij-
kevorsel. Het Opvoedingspunt is partner van 
het Huis van het Kind Rijkevorsel.  

Meer info:
· Tinne Wilmssen
· 0493 31 01 55
· opvoeding@rijkevorsel.be
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Wie zijn jullie en
wat doen jullie ? 
Wielervrienden William’s Place is een sup-
portersclub voor Toon Aerts, Thijs Aerts en 
Aaron Dockx. We volgen ook de andere pres-
taties in het professionele wielrennen en 
veldrijden van de Rijkevorselse renners en 
rensters (als zij dat willen). En we trachten 
wedstrijden in te richten voor de jeugd.

Hoe is het begonnen ? 
In de winter van 2012 gingen enkele vrienden 
vanuit Café William’s Place naar de cross kij-
ken en supporteren voor Toon en Thijs Aerts, 
toen nog jeugdrenners zonder een groot 
palmares. Zij dachten dat het leuk zou zijn 
om een supportersclub op te richten in de 
William’s Place en na een gesprek met papa 
Aerts en den Eug (de soigneur) werd het licht 
op groen gezet. De toenmalige uitbater gaf 
ons de hint om ook Gert Dockx te vragen ver-

mits die in Rijkevorsel geen supportersclub 
meer had. En zo geschiedde en werd de club 
opgericht in april 2013.

Hoe ziet een gemiddelde dag op 
de cross eruit ?
Afhankelijk van het wedstrijdprogramma en 
de afstand moeten we vaak zeer vroeg uit 
de veren: mensen ontvangen in het suppor-
terscafé, aanwezigheid controleren (in tij-
den van corona een Covid Safe scan), ... Het 
bestuur heeft eigen drankbevoorrading mee 
en er is verse koffie voor tijdens de busreis.

Eens op de cross gaan de decibels de hoogte 
in, wordt de meest strategische plaats ge-
zocht qua zichtbaarheid over het parcours, 
het scherm en jawel de camera. De voorbije 
jaren zijn velen van ons vaak in beeld ge-
weest. Het lijkt wel bijna een leuk spelletje 
of ‘camera crashing’.

Wielervrienden William’s PlaceVereniging in de kijker
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Organiseren jullie buiten 
de wielerwedstrijden ook 
uitstappen of weekends ? 
We hebben reeds een wandeling, fietstocht 
en zomerpicknick georganiseerd in het bij-
zijn van de renners.  Jammer genoeg gooide 
corona de voorbije twee jaar roet in het 
eten.   

Waar het kon of organiseerbaar was, wor-
den Europese of wereldkampioenschappen 
gekoppeld aan een reisje of een verlengd 
weekend met de bus of vliegtuig. Zo volgden 
we onze renners reeds naar Maastricht/Val-
kenburg, twee keer Praag/Tabor, Bogense in 
Denemarken en Zürich. Als de pandemie het 
toelaat, dan staat er een heuse reis van tien 
dagen op het programma richting de USA 
voor het WK in Fayetville. Alles is geboekt 
rekening houdend met alle maatregelen, 
vaccinatie en PCR-testen. 

Ons supportersfeest in de Spiegeltent in 
Rijkevorsel is uitgegroeid tot een populair 
evenement met gekende gasten en presen-
tator, lekker eten en topservice van de Spie-
geltent. Telkens is de capaciteit uitverkocht.  
Ook hier heeft de pandemie ervoor gezorgd 
dat dit mogelijks twee jaar na mekaar niet 
zal kunnen doorgaan. 

Werken jullie samen met 
andere verenigingen ?
Ja, we hebben samengewerkt met Bicycle 
Club Hoogstraten, Rijkevorsel-Leeft vzw en 
de Hoogstraatse Spurters, bekend van de cy-
clocrosswedstrijd in Merksplas.

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis van jullie 
vereniging ?
Uiteraard alle kampioenschapstitels van 
onze renners. Toon en Thijs Aerts en Aaron 
Dockx hebben samen alle truien weten te 
winnen (vanaf de aspirantencategorieën): 
die van Belgisch Kampioen (Toon, Thijs en 

Aaron), Europees Kampioen (Toon en Aaron) 
en wereldkampioen (Thijs).

De epische strijd in de wereldbekerwedstrijd 
in Namen tussen Mathieu Van der Poel en 
Toon Aerts blijft ook bij: het lijkt wel alsof 
dit gisteren was, nog steeds ! En vergeten we 
ook niet de memorabele momenten en uit-
stappen die we mochten beleven met Gert 
Dockx, de eerste Dockx die tot onze vereni-
ging behoorde.

Met jullie knappe helmen en 
vlaggen vallen jullie tijdens 
wedstrijden snel op in de 
massa. Krijgen jullie daar soms 
reactie op ?
We zijn ooit geïnterviewd geweest door een 
Amerikaanse sportzender die ons specifiek 
contacteerde. Dit was in Overijse. Later 
volgde er ook nog een interview door een 
Nederlandse radiozender. We treden dus wel 
eens ver buiten de dorpsgrenzen van Rijke-
vorsel.
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Heeft de huidige coronacrisis 
gevolgen voor jullie vereniging? 
In hoeverre hebben jullie de 
werking moeten aanpassen ? 
In 2021 werden er geen fysieke lidkaarten 
verkocht. Door de lockdowns was dit niet 
meer werkbaar. We hebben daarom gewerkt 
met een google link en lidmaatschap aan de 
helft van de prijs. Uiteindelijk schreven ve-
len zich toch in, ook al was dit voor sommige 
leden niet altijd even handig. Respect voor 
hen die niet zo digitaal onderlegd zijn, maar 
er toch in geslaagd zijn !

We konden onze normale werking niet doen, 
konden niet verzamelen in het supporters-
café omdat het gesloten was door de pan-
demie. De supporters zijn voorzichtiger ge-
worden. Er zijn minder inschrijvingen voor 
de bussen, waardoor we met de clubkas bij-
springen in de kosten. We willen de fans naar 
de wedstrijden krijgen, dat is ons doel.

Aangezien organisatoren en horeca-uitba-
ters vragen om een Covid Safe Ticket voor te 
leggen, doet onze verenging dit ook tijdens 
onze evenementen en uitstappen.

Uit respect voor de gezondheid van de ren-
ners nemen de fans afstand van hen, maar 
wij missen toch wel eens een vreugdeknuffel. 
Hopelijk kan de toekomst deze nare ervaring 
uitwissen en kunnen we weer naar vroeger. 
Als er bijvoorbeeld een wereldkampioen zou 
zijn in 2022 maken de huidige maatregelen 
het moeilijk werkbaar om dit te vieren. We 
hopen dat het dan wel in openlucht kan.

Zürich 2020 was onze laatste echte uitstap, 
maar wat erger was, waren de annulaties van 
wedstrijden in het bijzonder voor de jeugd. 
Geen publiek, maar ook een jaar zonder dat 
we samen cross konden kijken. Dat hakt er 
mentaal in, niet enkel bij de renners maar 
ook bij de supporters. 

We hebben twee keer in coronatijden een 
wielerwedstrijd voor aspiranten en nieuwe-
lingen, samen met Rijkevorsel-Leeft, georga-
niseerd. Deze zijn perfect verlopen onder de 
geldende maatregelen. Alles was goed uitge-
werkt door een goed georganiseerd team.

Wat willen jullie als vereniging 
ooit nog bereiken ?
Misschien lukt het ons ooit eens om een top-
wedstrijd te organiseren. Daarnaast wensen 
en hopen we samen met onze renners ooit 
een wereldtitel veldrijden te behalen in de 
categorie van de elite.

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging ?
Sportraad Rijkevorsel.

Wielervrienden William’s Place

· Hoofdactiviteit: Supportersclub
· Aantal jaren actief: 8,5 jaar
· Aantal leden: ongeveer 430 leden 
· E-mail: wielervriendenwp@gmail.com
· Website: www.facebook.com/WielervriendenWP
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Geflitst...

 Groepsfoto in de Kinderclub Sint-Jozef

 Duim omhoog in de 

Kinderclub centrum

14 januari 2022
  2310 in de mist 

18 december 2021 
  Kerstmarkt

31 december 2021 
  Nieuwjaarke Zoete zingen

30 december 2021  Kerstsfeer aan het molengebouw  
©
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 Met de Kinderclub poseren aan de kerststal in het centrum

18 en 19 december 2021 

 Gravelrit kerstmountainbike Gammelse Wielervrienden  
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2 februari 2022
Om 20.00 uur
Gedichtenavond met Lotte Dodion
Poëzie

a

Op de laatste dag van de poëzieweek 
brengt Lotte Dodion haar gedichten tot 
leven. Zij won heel wat literaire prij-
zen en is tegelijk dichter, performer en 
polyvalent teksttalent. Haar poëziede-
buut 'Kanonnenvlees' is ondertussen al 
haar vijfde druk toe. Kortom, het wordt 
een boeiende avond!
€ 3

 Zaal Forsela - Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 50
 03 340 00 51
 bibliotheek@rijkevorsel.be

 Reserveren telefonisch of 
 via e-mail.

3 februari 2022
Om 20.30 uur
Donder & Apeland
Concert

 © Pull and Over

Het jazztrio Donder duikt dit jaar in 
de Noorse volksmuziektraditie, waarin 
veel plaats is voor improvisatie en vrij-
heid. Melodie en complexe ritmes gaan 
hand in hand met de filosofie van de 
jazz. Donder laat zich vergezellen door 
Sigbjørn Apeland, een Noorse harmo-
nium- en kerkorgelspeler die ook actief 
is in de jazz- en improscene. Dit wordt 
een sferisch spektakel, daar kun je don-
der op zeggen.
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.

8 februari 2022
Om 19.00 uur
Infoavond Het Kompas
Infovergadering

Infoavond voor ouders van kleuters die 
instappen op maandag 7 maart 2022, 
dinsdag 19 april 2022, maandag 30 mei 
2022 en donderdag 1 september 2022. 
De infoavond gaat door in de polyva-
lente zaal van de school. Gelieve vooraf 
jouw aanwezigheid door te geven.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

 Inschrijven telefonisch of 
 via e-mail.

14 februari 2022
Om 19.30 uur
Kaartavond jokken
Spel

Jokken. Deuren open om 19.30 uur.
 Oude Pastorij

 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel
 Landelijke Gilde Rijkevorsel

16 februari 2022
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag 
nieuwe kleuters 
Opendeurdag

Kleuters die op 7 maart 2022 de leeftijd 
van 2,5 jaar bereikt hebben, zijn wel-
kom 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
 03 312 37 33
 directie@het-kompas.be
 www.het-kompas.be

 

Aankondigingen van 
activiteiten in maart
dien je uiterlijk op
zondag 6 februari 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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19 februari 2022
Om 20.30 uur
Orchestra Nazionale Della Luna
Concert

 © Kristzina Csendes

Orchestra Nazionale Della Luna werd 
opgericht door de Finse pianist Kari Iko-
nen en de Belgische saxofonist Manuel 
Hermia en bestaat verder uit drummer 
Teun Verbruggen en de Franse contra-
bassist Sébastien Boisseau. De groep 
brengt moderne jazz met invloeden 
uit Oosterse en elektronische muziek. 
Hiervoor zorgen de Moog en de bansuri. 
Een geweldig kwartet met een al even 
geweldig debuut onder de arm.
Voorverkoop: € 16 
Inkomprijs: € 18 
Voorverkoop studenten: € 12  
Inkomprijs studenten: € 14

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via website.

Van 20 februari tot 
28 juni 2022

Elke dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur 
Iedere derde zondag van de maand 
van 14.00 tot 17.00 uur
Miniatuurtjes van Jos Sysmans
Tentoonstelling

Jos Sysmans (†) bouwde in zijn vrije tijd 
een massa landbouwalaam op schaal 
1/10. De foto’s van zijn werk alsook en-
kel miniatuurtjes worden getoond.
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring van Rijkevorsel
 hkrijkevorsel@outlook.be

26 februari 2022
Van 9.00 tot 12.00 uur
Paddenoverzet in Rijkevorsel
Gezinsactiviteit

Het is weer tijd voor de jaarlijkse pad-
denoverzet van Natuurpunt Markvallei. 
Dit jaar organiseren we deze zeer leuke 
gezinsactiviteit in Rijkevorsel. Het is 
telkens afwachten of het zeker door 
kan gaan op deze datum omwille van de 
weersomstandigheden. Hou daarom ze-
ker de website in de gaten voor verdere 
details en eventuele aanpassingen.
Gratis

 2310 Rijkevorsel
 Natuurpunt Markvallei

 info@natuurpuntmarkvallei.be
 www.natuurpunt.be/agenda/

 paddenoverzet-rijkevorsel

Wielrennen
Wielerwedstrijden
Wedstrijd nieuwelingen start om 13.15 
uur, wedstrijd juniores start om 15.00 
uur. Omloop: Sint-Jozef - Eikendreef - 
Beersebaan - Hoge-Heideweg - Oude 
Goorstraat - Stevennekens - Sint-Jozef

 Sint-Jozef Rijkevorsel
 2310 Rijkevorsel

 WSC Sint-Jozef
 0496 39 53 62

Tot 30 april 2022
Wandelzoektocht 100-jarig bestaan 
K.H. Broederband
Spel

Harmonie Broederband viert in 2022 
zijn 100-jarig bestaan. Daarom richten 
wij een wandelzoektocht in waar je 45 
foto’s moet zoeken en in de juiste volg-
orde moet zetten. Dit over een afstand 
van ca 3,5 km in Rijkevorsel. Formulie-
ren zijn te koop in café ’t Centrum - 
Carrefour Market - balie gemeentehuis 
en Leo Pleysierbibliotheek.
€ 5

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 K.H. Broederband
 0498 59 79 57

volgende maand

4 maart 2022
Axl Peleman

 de Singer

10 maart 2022
Lezing Stefan Blommaert ‘Hoe 
China onze toekomst bepaalt’

 Zaal Forsela,
 Leo Pleysierbibliotheek

13 maart 2022
Pensentocht

 GC Sint-Jozef
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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, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 6.45 uur - aanvang school en einde school - 18.30 uur
vrije dagen en vakanties: 6.45 - 18.30 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 - 18.30 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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