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Vrijwilliger zijn ...
is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
is verbonden, maar niet gebonden
is onbetaalbaar, maar niet te koop
is positief denken, is positief doen
met als enig doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel
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INHOUD

4
De week van 27 februari tot en met 7 maart staat in het teken 
van de vrijwilligers, de mensen die zich vrijwillig inzetten voor 
een ander. Vele organisaties en verenigingen in onze gemeente 
blijven draaiende dankzij de belangeloze inzet van deze 
vrijwilligers.

22
Iedereen moet de kans krijgen om deel te nemen aan 

vrijetijdsactiviteiten. Het is niet voor elk gezin eenvoudig om 
zelf alle kosten voor deze activiteiten te dragen. Er werd een 

fonds opgericht dat tussenkomt in de kosten van bepaalde 
activiteiten.

8
Nog een dag om niet te vergeten is Complimentendag op 

1 maart. Wees gul met complimenten die dag. Zo geef je de 
ander meer zelfvertrouwen en een fijn gevoel. Ook jij wordt er 
beter van. Wie positiviteit uitstraalt, krijgt ook meer erkenning 

en waardering terug.

28
Deze editie zetten we een gemeentelijk adviesorgaan in de 
kijker: de sportraad. Naast het verlenen van advies organiseert 
en ondersteunt de sportraad ook een aantal activiteiten. 
Denken we maar aan de jaarlijkse organisatie van het Sportgala 
dat dit jaar zal doorgaan op 6 mei.

16
Voor de aankoop van PMD- en GFT-zakken kun je terecht bij de 
onthaalbalies in het gemeentehuis, de Leo Pleysierbibliotheek 
en op het recyclagepark. Alle informatie over de sorteerregels 
en de ophaaldata vind je terug op de afvalkalender.
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VOORWOORD

Nathalie Cuylaerts,

Schepen van lokale economie, 
middenstand, kinderopvang, kind en 
gezin, ontwikkelingssamenwerking, 
gelijke kansen en jeugd

Beste inwoner,

Stilaan komt de lente weer om de hoek kijken. Het blijft al langer licht en iedereen is 
volop bezig om de tuin in orde te maken. Ik kijk er alvast naar uit dat er weer bloemetjes 
gaan bloeien, dat de bomen weer blaadjes krijgen en dat de vogeltjes weer volop 
beginnen bouwen aan een nest.
Wat ook leuk is wanneer het weer terug mooier wordt en de dagen langer, is het 
organiseren van een speelstraat voor onze jonge inwoners. Vergeet je straat zeker niet in 
te schrijven. Plezier voor de kinderen gegarandeerd.

Op 1 maart is het weer Complimentendag. Geef elkaar eens een welgemeend 
complimentje. Het is gratis en het maakt direct je dag goed. Het draagt bij tot 

verbondenheid en maakt je gelukkig. Trouwens, een complimentje geven mag natuurlijk het hele jaar door !
De maand maart staat ook in het teken van de jeugdboekenmaand. Dit jaar is het thema ‘helden en schurken’. 
Spannend ! Ga dus zeker met je kinderen of kleinkinderen eens een kijkje nemen in de Leo Pleysierbibliotheek om 
een leuk boek uit te kiezen. Leesplezier verzekerd.

Wil je zelf of willen je kinderen graag sporten of aansluiten bij een andere vereniging ? Of wil je graag eens een 
uitstapje doen met het gezin maar laat het budget het niet toe ? Informeer dan zeker eens naar de tussenkomst die 
het bestuur aanbiedt voor vrijetijdskosten. Meer info vind je verder in deze 2310 terug.

Ook dit jaar is er weer een paddenoverzet gepland in onze gemeente. Wil je hier graag een keertje aan 
meewerken ? Kijk dan verder in dit blad en ontdek wanneer we deze diertjes helpen om veilig de straat over te 
steken. Ook de mezenkastjes die geplaatst zijn om de processierups op een natuurlijke manier te bestrijden, 
worden deze maand nagekeken. Waar nodig worden de nesten van vorig jaar geruimd zodat onze vriendjes een 
nieuw nestje kunnen bouwen.

Nog één klein dingetje. Vergeet niet dat we in de nacht van 26 op 27 maart onze klokken weer moeten aanpassen 
van winter- naar zomeruur.

Jij doet ertoe ! Jij bent belangrijk !



4

BESTUUR

Want onze vrijwilligers maken het verschil ! Ze zetten zich belangeloos in voor onze samenle-
ving. Ze zijn onmisbaar voor vele organisaties, zoals zorgcentra, welzijnsorganisaties en scho-
len. Maar ook in de buurten en het verenigingsleven zorgen vrijwilligers voor verbondenheid 
tussen mensen.

Van 27 februari tot en met 6 maart 2022 worden alle vrijwilligers in de kijker gezet tijdens de 
‘Week van de Vrijwilliger’.

Zelf ‘vrijwilligen’ ?
Wil jij je als vrijwilliger inzetten ? Wil je weten waar je vrijwilligerswerk kunt doen ? Ontdek op 
www.rijkevorsel.be/vrijwilliger welke vacatures er allemaal beschikbaar zijn voor vrijwilligers 
in Rijkevorsel. Misschien staat er wel iets tussen waar je al jaren naar op zoek bent.

Rijkevorselse verenigingen of organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen hun oproep 
overigens nog steeds bekendmaken via www.rijkevorsel.be/vrijwilligersdatabank.

Meer info:  www.rijkevorsel.be/vrijwilliger

Rijkevorsel kan rekenen op vele vrijwilligers die zich inzetten voor één of 
meerdere projecten binnen onze gemeente. We willen hen allen bedanken 
voor hun inzet en hopen dat ze zich nog lang kunnen en willen blijven 
inzetten.

Week van de vrijwilliger
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Kort verslag raden
31 januari 2022

Gemeenteraad
Goedkeuring wordt gehecht aan het ge-
meentelijk energie- en klimaatactieplan dat 
werd opgemaakt in het kader van het Burge-
meestersconvenant. Tevens wordt er kennis 
genomen van de acties uit het plan.

De raad verleent goedkeuring aan de bud-
getten 2022 van de Kerkfabrieken van Sint-
Willibrordus en Sint-Jozef zoals deze werden 
vastgesteld door hun Kerkraden.

Kennis wordt genomen van het verslag van 
de schoolraad van GLS De Wegwijzer van  
14 december 2021.

Goedkeuring wordt verleend aan de samen-
werkingsovereenkomst en de afspraken tus-
sen GLS De Wegwijzer en het CLB voor het 
schooljaar 2021-2022.

De capaciteitsbepaling voor GLS De Wegwij-
zer wordt bepaald op 322 leerlingen voor het 
schooljaar 2022-2023, dit op niveau van de 
school.

De raad gaat akkoord met de toekenning van 
een projectsubsidie aan de Koninklijke Sint-
Jorisgilde voor een bedrag van € 125.

De toetreding van de gemeente tot het Re-
gionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw 
wordt goedgekeurd.

Op Berkenrijs van de Sint-Lenaartsesteenweg 
tot de Gebuerstraat en omgekeerd, aan de 
kant van de pare huisnummers, wordt vol-
gende maatregel ingevoerd: fietsers, (speed)
pedelecs en bestuurders van tweewielige 
bromfietsen klasse A en B moeten het dubbel-
richtingsfietspad volgen, voor zover het in de 
door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd. 

Op Zuiderdijk, Kievitsheide en Klundert, 
vanaf de eerstvolgende trage weg na Zui-
derdijk huisnummer 10E richting Klundert 
tot kruispunt Kievitsheide - Vlimmersebaan, 
wordt in beide richtingen volgende maat-
regel ingevoerd: De toegang is verboden 
voor bestuurders van voertuigen waarvan de 
massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 
ton. De maatregel geldt niet voor het laden 
en lossen. 

De raad gaat niet akkoord met het voor-
stel van de Gemeentebelangen-fractie om 
de stopstreep ter hoogte van de brug aan  
Sluis 1, komende vanuit Vlimmeren, met vijf 
meter te verleggen, dit ter verbetering van 
de zichtbaarheid van de bestuurders. 

Akkoord wordt gegaan met het voorstel van 
de Gemeentebelangen-fractie om de blauwe 
klinkers van de parkeerplaats voor minder-
validen aan de bibliotheek/kinderclub te 
voorzien van een logo voor mindervaliden in 
een witte thermoplastische wegmarkering.

De raad gaat niet akkoord met het voorstel 
van de Gemeentebelangen-fractie om een 
studie uit te schrijven om te onderzoeken 
wat de kosten/baten zijn bij een overstap 
naar een andere netbeheerder.

De raad gaat niet akkoord met het voorstel 
van de Gemeentebelangen-fractie om op 
regelmatige afstand fietssymbolen aan te 
brengen op het stuk bebouwde kom in de 
Looiweg.

Raad voor 
maatschappelijk welzijn
Akte wordt genomen van de verhoging van de 
basisbedragen van het Recht op Maatschap-
pelijke Integratie (RMI)  categorie 1 (samen-
wonenden), categorie 2 (alleenstaanden) en 
categorie 3 (personen met gezinslast) met  
2 %, dit naar aanleiding van de overschrij-
ding van de spilindex sinds 1 januari 2022.
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BESTUUR

Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn 
vindt plaats op maandag 28 maart 2022 
vanaf 20.00 uur. De agenda wordt een acht-
tal dagen voor de raadszittingen bekendge- 
maakt. De zittingen gaan opnieuw fysiek 
door in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Het publiek is welkom. Tijdens de zittingen 
wordt rekening gehouden met de dan gel-
dende coronamaatregelen.

Het audioverslag van de raden kun je ach-
teraf herbeluisteren op onze website.

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

Seniorenfeesten

Nog tot en met 28 februari 2022 kunnen de 
60-plussers van onze gemeente inschrijven 
voor een gratis worstenbrood en appelbol. 
In een normaal jaar worden onze senioren in 
november uitgenodigd voor een animatiena-
middag met lunch.
Om deze gemiste festiviteit te compenseren, 
trakteert het lokaal bestuur onze 60-plussers 
op een worstenbrood en appelbol die je kunt 
afhalen bij je bakker. Mocht dit nog niet ge-
beurd zijn, breng dan snel onderstaande bon 
binnen bij de onthaalbalie in het gemeen-
tehuis of stuur een e-mail met je naam en 
adres naar secretariaat@rijkevorsel.be. 

Meer info:
 03 340 00 12 (11)
 secretariaat@rijkevorsel.be

✁

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

Naam:

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

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

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

Adres:

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

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

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

Inschrijvingsstrook appelbol / worstenbrood*

Deze inschrijvingsstrook dient uiterlijk op 28 februari 2022 binnengebracht 
te worden bij de onthaalbalie in het gemeentehuis tijdens de openings-
uren, Molenstraat 5, of stuur een e-mail naar secretariaat@rijkevorsel.be.
* Maximaal één bon per 60-plusser.

Ondergetekende wenst een bon voor een gratis appelbol en worstenbrood te ontvangen voor volgende 60+’ers:
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Overgang van
winter- naar zomertijd

De overgang van winter- naar 
zomertijd vindt plaats in de 
nacht van zaterdag op zondag in  
het laatste weekend van maart.

Dit betekent dat het zomeruur ingaat in 
de nacht van zaterdag 26 maart op zondag  
27 maart 2022: 2.00 uur wordt 3.00 uur.

We helpen je graag verder 
op afspraak

Alle administratieve dien-
sten van het lokaal be-
stuur werken op afspraak. 
Een afspraak maken kan 
eenvoudig via ons online 

afsprakensysteem. Hiervoor surf je 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 openings-
uren een afspraak maken via onderstaande 
contactgegevens:
 gemeentehuis: 03 340 00 00
 sociale dienst OCMW: 03 340 39 65
 vrijetijdsdiensten: 03 340 00 53

De onthaalbalies in het gemeentehuis, bij de 
sociale dienst en de dienst vrije tijd 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.

Nog niet gevaccineerd ?

Wie de afgelopen maanden twijfelde om 
gevaccineerd te worden, krijgt in maart de 
kans om zich in Rijkevorsel te informeren 
over het vaccin en zich nadien te laten vac-
cineren.

Op donderdag 17 maart komt een mobiel 
vaccinatieteam naar Rijkevorsel waarbij je 
de mogelijkheid krijgt om dichtbij huis je 
vaccin te halen. Tussen 17.00 en 19.00 uur 
kun je langskomen zonder afspraak in het 
gemeentehuis, Molenstraat 5.

Voor wie ?
 Iedereen die vijf jaar of ouder is en nog 

een vaccin wenst.
 Je woont of verblijft in Rijkevorsel.

Je krijgt gratis een Pfizer-vaccin (eerste, 
tweede, booster of pediatrisch vaccin).

Meer info:
 014 39 56 56
 helpdesk@elzkempenland.be
 www.elzkempenland.be

 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

1 maart: Complimentendag 

Complimentjes doen meer dan deugd. Een complimentje geven is eenvoudig en klein, maar 
kan een grote impact hebben. Het geeft een goed gevoel om er eentje te krijgen, maar ook 
om te geven. En wanneer je je goed voelt, gaat alles makkelijker en is alles leuker. Bovendien 
bevorderen complimenten de prestaties, werken ze aanstekelijk en zorgen ze voor veel posi-
tiviteit. Daar word je zelf ook gelukkig van.

Heb je zin in een leuke thuisactiviteit ?
Organiseer een complimentenmol bij je thuis, onder vrienden of op het werk. Laat iedereen 
een naam trekken van iemand anders. Aan de persoon die je getrokken hebt, ga je een ganse 
week complimentjes geven. Op het einde van de week raadt en onthult iedereen wie zich voor 
wie inzette.

Wie verdient er volgens jou een complimentje ?
Geef diegene dan één van de complimentenkaartjes die je terugvindt in de middenkatern van 
deze 2310-editie. Op die manier kun je laten weten dat we er voor elkaar zijn. Met dit kleine 
gebaar tover je een glimlach op iemands gezicht.

Op 1 maart is het jaarlijks Complimentendag. Op die dag wordt iedereen 
aangemoedigd om eens extra waardering te tonen aan collega’s, buren, 
zorgverleners, familie, vrienden, vrijwilligers, ... Op 1 maart geven we het 
startschot van een jaar vol complimenten.
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20 maart: Dag van de 
mondgezondheid

In 2022 gaat de aandacht vooral naar jonge-
ren. Jongeren tussen 15 en 25 jaar worden 
immers vaak vergeten in mondgezondheids-
campagnes. Deze groep is zeker niet minder 
belangrijk.

Toename van problemen 
We merken een forse daling in het gerap-
porteerd dagelijks poetsen van de tanden, in 
het jaarlijks naar de tandarts gaan en stellen 
veranderende voedingsgewoonten vast. Dit 
zorgt ervoor dat de mondgezondheid gevaar 
loopt. Waar 25 % van de 11-jarigen nog een 
gaaf gebit heeft, is dit op 17-jarige leeftijd 
nog slechts 5 %. Naast een toename in ca-
riës (gaatjes) zien we ook een toename in 
tanderosie (het wegspoelen van tandglazuur 
onder invloed van zuren) en ontsteking van 
het tandvlees. 

Veranderende leefstijl
Goede voedingsgewoonten dragen bij aan 
mondgezondheid. Hoewel steeds minder 
jongeren dagelijks gesuikerde frisdranken 
drinken, is het niet duidelijk of zij hele-
maal geen frisdrank meer gebruiken of ze 
overstapten op zero frisdranken. Zero fris-
dranken zijn door hun zuurtegraad scha-
delijk voor de tanden. Ook de consumptie 
van energiedranken en sportdranken in de 
doelgroep heeft een negatief effect op de 
mondgezondheid. 

Feit of mythe ?
Aan de hand van enkele stellingen willen we 
je uitdagen om na te denken over je mond-
gezondheid. Weet jij welke van volgende 
stellingen feit of mythe zijn ? 
 Van roken kunnen je tanden loskomen = 

feit. Roken verhoogt inderdaad het risico 
op loszittende tanden en op een tand-
vleesontsteking.

 Alleen witte tanden zijn gezond =  
mythe. Iedereen is uniek. Zo verschil-
len tandkleur en -helderheid van persoon 
tot persoon. Tanden zullen met het ouder 
worden wat donkerder worden en kunnen 
verkleuren door gebruik van bepaalde voe-
dingsmiddelen of dranken of door te roken.

Ontdek alle stellingen en antwoorden op 
www.gezondemond.be/actueel/dag-van-
de-mondgezondheid.

Bevolkingsonderzoek
dikkedarmkanker

Vroegtijdige opsporing is de beste bescher-
ming tegen dikkedarmkanker. Doe van je 
50ste tot en met je 74ste elke twee jaar de 
stoelgangtest. Met de stoelgangtest onder-
zoekt een labo of je stoelgangstaal bloedspo-
ren bevat. Te veel bloed in de stoelgang kan 
wijzen op dikkedarmkanker of op poliepen. 
Dit zijn voorlopers van dikkedarmkanker. 
Tijdig opsporen is belangrijk. Bij een snelle 
vaststelling kan een (zwaardere) behande-
ling worden vermeden en is de kans op vol-
ledige genezing groter.

De tijd vliegt. Twee jaar is zo voorbij. Je 
krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing 
een uitnodigingsbrief met de stoelgangtest 
als je tot de doelgroep behoort.

Meer info:
 Centrum voor Kankeropsporing
 0800 60160
 info@bevolkingsonderzoek.be 
 www.dikkedarmkanker.
 bevolkingsonderzoek.be 
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Praatgroep voor 
nabestaanden na zelfdoding 
in Turnhout

Iemand verliezen door zelfdoding is één van 
de meest ingrijpende ervaringen die een 
mens kan meemaken. Als nabestaande blijf 
je achter met een kluwen van emoties en 
heel wat vragen.

Rouwen is een weg die aanvankelijk onmoge-
lijk lijkt. Gesprekken en contact met lotge-
noten kan hierbij helpend zijn. De gespreks-
groep wil een veilige ruimte bieden om te 
praten over de zelfdoding, de overledene en 
wat dit allemaal met je doet. Al pratend en 
luisterend help je jezelf en de ander.

Aansluiten bij deze gespreksgroep kan na 
een kennismakingsgesprek.

Locatie en contact
 CGG Noorderkempen,
 Parklaan 55/17 - 2300 Turnhout
 Lieve Hoskens, ervaringsdeskundige
 nazelfdoding.turnhout@werkgroepverder.be
 0476 07 88 22 (Lieve)

Wie met vragen zit over zelfdoding kan te-
recht bij de Zelfmoordlijn op het gratis num-
mer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

Meer info:
 www.werkgroepverder.be

Van winkelbus 
naar 2310-toert

De laatste jaren ontving het lokaal bestuur 
regelmatig verzuchtingen van inwoners die 
het moeilijk hadden om nog zelfstandig 
boodschappen te doen of administratieve 
handelingen te stellen. De oorzaken hiervan 
zijn onder andere het wegvallen van een 
aantal handelszaken en de inperking van de 
dienstverlening van De Lijn. In overleg met 
deze inwoners werd er gezocht naar een 
oplossing. Na een aantal valse starten door 
corona werd het gaspedaal van de winkel-
bus een eerste keer ingedrukt in oktober 
2021. Deze bus reed één keer per week uit 
en volgde een vaste route langs vastgelegde 
haltes.

Tussen droom en daad staan echter vaak 
een aantal praktische beslommeringen en er 
werd dan ook geopteerd om het project van 
de winkelbus na enkele maanden te evalue-
ren. Hieruit bleek dat de haltes vaak te ver 
afgelegen lagen waardoor de gebruikers het 
vaak moeilijk hadden om gepakt en gezakt 
van de halte tot aan hun eigen woning te 
geraken. Ook het feit dat de bus slechts één 
keer per week een ronde deed, bleek een 
struikelblok.

Omdat het lokaal bestuur van Rijkevorsel 
zoveel mogelijk tegemoet tracht te komen 
aan de vraag van haar inwoners, wordt het 
project bijgestuurd. De naam verandert van 
winkelbus in ‘2310-toert’. Het uitgangspunt 
is dat onze oudere bevolking, die nog goed 
ter been is maar geen vervoer heeft, toch 
vlot verschillende plekken in het dorp kan 
bereiken om te voorzien in hun basisbe- 
hoeften (winkels, markt) of om zelf admi-
nistratieve handelingen te stellen (gemeen-
tehuis, bib, mutualiteit, bank). Op deze 
manier kunnen ze langer zelfvoorzienend 
blijven. 

LEVEN EN WELZIJN
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Nog een nieuwigheid is dat de bus de ge-
bruiker op vastgelegde tijdstippen thuis 
komt ophalen en afzetten en dit twee keer 
per week. Op maandagochtend rijdt de bus, 
voor zij die in het centrum graag naar de 
markt, de bib, het gemeentehuis, de winkels 
willen. Op woensdagnamiddag is winkelcen-
trum Breebos aan de beurt. We maken er dus 
een echte ‘toer’ van Rijkevorsel van. 

Voorwaarde voor gebruik van de bus is dat je 
minstens 65 jaar bent, een mobiliteitspro-
bleem hebt maar toch mobiel genoeg bent 
om niet gebruik te hoeven te maken van de 
minder mobiele centrale of de rolmobiel.

Voor informatie over het reserveren van een 
plaatsje in onze bus kun je het OCMW con-
tacteren via socialedienst@rijkevorsel.be of 
telefoneer tijdens de kantooruren naar het 
nummer 03 340 39 65.

Kortingsbon energiezuinige 
wasmachine of koelkast

Heb je recht op het sociaal tarief voor elektri-
citeit en aardgas en wil je een nieuwe ener-
giezuinige wasmachine of koelkast kopen ? 
Dan kun je een korting genieten van € 150 
bij de aankoop van je energiezuinig toestel.

Vraag tijdig je kortingsbon aan op de web-
site van Fluvius. Als je in aanmerking komt, 
stuurt Fluvius je per brief de gepersonali-
seerde kortingsbon op. De sociale dienst van 
het OCMW helpt je bij het aanvragen van de 
kortingsbon. Belangrijk om te weten:
 De kortingsbon moet je aanvragen vóór de 

aankoop van het toestel.
 De bon is strikt persoonlijk en mag je niet 

doorverkopen.
 Per aangekocht toestel kun je slechts één 

kortingsbon gebruiken.
 Fluvius kent jaarlijks maximum twee bon-

nen per gezin op hetzelfde adres toe.
 Houd rekening met enkele dagen verwer-

kingstijd en de verzending van de bon naar 
jouw adres.

 De kortingsbon is geldig tot het einde van 
het jaar waarin je de bon aangevraagd 
hebt.

Meer info:
 03 340 39 65
 socialedienst@rijkevorsel.be
 www.fluvius.be/premies
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Gedichtenweek in GLS De Wegwijzer

Deze maand is het gedichtenmaand. In GLS De Wegwijzer werden verschillende activiteiten 
georganiseerd: zoekopdrachten door de school waarbij de kinderen gedichten moesten zoeken, 
lezen en er een opdrachtje bijdoen. Ook werd er in sommige klassen de pen ter hand genomen 
om zelf versjes te schrijven. We kunnen ze natuurlijk niet allemaal in de schijnwerper zetten 
maar deze twee willen we jullie toch niet onthouden:

Rijm je mee ?
Er zaten nog meer pareltjes tussen maar 
onze plaats is beperkt. Maar nu is het 
aan jullie. Vul de volgende aanzet aan 
met een magische zin. We selecteren 
de mooiste. Eeuwige roem en een klein 
aandenken zal de winnaar te beurt val-
len. Antwoorden mag je doorsturen naar  
directeur@glsdewegwijzer.be (tip: rij-
men hoeft niet).

Toen de schoolkinderen ’s morgens 
de speelplaats op kwamen gestapt
zagen ze niet alleen juffen en meesters
maar ...

Een gedicht moet niet iets betekenen, 
maar gewoon bestaan !

LEVEN EN WELZIJN

Klas vol computers in een zaal
als er kinderen zijn is er veel kabaal
Jongen of meisje, groot of klein
altijd leuk om daar te zijn !

Alle computers klein
hebben een eigen plekje
en dat is fijn !

Ben je blij, ben je boos ?
Door onze school word je getroost !

’s Avonds droom je thuis over de computermuis
De achtergrond van het scherm is een tijger.
Welkom bij ...
GLS De Wegwijzer !

Claire, Floor en Ioana

Boom,
hij is de grootste,
hij is de oudste.

Al 6 jaar keek hij op ons neer
Soms is die kaal,
soms mooi maar ...
hij blijft altijd.

BOOM
Onze boom !

Kirina en Hailey
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Vieringen Aswoensdag 
op woensdag 2 maart 2022

Op woensdag 2 maart, Aswoensdag, start de 
veertigdagentijd, de voorbereiding op Pa-
sen. 

Er zijn twee vieringen met asoplegging:
 om 11.00 uur, speciaal voor gezinnen, 
 in de kerk van Sint-Willibrordus.
 om 19.00 uur in de kapel van Achtel.

Iedereen is van harte welkom op deze vie-
ringen.

Veertigdagentijd = ook Broederlijk Delen. 
Kijk ook op www.sintfranciscus.com voor de 
acties van Broederlijk Delen.

De sociale dienst helpt je 
in de digitale wereld

Voel je je overweldigd door alle digitale toe-
passingen ? Heb je of ken je iemand die geen 
toegang heeft tot het internet ? Weet dan dat 
de sociale dienst er voor jou is. Zij hebben 
een budget voorhanden om te helpen in het 
kader van digitale toegankelijkheid.

De medewerkers van de sociale dienst kun-
nen je helpen om online sociale contacten te 
onderhouden of assisteren je bij de aankoop 
van een computer of tablet. Bovendien kun-
nen de medewerkers ook nagaan of je recht 
hebt op een sociaal internettarief.

Heb je hierover vragen ? Of ken je iemand  
die hiervan gebruik zou kunnen maken ? 
Neem dan zeker contact op met de sociale 
dienst.

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

Inschrijvingsperiode GLS De Wegwijzer 
schooljaar 2022-2023

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2022 
werd de capaciteit voor GLS De Wegwijzer bepaald op 322 leer-
lingen voor het schooljaar 2022-2023.

De inschrijvingsperiode voor de broers en zussen van kinderen 
die in De Wegwijzer zitten en voor de kinderen van personeels-
leden start op maandag 7 maart 2022 en loopt tot en met vrij-
dag 18 maart 2022. Na deze datum vervalt de voorrang voor 
deze groep. 

De inschrijvingsperiode voor de andere leerlingen start op za-
terdag 23 april 2022. De school opent die dag de deuren van 
8.00 tot 12.00 uur. Later kan er ook nog op afspraak ingeschre-
ven worden. 

Volgende documenten heb je nodig om in te schrijven:
 een kopie van de ISI+-kaart of eID-kaart van jouw kind
 het vereiste inschrijvingsformulier. Dit kun je downloaden op 

de website www.glsdewegwijzer.be via het menu ‘Info’, klik 
daarna onder praktische info op het submenu ‘Inschrijven’.

Bezorg de ingevulde en ondertekende documenten aan de school:
 vanaf 7 tot en met 18 maart 2022 voor de inschrijving van 

een broer of zus  
 vanaf 23 april 2022 voor andere inschrijvingen.  

 
Eén van de voorwaarden om ingeschreven te 
worden, is dat je akkoord gaat met het peda-
gogisch project en het schoolreglement van de 
school. Deze vind je eveneens terug op de web-
site www.glsdewegwijzer.be.
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Toekomst kerkgebouw
parochie Sint-Jozef

Op maandag 17 januari was er een info- 
en overlegavond over de toekomst van het 
kerkgebouw en van de parochie Sint-Jozef. 
Hierop waren alle inwoners van Rijkevorsel 
welkom. Vooraf kwamen de vrijwilligers die 
meewerken in de parochie Sint-Jozef al een 
keer samen. Toen klonken er alvast heel wat 
vragen waarop dringend een antwoord mag 
komen. 

Een eerste uitdaging is het kerkgebouw zelf. 
Er dienen dringend onderhoudswerken maar 
ook renovatiewerken uitgevoerd te worden. 
Het dak van de kerk lekt. De muren moeten 
aangepakt worden om opstijgend vocht en 

scheuren te verhelpen. De raamkozijnen, de 
glasramen en de bepleistering vragen ook 
herstellingswerken. Het gebouw is dringend 
aan renovatie toe maar hiervoor ontbreekt 
het geld. Om verder verval tegen te gaan, 
moeten dus dringend subsidies aangevraagd 
worden. 

Maar om een goedkeuring te bekomen voor 
subsidies, moet het duidelijk worden wat de 
toekomst voor het gebouw zelf is. Blijft het 
enkel en alleen een kerkgebouw in zijn ge-
heel of gedeeltelijk ? Hoelang nog ? Wat als 
het geen kerkgebouw blijft ? Wat zien we dan 
als toekomst voor dit gebouw ? Als het kerk-
gebouw gesloten wordt en er dus geen vie-
ringen meer doorgaan, moeten we op zoek 
naar een herbestemming en hier moeten we 
rekening houden met de richtlijnen van de 
bisschoppen. Een kerkgebouw is destijds ge-
bouwd om kerk te zijn en de herbestemming 
moet dan ook passen in het kader van de 
waardigheid als vroegere kerk. Een cultu-
rele, sociale of gemeenschapsvormende her-
bestemming kan rekenen op de goedkeuring 
van de bisschop. Dan pas kunnen subsidies 
aangevraagd. Louter commerciële herbe-
stemmingen zijn niet mogelijk. 

Anderzijds zien we ook een inkrimping 
van de parochiewerking. Wekelijks zijn er 
maar een 20 à 25-tal mensen aanwezig in 
de weekendviering. Het aantal uitvaarten, 
huwelijken is heel beperkt. Ook het aantal 
vieringen waarin meer mensen aanwezig 
zijn, is heel laag. Verder zien we dat het 
aantal medewerkers en vrijwilligers daalt. 
In de eerste plaats op vlak van de vieringen 
zelf: voorgangers, lectoren, ... Buiten de 
vieringen zien we dat heel wat vrijwilligers 
al meerdere taken opnemen en dat ook hier 
het aantal vrijwilligers daalt. En net zoals in 
meerdere verenigingen is het heel moeilijk 
om nieuwe mensen te vinden. Verder dekken 
de inkomsten de uitgaven niet meer. Deze 
factoren vanuit de parochie hebben ook een 

LEVEN EN WELZIJN

Familieberichten

Geboorten
 25 september 2021: Steurbaut Gaston
  kindje van Steurbaut Kersten en De Jonghe Tinne
 3 januari 2022: Wouters Odette
 kindje van Wouters Brent en Ooms Lore
 12 januari 2022: Kerkhove Gijs
 kindje van Kerkhove Niek en Leirs Dieke

Huwelijken
	31 januari 2022: Mangelschots Jens en Bleumer Jasmien

Overlijdens
  8 januari 2022: †  Rosiers Maria °1948
 10 januari 2022: †  De Prins Yvonne °1952
 10 januari 2022: †  Van Loon Joanna °1936  
 12 januari 2022: †  De Bie Magdalena °1948 
 13 januari 2022:  †  Wuyts Karin °1969
 17 januari 2022: †  Nuyts Herman °1948 
 30 januari 2022: †  Wuyts Franciscus °1928  
 30 januari 2022: †  Roelen Jozef °1929
 31 januari 2022: †  Sneyders Jozef °1942
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impact op het antwoord op bovenstaande 
vraag: wat is de toekomst van de kerk ?

De kerkfabriek, de kerngroep en het lokaal 
bestuur zijn al langer bezig met deze uit-
daging (architectenbureau en project ‘Kerk 
als dorpsknooppunt’). Vanuit dit project 
leek het ons zinvol om het kerkgebouw op 
te delen door een vaste wand te plaatsen 
ter hoogte van het hoogkoor. Zo behouden 
we een ruimte om samen te bidden en te 
vieren. Maar hoelang komen er nog men-
sen ? En door een opdeling kunnen net die 
grotere vieringen (vb. uitvaarten) niet meer 
doorgaan. Hierdoor verdwijnt het vieren als 
parochie Sint-Jozef.

Maar een opdeling brengt nog een extra 
meerkost mee door aparte verwarming, ver-
lichting, ... En wat is dan de toekomst van 
het voorste deel van de kerk ? Wat kunnen 
we erin onderbrengen ? Heeft dit nut voor de 
brede gemeenschap van Sint-Jozef ? 

De kerkfabriek en kerngroep zien eerder 
een ander scenario. Door het kerkgebouw te 
onttrekken aan de eredienst (dus sluiten als 
kerkgebouw), zien we meer kansen om het 
gebouw in zijn geheel te behouden en het 

ten dienste te stellen van de brede gemeen-
schap van Sint-Jozef en van heel Rijkevor-
sel. Dit is op zich ook een langlopend proces 
waardoor we de eerstkomende jaren het 
kerkgebouw nog wel als kerk kunnen blijven 
gebruiken. 

Er zijn anderzijds nog heel wat positieve 
punten in de parochie Sint-Jozef, zeker op 
vlak van catechese. Hierop willen we blij-
ven inzetten om de parochie toekomst te 
geven. Daarom willen we de eerstkomende 
jaren, ondanks het officieel samensmelten 
van beide parochies en kerkfabrieken, een 
aparte werking voor deze catechese be-
houden. Stilaan kan er dan gewerkt worden 
naar een sterkere samenwerking binnen de 
nieuwe parochie. 

Maar ook bij dit laatste scenario blijft de 
grote vraag: wat betekent het kerkgebouw 
voor de inwoners van Sint-Jozef ? Wat kan de 
toekomst zijn van het gebouw als het geen 
kerkgebouw meer is ? Op deze vraag is drin-
gend antwoord nodig met het oog op het 
aanvragen van subsidies om het gebouw te 
renoveren en te voorkomen dat straks de 
ramen stuk zijn, duiven binnen- en buiten-
vliegen, het dak nog meer gaat lekken. We 
willen voorkomen dat de kerk van Sint-Jozef 
zomaar verdwijnt.

Wie mee wil nadenken en mee een ant-
woord wil zoeken op deze uitdaging, mag 
steeds contact opnemen via 0471 06 31 18 of  
parochierijkevorsel@skynet.be.

Namens de kerkraad en kerngroep Sint-Jozef.

 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

Waar kun je PMD-zakken en 
GFT-zakken kopen?

PMD-zakken
Voor een rol van 24 zakken betaal je een bedrag van € 3,60.

GFT-zakken
In de GFT-container mag je twee soorten zakken gebruiken.
 Papieren zakken van 8 liter. Deze zakken zijn ideaal om te gebruiken in de keuken. De zak-

ken zijn 100 % composteerbaar en houden je keukenemmer proper. De zakken zitten verpakt 
in een pakket van 80 stuks en kosten € 6 per pakket. 

 Dan zijn er ook nog bio-zakken van 120 liter die ideaal zijn voor de GFT-container. Enkel 
bio-zakken met het logo van IOK Afvalbeheer mag je gebruiken omdat deze goed compos-
teerbaar zijn in de composteerinstallatie. Een rol bestaat uit tien zakken en kost € 6.

Het is niet verplicht om een zak te gebruiken in de GFT-container. Ook zonder zal deze gele-
digd worden.

Sorteerregels
Op jouw afvalkalender vind je alle informatie over sorteerregels en ophaaldata terug. Een 
digitale versie van de afvalkalender kun je downloaden op www.rijkevorsel.be/afvalkalender. 

Ook via de 2310-app kun je de afvalkalender raadplegen en meldingen ontvangen. Met de 
2310-app krijg je op je smartphone een bericht van elke ophaling aan huis. Download de gratis 
app via de App Store (Apple) of de Google Play Store (Android). Typ ‘2310 Rijkevorsel’ in de 
zoekfunctie en installeer de app.

Meer info:  www.rijkevorsel.be/afval  www.rijkevorsel.be/afvalkalender

Voor de aankoop van PMD- en GFT-zakken kun je op verschillende locaties 
terecht tijdens de openingsuren: de onthaalbalie van het gemeentehuis, 
de Leo Pleysierbibliotheek en het recyclagepark.
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werft aan (m/v)

TWEE SEIZOENARBEIDERS GROENBEHEER (E1-E3)
met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, 

vanaf 1 april 2022 (of vroeger) tot en met 31 oktober 2022 in voltijds dienstverband (38/38 uur).

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als seizoenarbeider groenbeheer sta je in voor het uitvoeren 
van taken zoals bosmaaien, gazonmaaien en afboorden, 
snoeiwerken, onkruid wieden, ... Je werkt hierbij onder het 
gezag van de ploegbaas groenbeheer en het clusterhoofd 
grond.

PROFIEL

Je hebt groene vingers en je toont een grote interesse in 
groenbeheer. Je bent bereid en beschikt over het nodige 
enthousiasme om bij te leren.

VERDERE INFORMATIE 

Bij voorkeur heb je enige ervaring in een gelijkaardige 
functie. Er zijn geen diplomavereisten. Een rijbewijs B is een 
pluspunt. Er wordt een selectieprocedure georganiseerd.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

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

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

 

Meer    
info

Mezenkastjes: 
duurzame bestrijding 
tegen de processierups

In Rijkevorsel wordt er volop ingezet op al-
ternatieve bestrijdingsmethoden tegen de 
processierups. Daarom werden er eind 2020 
in totaal 97 mezenkasten opgehangen in 
verschillende bomen in de gemeente. Mezen 
zijn een natuurlijke vijand van de rupsen en 
helpen om ze op een natuurlijke manier te-
rug te dringen.

Door het ophangen van mezenkastjes pro-
beren we de pimpelmees en de koolmees 
te laten broeden in de buurt van eiken met 
rupsenhaarden. Vooral in de periode dat de 
mezen hun jongen verzorgen, kunnen ze ge-
middeld zo’n 400 rupsen per week eten.

Of deze natuur-
lijke manier 
van bestrijding 
succesvol is, zal de 
toekomst uitwijzen. 
Toch zijn we al aange-
naam verrast dat de me-
zenkasten die in 2020 wer-
den gehangen druk bewoond 
waren.

Hieronder een overzicht 
van de resultaten:
 Oude Baan: 11 van de 20 bewoond
 Rijtweg:  6 van de  9 bewoond
 Heesbeekweg: 11 van de 20 bewoond
 Oude Goorstraat:  2 van de  2 bewoond
 Gemeentehuis:  0 van de  2 bewoond
 Heggestraat:  7 van de 12 bewoond
 Heesdijk: 17 van de 32 bewoond
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Jouw hond, jouw 
verantwoordelijkheid

Als eigenaar ben je altijd verantwoordelijk 
voor je hond. Houd zeker rekening met de 
volgende zaken:
 Houd je hond aan de lijn waar dat moet. 

Een hond laten loslopen waar het niet 
mag, kan een GAS-boete opleveren.

 Laat je hond niet alleen bij kinderen. Leg 
aan je kinderen uit hoe honden zich gedra-
gen.

 Ruim uitwerpselen op. Je riskeert een 
GAS-boete als je geen poepzakjes bij je 
hebt tijdens het uitlaten van jouw hond.

 Laat een hond nooit alleen in de auto als 
het buiten 15°C of warmer is. De tempe-
ratuur kan dan razendsnel oplopen, zelfs 
met een raampje open.

 Contact met vreemde honden kan bij je 
hond stress veroorzaken. Loop daarom met 
een boog om onbekende honden heen.

 Houd zeker afstand van honden met een 
geel lintje aan de leiband. Dit lintje geeft 
aan dat deze honden niet benaderd mogen 
worden, bijvoorbeeld omdat de hond loops 
is, agressief kan zijn of een besmettelijke 
ziekte heeft. Je mag dit ook zelf toepassen.

RUP Zonevreemde 
Infrastructuur

Het college van burgemeester en schepe-
nen keurde op 31 januari 2022 de start- en 
procesnota’s goed voor de opmaak van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zo-
nevreemde infrastructuur’.

Dit RUP heeft als doel om voor een aantal 
ruimtelijke problematieken inzake recre-
atie, horeca en infrastructuur een maat-
werkoplossing te voorzien door de opmaak 
van een RUP zonevreemde infrastructuur. 
De verschillende deelgebieden waarvoor 
een oplossing voorzien wordt, zijn het Bolks 
Heike, bedrijvenzone Kleiweg–Klaterstraat, 
LRV Sint-Willibrordus en belevingsboerderij 
het Schapenhof.

Start- en procesnota's
Van 1 maart tot en met 29 april 2022 orga-
niseert het lokaal bestuur Rijkevorsel de pu-
blieke raadpleging en een infomoment over 
de start- en procesnota’s. In deze periode lig-
gen de documenten voor iedereen ter inzage:
 op de website van het lokaal bestuur Rij-

kevorsel: www.rijkevorsel.be/rupIZ
 op het gemeentehuis na afspraak: 
 03 340 00 20

BOUWEN EN WONEN

Geel lint = houd afstand!
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In de startnota werd een eerste voorstel van 
visie en ontwikkelingsperspectieven voor 
de verschillende deelgebieden uitgewerkt. 
Deze publieke raadpleging vindt plaats in 
een vroege fase van de opmaak van het RUP. 

Hierbij zijn nog geen definitieve knopen 
doorgehakt en de plannen ook nog niet be-
oordeeld door externe adviesinstanties.

Gedurende de hele inspraakperiode kunnen 
bemerkingen of aanvullingen op deze plan-
nen overgemaakt worden. In de verdere 
RUP-procedure zullen de inspraakreacties en 
de adviezen van de adviesinstanties verder 
worden beoordeeld.

Schrijf je in voor de infomarkt
Er wordt een informatiemarkt georganiseerd 
waar je op afspraak terechtkunt met al jouw 
vragen. De infomarkt vindt plaats op maan-
dag 21 maart 2022 van 15.00 tot 19.30 uur in 
zaal Forsela op de eerste verdieping van de 
Leo Pleysierbibliotheek.

Op deze informatiemarkt verkrijg je infor-
matie over elk deelgebied en over de pro-
cedure en je kunt er terecht met al jouw 
vragen. Vooraf inschrijven is verplicht. Dit 
kan via het online inschrijvingsformulier of 
telefonisch via het nummer 03 340 00 20. 

Reageren
Reageren kan door een aangetekende brief 
te versturen naar Lokaal bestuur Rijkevor-
sel, dienst omgeving, Molenstraat 5 - 2310 
Rijkevorsel, of geef deze tegen ontvangst-
bewijs af op het gemeentehuis. Vermeld tel-
kens duidelijk 'RUP Zonevreemde infrastruc-
tuur - publieke raadpleging'.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend 
tot uiterlijk 29 april 2022.

Meer info:
 03 340 00 20
 www.rijkevorsel.be/rupIZ
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Paddenoverzet 
Koekhoven - Dijkbeemd

Amfibieën zoals padden, kikkers en salaman-
ders verblijven in de winter niet in het wa-
ter maar houden een winterslaap verstopt 
onder bladeren en takken of in de grond. In 
de loop van februari ontwaken ze en trekken 
dan massaal naar beken en poelen om zich 
voort te planten.

Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat 
of een weg oversteken en lopen ze groot ri-
sico om overreden te worden. Om deze ver-
keersslachtoffers te voorkomen, worden er 
paddenoverzetacties georganiseerd. Met spe-
ciale schermen worden de padden naar em-
mers geleid die door vrijwilligers regelmatig 
geleegd worden aan de andere kant van de 
straat. Daar kunnen de padden (en andere 
amfibieën) dan hun tocht weer verderzetten.

Net als de voorgaande jaren zal er opnieuw 
een paddenoverzetactie worden georgani-
seerd aan de straat Koekhoven, ter hoogte 
van Dijbeemd. In 2021 werden 133 padden, 
3 kikkers en 175 salamanders veilig naar de 
overkant gebracht. De actie in 2022 loopt 
sinds half februari en zal duren tot 1 april. 

De vrijwillige paddenoverzetters van vorig 
jaar hebben zich ook nu weer massaal op-
gegeven om dagelijks de emmertjes te gaan 
controleren en de gevangen diertjes naar de 
overkant van de weg te brengen zodat ze hun 
geboortepoel veilig kunnen bereiken. Ergens 
in juli of augustus zien we dan het gevolg van 
de paddentrek: honderden padjes en kleine 
kruipertjes komen dan uit het water. 

Een warme oproep naar omwonenden en 
passanten. De emmertjes worden dagelijks 
leeggemaakt door onze vrijwilligers zodat 
de diertjes niet te lang vastzitten en zodat 
ze kunnen geteld worden. Gelieve het leeg-
maken van de emmers over te laten aan de 
vrijwilligers zodat we correcte cijfers kun-
nen registreren. Wil je zelf deelnemen aan 
deze actie ? Via milieu@rijkevorsel.be kun je 
jezelf opgeven als vrijwilliger voor de pad-
denoverzetactie.

Alvast een welgemeende dankjewel aan alle 
vrijwillige paddenoverzetters.

Vernieuwing wagenpark 
technische dienst

Het wagenpark van de technische dienst telt 
nog een aantal verouderde voertuigen. Deze 
voertuigen voldoen niet meer aan de huidige 
milieunormen. Er werd gekeken en overwo-
gen welke voertuigen we kunnen vervangen 
door milieuvriendelijkere exemplaren. 

Vorig jaar verscheen in de 2310 al een artikel 
over de vergroening van het wagenpark. Een 
tweede vrachtwagen op CNG werd in gebruik 
genomen. Het lokaal bestuur is ondertussen 
ook overgegaan tot de aankoop van nieuwe 
elektrische voertuigen voor de ploegbazen, 
de elektricien en de schilders van de tech-
nische dienst. Met deze aankopen zet het 
lokaal bestuur de vergroening van het wa-
genpark verder door. 

BOUWEN EN WONEN



21

Verkeershinder

Riolerings- en wegenwerken
Vanaf 7 maart zal het lokaal bestuur in sa-
menwerking met Pidpa riolerings- en wegen-
werken uitvoeren in Bergsken, Vonderstraat, 
Molenstraat, Sint Willebrordusstraat en Kar-
dinaal Cardijnlaan.

Ook Oude Goorstraat en Opstal zullen de-
zelfde werken ondergaan. Daar is de start 
voorzien vanaf 14 maart. 

Meer info over de verkeersmaatregelen die 
deze werken met zich zullen meebrengen, 
verneem je op de website en andere com-
municatiekanalen van het lokaal bestuur.

19 maart: PAK Antwerpen 
Classic oriëntatierit
Onder voorbehoud van de coronamaatrege-
len organiseert PAK Antwerpen op zaterdag 
19 maart tussen 7.00 en 20.00 uur voor de 
13de keer een Classic oriëntatierit. Het Doe-
lenpad wordt afgesloten tussen het kruispunt 
met Dorp en het kruispunt met de Kasteel-
weg. Het doorgaand verkeer dient volgende 
omleidingen te volgen: Kasteelweg-Bochten-
straat-Dorp enerzijds en Dorp-Bavelstraat-
Kasteelweg anderzijds. 

Parking Doelenpad en parking Pastorij wor-
den volledig verkeersvrij gemaakt. Ook par-
king Zuid zal voor een gedeelte verkeers-
vrij zijn. De inrit van parking Zuid zal dan 
tijdelijk ook dienstdoen als uitrit voor het 
gedeelte waar wel nog geparkeerd kan wor-
den.

De kleinste verkeersquiz

Hoeveel meter afstand moet je vrijhouden 
van de hoek van het kruispunt als je wil par-
keren ?

A. 3 meter
B. 5 meter
C. 10 meter

© VSV

Het juiste antwoord
Op minder dan 5 meter van de rand van de 
dwarsrijbaan is het verboden te parkeren 
omdat je daar het vrije zicht op het kruis-
punt hindert. Ook stilstaan, bijvoorbeeld om 
iemand te laten in- of uitstappen, is er ver-
boden. Het correcte antwoord is dus B.

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

 

Meer    
info
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Tussenkomst in vrijetijdskosten
Het lokaal bestuur van Rijkevorsel vindt dat alle inwoners, ook kinderen en 
jongeren, de kans moeten krijgen om te sporten, deel te nemen aan cultuur 
en te genieten van vrijetijdsactiviteiten.

Is je budget beperkt ? Dan is het niet zo eenvoudig om zelf alle kosten van die activiteiten te 
dragen. Om deelname aan sport, cultuur en vrije tijd betaalbaar te maken, is er een fonds op-
gericht om tussen te komen in de kosten van deze activiteiten.

Rijkevorsel voorziet een financiële tussenkomst voor inschrijvingsgeld voor verenigingen en 
kampen, benodigde materialen om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten, een fitnessabon-
nement, een bezoek aan een pretpark, zoo, theater, ...

Wie komt in aanmerking voor deze tussenkomst ?
Personen waarvan het gezinsinkomen onder de Europese armoedegrens ligt:
 alleenstaande € 1 284 per maand
 koppel                    € 1 926 per maand
 per kind ten laste jonger dan 14 jaar € 385,2 extra
 per kind ten laste vanaf 14 jaar € 642 extra

Voorbeeld: een gezin met twee kinderen van 8 en 13 jaar = € 1 926 (koppel) + € 385,2 (kind  
8 jaar) + € 385,2 (kind 13 jaar) = € 2 696,4. Als dit bedrag effectief het maximale inkomen is 
van een gezin, dan komt het in aanmerking voor de tussenkomst.

Personen die reeds cliënt zijn bij de sociale dienst
Personen in schuldhulpverlening, personen in collectieve schuldenregeling, personen in bud-
getbeheer, personen met een inkomensgarantie voor ouderen en personen die een leefloon 
ontvangen, komen in aanmerking voor het participatiefonds.

Personen met een beperking
Hier geldt de tussenkomst enkel voor doelgroepspecifieke activiteiten.

Meer info:  Sociale dienst  Prinsenpad 27  03 340 39 65  socialedienst@rijkevorsel.be
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Bewegen Op Verwijzing

Bewoners van de gemeente Rijkevorsel die 
meer willen bewegen, kunnen goedkoper 
beroep doen op een beweegcoach. Ben jij 
iemand die meer wil bewegen en gezonder 
wil leven, maar je weet niet hoe eraan te 
beginnen ? Laat je dan begeleiden door onze 
Bewegen Op Verwijzing-coach Beate Hof-
kens ! 

Wanneer kom je hiervoor 
in aanmerking ?
Altijd ! Maar voornamelijk als je niet genoeg 
beweegt, gezondheidsrisico's hebt, te lang 
stilzit of door terugkomende blessures be-
perkt wordt. Het enige wat je hiervoor no-
dig hebt, is een Bewegen Op Verwijzing-brief 
van je huisarts. 

Met Bewegen Op Verwijzing willen we de 
mensen stimuleren om meer en gepast te 
bewegen. Samen met je coach Beate maak 
je een persoonlijk beweegplan en zij mo-
tiveert jou om bewegen en sporten vol te 
houden. Iedere bewoner krijgt zeven uren 
per kalenderjaar. Er zijn ook ziekenfondsen 
die het bedrag dat je zelf nog moet betalen 
voor de coaching volledig of gedeeltelijk te-
rugbetalen. Hiervoor neem je best contact 
op met jouw ziekenfonds.

Heb je het financieel niet breed ? Informeer 
naar de mogelijkheden bij de sociale dienst.

Meer info:
 BOV-coach Beate Hofkens
 0497 76 48 12
 rijkevorsel@bewegenopverwijzing.be
 www.rijkevorsel.be/bewegenopverwijzing

 Individuele begeleiding per kwartier Groepsbegeleiding per kwartier

Normaal tarief Maximaal € 5 Maximaal € 1
 Tussenkomst overheid: € 10 Tussenkomst overheid: € 4

Tarief met verhoogde Maximaal € 1 Maximaal € 0,5
tegemoetkoming Tussenkomst overheid: € 14 Tussenkomst overheid: € 4,5
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Kinderen van het vijfde en 
zesde leerjaar leren over 
G-Sport

‘G-sport’ is net zoals ‘sport’ een enorm breed 
begrip. Het omvat alle sporten die personen 
met een beperking beoefenen. Er bestaan 
sporttakken die specifiek zijn voor bepaalde 
beperkingen, zoals showdown of torbal voor 
mensen met een visuele beperking. Maar ook 
alle andere sporten kunnen onder de noemer 
‘G-sport’ vallen.

De vijfde leerjaren van GVBS Het Kompas en 
GLS De Wegwijzer en de zesde leerjaren van 
de Sint-Luciaschool leren in de maand maart 
over G-Sport via interactief lesmateriaal. 
Daarnaast gaan ze op 9, 10 of 11 maart ook 
zelf aan de slag met vier G-Sporten. De leer-
lingen krijgen les van mensen met een be-
perking en proberen zitbadminton, torbal, 
rolstoelbasketbal en boccia uit. Het project 
wordt georganiseerd in samenwerking met 
Sportregio Noorderkempen ILV.

Sportgala 2020-2021 
verplaatst naar 6 mei 2022

Normaal gezien ging op vrijdag 18 februari 
het ‘Sportgala 2020 en 2021 Rijkevorsel: 
huldiging kampioenen en unieke personen 
in de sportwereld van Rijkevorsel’ door. He-
laas heeft ook hier de coronapandemie een 
stokje voor gestoken. 

Maar uitstel is geen afstel, want op vrijdag 
6 mei 2022 kijken de beheerraad van de 
Sportraad en het lokaal bestuur Rijkevorsel 
er naar uit om het Sportgala te vieren in het 
Gemeenschapscentrum Sint-Jozef

De periode om kandidaturen, alsook over-
zichten van kampioenen in 2020 en 2021, 
te bezorgen bij de sportdienst is verlengd 
tot en met 4 april 2022. Op de webpagina  
www.rijkevorsel.be/sportgala vind je de no-
dige formulieren terug of je kunt deze beko-
men bij de dienst vrije tijd.

Speelstraten in Rijkevorsel

Een speelstraat is een openbare weg (of een 
stukje ervan) die tijdens de zomervakantie 
tijdelijk − maximum zeven opeenvolgende 
dagen − wordt omgetoverd tot een heus 
speelparadijs voor de kinderen uit de buurt.

Door het plaatsen van nadarhekken met het 
verkeersbord C3 en een onderbord met de 
vermelding ‘speelstraat’, zal de straat ver-
keersvrij worden gemaakt. Enkel fietsers, 
voetgangers, hulpdiensten en bewoners van 
de straat zullen op deze manier toegang krij-
gen tot de straat.
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Om in aanmerking te komen voor een speel-
straat gelden wel enkele voorwaarden. Op 
www.rijkevorsel.be/speelstraten vind je ze 
terug, samen met het aanvraagformulier en 
de bewonersenquête.

© Loes Leemans

Wil jij jouw straat omtoveren tot een speel-
straat ? Vul dan de nodige formulieren in en 
bezorg ze voor 18 april 2022 aan de jeugd-
dienst.

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

Maart is jeugdboekenmaand

Er zijn dappere helden en bange helden,
superhelden en huis-en-keuken-helden,
helden met wapens en helden 
met woorden. 
Maar één ding staat vast: 
zonder held geen verhaal.

En wat is een held zonder schurk ? 
Zonder vijand, zonder pestkop, 
zonder spoken in zijn hoofd ?

Verhalen hebben hun helden 
en schurken nodig. 
Mensen hebben hun verhalen nodig.

Wie is jouw schurk ?
Wie zijn jouw helden ?
Wie ben jij ?

Dit jaar is het thema van de jeugdboeken-
maand ‘Helden en Schurken’. Kom jij in onze 
bibliotheek ook kennismaken met verschil-
lende helden en schurken ? Er zijn in maart 
talrijke boeken aanwezig over het thema.

Test je helden- en schurkenkennis tijdens 
het Bibsterspel of doe mee aan onze teken-
wedstrijd. Als je een helden- of schurken-
masker inlevert, krijg je sowieso een kleine 
attentie. Maskers kun je verkrijgen in de  
bibliotheek. 

Voor de knapste, fijnste en origineelste mas-
kers hebben we vijf heldenpakketten sa-
mengesteld.

Doe mee en win. Je wordt persoonlijk ver-
wittigd als je bij de winnaars bent.

Meer info:
 03 340 00 50
 bibliotheek@rijkevorsel.be
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Onroerenderfgoedprijs 2022

In 2022 organiseert de Vlaamse overheid zo-
als ieder jaar de Onroerenderfgoedprijs. Ben 
jij een eigenaar of een beheerder en heb je 
de laatste vijf jaar goed zorg gedragen voor 
jouw erfgoed? Dan kun je deelnemen.

Deze jaargang staat in het teken van be-
schermd erfgoed dat gedeeltelijk of volledig 
publiek toegankelijk is, zoals een kerk, een 
concertgebouw, een café of een park. Denk 
eraan: potentiële deelnemers hoeven hele-
maal geen ‘grote kleppers’ te zijn, maar het 
erfgoed moet wel beschermd zijn.

Inschrijven tot 1 maart
Kandidaten voor de wedstrijd kunnen zich 
online inschrijven tot en met 1 maart 2022 
via www.onroerenderfgoedprijs.be. Een ex-
terne jury kiest drie laureaten waarvan één 
als winnaar wordt aangewezen. Elke lau-
reaat ontvangt € 2 500. De winnaar krijgt 
daarbovenop nog eens € 12 500. Er wordt 
ook een publieksprijs aan de wedstrijd ge-
koppeld waarbij het grote publiek kan stem-
men op hun favoriete laureaat. Aannemers, 
architecten en andere uitvoerders maken 
kans op een eervolle vermelding voor vak-
manschap.

Meer info:
 www.onroerenderfgoedprijs.be

Kermisactie 2022

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel hecht 
veel belang aan de gezondheid van zijn in-
woners. Daarom stellen we graag opnieuw 
onze kermisactie aan jullie voor.

Alle Rijkevorselse kinderen tussen 2,5 en 
12 jaar (kleuters en lagere schoolkinderen) 
kunnen vanaf maart tot en met juni budget 
verzamelen om naar de kermis te gaan. Dit 
budget kunnen ze bijeensprokkelen door 
deel te nemen aan verschillende acties in de 
scholen of door met de fiets of te voet naar 
school te komen.

© Bart Huysmans

Kinderen die niet in Rijkevorsel naar school 
gaan en kinderen die niet in de mogelijkheid 
zijn om met de fiets of te voet naar school 
te komen, kunnen uiteraard ook deelnemen. 
Zij kunnen een stempel verdienen door − 
samen met mama of papa − een bezoek te 
brengen aan de Leo Pleysierbibliotheek of 
aan het recyclagepark. 

Een volle stempelkaart kun je bij de sociale 
dienst (Prinsenpad 27) omruilen in kermis-
munten ter waarde van € 5. Deze kun je ge-
bruiken tijdens de kermis in Sint-Jozef (het 
voorlaatste weekend van juli) en in het cen-
trum van Rijkevorsel (het laatste weekend 
van augustus). Meer info over deze ophaal-
momenten bezorgen we later nog. 
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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

Extra munten voor kinderen 
uit gezinnen met minder 
financiële	middelen
Om ook de kinderen met minder financiële 
middelen de kans te geven om naar de ker-
mis te gaan, zijn hun volle stempelkaarten 
meer waard (€ 15). Dit zijn de kinderen die 
reeds onderwijscheques van het lokaal be-
stuur ontvangen of recht hebben op een ca-
deaupakket van Feestvarken vzw. 

Denk je dat jouw kind ook recht heeft op extra 
kermismunten ? Neem dan zeker even contact 
op met de sociale dienst, stuur een e-mail naar  
socialedienst@rijkevorsel.be of bel naar het 
nummer 03 340 39 65.

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

Hoe als (jonge) ouders 
je relatie gezond houden ?

Huis van het Kind Rijkevorsel organiseert sa-
men met de opvoedingswinkel van Hoogstra-
ten op dinsdag 15 maart een lezing over hoe 
je als (jonge) ouders je relatie gezond kunt 
houden.

Je hoort, leest veel over opvoeden en goed 
ouderschap. Maar waar blijven jullie als kop-
pel als er kinderen in huis zijn ? Een extra 
opdracht erbij ? Helemaal niet.

Tijdens deze voordracht wil Liesbet Lippens, 
psychotherapeute & relatietherapeute, in-
formatie geven over liefdesrelaties en hoe 
deze evolueren bij de komst van kinderen 
en opgroeiende kinderen. Maar vooral gaat 
ze samen met de toehoorders de liefde be-
kijken door een EFT-bril (EFT = Emotionally 
Focused Therapy).

Relaties uitgelegd vanuit de hechtingsthe-
orie. Liefde begrijpen vanuit hechting. Wat 
gebeurt er als koppel als de partners elkaar 
(even) niet vinden ? En vooral hoe kunnen de 
partners terug veilig verbinden met elkaar, 
elkaar terugvinden als ze (even) onder druk 
staan ?

Een veilige haven zijn voor onze kinderen én 
in de armen van onze partner, daar worden 
wij immers allen betere en gelukkigere men-
sen van.

Waar en wanneer ?
 Huis van het Kind, 
 zaal Forsela – Leo Pleysierbibliotheek,
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel
 dinsdag 15 maart 2022 
 van 20.00 tot 22.00 uur

Prijs en inschrijven ?
 Gratis
 03 633 90 05
 inschrijven@olo.be

Meer info:
 03 340 00 56
 kinderclub@rijkevorsel.be
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Wie zijn jullie en
wat doen jullie ? 
Wij zijn een groep van zes vrijwilligers die 
het sportlandschap in Rijkevorsel laten be-
wegen. We geven adviezen aan het college 
van burgemeester en schepenen over on-
derwerpen die gerelateerd zijn aan sport. 
Daarnaast proberen we heel Rijkevorsel aan 
het sporten te krijgen door gratis of aan een 
democratische prijs activiteiten te organise-
ren. Verder zetten we de prestaties van onze 
sporters in de kijker via het Sportgala.

Geef een korte geschiedenis
Wij zijn een volledig nieuwe groep die eind 
2020 is gestart. Onze groep is samengesteld 

uit zowel mannen als vrouwen, jong en oud. 
Hierdoor hebben we vanuit verschillende in-
valshoeken steeds interessante gesprekken. 

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
We vergaderen maandelijks in de zaal For-
sela (weetje: dit is de oude naam van Rijke-
vorsel) boven de Leo Pleysierbibliotheek of 
bij een vrijwilliger van de Sportraad thuis. 
Zo leren we elkaar ook beter kennen.

Daarnaast organiseren we twee keer per jaar 
een algemene vergadering voor alle erkende 
sportverenigingen van Rijkevorsel waarbij 
we samen nadenken over het sportbeleid 
van Rijkevorsel. Ook organiseren we sport-

Beheerraad Sportraad RijkevorselVereniging in de kijker

Sportgala 2018 © Bart Huysmans



29

activiteiten in samenwerking met de vereni-
gingen en ondersteunen we de sportclubs. 
We vinden het aspect ‘samenwerken’ zeer 
belangrijk.

Wie kan lid worden ?
Iedereen kan bij de sportraad komen. Dit 
zorgt immers voor verschillende invalshoe-
ken. 

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ? 
Jaarlijks organiseren we het Sportgala waar-
bij we de prestaties van diverse sporters in 
de bloemetjes zetten. Daarnaast hebben we 
ook al activiteiten georganiseerd zoals het 
Veussels Kersttripje en de Hazen- en Konij-
nentocht. Deze waren beiden een groot suc-
ces. We helpen ook jaarlijks bij de scholen-
loop en andere activiteiten.

Hebben jullie je werking 
moeten aanpassen door 
de coronacrisis ?
Door de Covid-19-maatregelen hebben we 
vaak online moeten vergaderen. Dit was 
niet altijd evident omdat we nog maar net 
waren opgestart als nieuwe groep. Ook het 
jaarlijkse Sportgala is hierdoor niet kunnen 
doorgaan.

Maar door de Covid-19-maatregelen zijn we 
ook creatief beginnen nadenken en hebben 
we verschillende bubbelactiviteiten georga-
niseerd, zoals het Veussels Kersttripje. Door 
deze activiteiten te organiseren hebben we 
samen met het lokaal bestuur de #sporters-
belevenmeer-award 2021 gewonnen.

Wat willen jullie ooit 
nog bereiken ?
Onze ultieme droom en wens is dat er ge-
zonde clubwerkingen zijn en dat we ieder-
een in Rijkevorsel aan het bewegen krijgen.

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging ?
MTB De Tamme Bostrappers.

Beheerraad Sportraad Rijkevorsel

 Hoofdactiviteit: Sportbeleid en sportactiviteiten
 Aantal jaren actief: 1 jaar
 Aantal leden: 6 leden 
 E-mail: sport@rijkevorsel.be
 Website: www.facebook.com/
  sportraadrijkevorsel

Scholenloop 2021
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4 maart 2022
Om 20.30 uur
Axl Peleman - The Round-Up Sessions
Concert

 © Koen Bauters

Met ‘The Round-up Sessions’ brengt 
Axl vroeger werk van bands als Ashbury 
Faith, Camden en De Kreuners, muziek 
van zijn Antwerpse solo-platen en de 
Volksliekes-projecten. Een soort van 
‘best of’. Verhaaltjes en anekdotes, 
gecombineerd met zeer veel muziek.
Voorverkoop: € 13 
Inkomprijs: € 15 
Voorverkoop studenten: € 11 
Inkomprijs studenten: € 13

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website.

6 maart 2022
Van 8.00 tot 12.00 uur
Ruilbeurs voor verzamelaars
Beurs

Verzamelaars van (voetbal)stic-
kers, postzegels, geboortekaartjes, 
doodsprentjes, munten, ... kunnen 
hun verzameling uitbreiden dankzij de 
ruime keuze die hier te vinden is.
Gratis

 Turnzaal Sint-Luciaschool
 Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorselse Ruilclub
 0474 29 72 62

9 maart 2022
Antwerp Classic en rondrit
Rondrit
Je kunt met eender welke auto deelne-
men in de rondrit van ongeveer 100 km 
of in de Classic, deze is ongeveer 220 
km lang.

 Oude Pastorij
 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 PAK Antwerpen
 www.antwerpclassic.be

 Reserveren via de website.

12 maart 2022
Van 13.00 tot 17.00 uur
Rondrit met dubbeldekkerbus
Festiviteit

Met muziek door Rijkevorsel. Bezoek 
aan de woonzorgcentra in Rijkevorsel 
met dubbeldekkerbus. Aankomst Den 
Brem tussen 13.30 en 14.30 uur, aan-
komst Prinsenhof tussen 15.00 en 16.00 
uur. Supporters welkom !

 Rijkevorsel
 KH Broederband Rijkevorsel

 lrottiers@telenet.be

Om 20.30 uur
Paris Texas + Mullerthal
Concert
Zanger-gitarist Bert Dufraing bracht 
vorig jaar onder de naam Mullerthal 
het album ‘Repentant Blues’ uit. In 
zijn sound hoor je echo’s van Admiral 
Freebee, Drive By Truckers en Mark 
Lanegan. In de Singer treedt hij aan 
met een zevenkoppige band, waaron-
der de Rijkevorselse Greet Eysermans. 
Paris Texas is een 5-koppige band rond 
songschrijvers Gerrit Hüppertz en Dave 
Crokaerts. De muziek is doorspekt met 

al het lekkers dat de Amerikaanse bo-
dem te bieden heeft: van americana 
over traditionele bluegrass tot country-
muziek.

Voorverkoop: € 12 
Inkomprijs: € 14 
Voorverkoop studenten: € 8 
Inkomprijs studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website.

14 maart 2022
Om 19.30 uur
Kaartavond Jokken
Spel

Deuren open om 19.30 uur.
 Oude Pastorij

 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel

15 maart 2022
Om 20.00 uur
Hoe als (jonge) ouders 
je relatie gezond houden ?
Cursus
Je hoort, leest veel over opvoeden en 
goed genoeg ouderschap. Maar waar 
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blijven jullie als koppel als er kinderen 
in huis zijn ? Een extra opdracht erbij ? 
Helemaal niet.Tijdens deze voordracht 
geeft psychotherapeute en relatiethe-
rapeute Liesbet Lippens informatie 
over liefdesrelaties en hoe deze evolu-
eren bij de komst van kinderen en op-
groeiende kinderen. Daarnaast bekijkt 
ze samen met jullie de liefde door een 
EFT-bril (EFT = Emotionally Focused 
Therapy).
Gratis

 Huis van het Kind 
 (zaal Forsela)
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Opvoedingswinkel Hoogstraten
 03 270 06 73
 03 633 99 05
 inschrijven@olo.be

 Reserveren telefonisch of 
 via e-mail.

20 maart 2022
Van 13.00 tot 16.00 uur
Tweedehandsbeurs kinderkleding
Beurs

Tweedehandsverkoop baby- en kinder-
kleding, speelgoed en uitzet. Betaal 
het bedrag binnen de week op BE11 
9730 2767 5548, anders vervalt de in-
schrijving. Meer info na inschrijving.
Tafel 2 x 1 m = € 10 
2 tafels 4 x 1 m = € 20
Vloervak 2 x 2 m = € 10 
Vloervak + 1 tafel 2 x 1 m = € 20
Leden genieten van een korting die 
wordt toegekend via een lidkaart op de 
dag zelf. 

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Gezinsbond Rijkevorsel
 gezinsbondrijkevorsel@hotmail.com

 Reserveren via e-mail.

24 maart 2022
Om 20.00 uur
Infoavond
Lezing

Leen Van der Schoot uit Rijkevorsel ging 
mee op inleefreis naar Senegal en geeft 
een boeiende getuigenis op donderdag 
24 maart in Rijkevorsel. 

 Plusserslokaal Sonsheide
 Kruispad 2 b
 2310 Rijkevorsel

 Pastorale eenheid Sint-Franciscus
 Hoogstraten-Rijkevorsel i.s.m. 
 Davidsfonds Rijkevorsel

 sintfranciscus.com/broederlijkdelen

25 maart 2022
Om 20.30 uur
Impetus Group
Concert

Impetus Group is Dirk Serries’ big band 
project. De groep brengt hulde en re-
ferentie aan de improvisatiescene van 
de jaren zestig en zeventig, waaronder 
de Londense scene onder leiding van 
gitarist Derek Bailey met zijn Company 
groep. Een roterend ensemble waarbij 
elke muzikant evenwaardig is. Er zijn 
geen leiders, maar een groep van ge-
lijkgezinde artistieke muzikanten die 
gezamenlijk bouwen aan groepscultuur. 

Voorverkoop: € 14 
Inkomprijs: € 16 
Voorverkoop studenten: € 8 
Inkomprijs studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website.

26 maart 2022
Om 20.30 uur
Desperated Company (uitverkocht)
Concert

Dit is het uitgestelde optreden van Des-
perated Company van 18 december. 
Tickethouders hebben een e-mail ont-
vangen met de vraag om hun tickets te 
bevestigen of te annuleren.

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Legende
 adres
 info
 telefoon
 e-mail

 website
 facebook
 instagram
 2310-app

 

Aankondigingen van 
activiteiten in april
dien je uiterlijk op
zondag 6 maart 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.



32

volgende maand

1 april 2022
Philip Catherine, Paulo Morello 
& Sven Faller

 de Singer

2 t.e.m. 18 april 2022
Paaszoektocht

 WZC Prinsenhof

11 april 2022
Kaartavond Jokken

 Oude Pastorij

14 april 2022
Jessie Lee & The Alchemists

 de Singer

30 maart 2022
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag nieuwe kleuters 
Opendeurdag 

Kleuters die op 19 april 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

Van 19.00 tot 21.00 uur
Start to sleep
Lezing

Slaap is zeer belangrijk. Tijdens je slaap 
krijgt je lichaam de kans om te recupe-
reren en te genezen. Je weerstand wordt 
opgekrikt en je mentale veerkracht 
wordt aangespannen. Slaap beschermt je 
ook tegen de ervaring van pijn. Tijdens 
deze infosessie helpen we je op weg naar 
een betere en gezondere slaap. Annelies 
Smolders is auteur van het boek ‘Start to 
Sleep’ en ontwikkelaar van de gelijkna-
mige online slaaptherapie.
€ 7
CM-leden: € 5 
CM-leden met VT: € 2

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 CM Gezondheidsfonds
 gezondheidenparticipatie.

 antwerpen@cm.be
 www.cm.be

 Reserveren via de website.

Tot en met 16 april 2022
Wandelzoektocht Broederlijk Delen
Spel

Ga mee op wandelzoektocht met je ge-
zin. Je leert onderweg op een leuke en 
interactieve manier Broederlijk Delen 
kennen en Senegal, het land waarmee 
we dit jaar willen delen. Doe opdrach-
ten en vergroot je kennis. Wie weet win 
je wel iets op het einde van de wande-
ling.

 Op verschillende locaties in jouw 
 buurt, routes en startplaatsen vind 
 je op de website vanaf 2 maart

 Pastorale eenheid Sint-Franciscus
 Hoogstraten-Rijkevorsel i.s.m. 
 Davidsfonds Rijkevorsel

 sintfranciscus.com/broederlijkdelen

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

Harmonie Broederband viert in 2022 
zijn 100-jarig bestaan. Daarom richten 
zij 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, bij 
Carrefour Market en aan de balie van 
het gemeentehuis en de Leo Pleysier-
bibliotheek.
€ 5

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 KH Broederband Rijkevorsel
 0498 59 79 57

Tot 28 juni 2022
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 
enkele miniatuurtjes worden getoond.
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring van Rijkevorsel
 hkrijkevorsel@outlook.be
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MELDINGSFORMULIER

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:  .................................................................................................

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

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

✁
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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: van 6.45 uur tot aanvang school 
 en van einde school tot 18.30 uur
vrije dagen: 6.45 - 18.30 uur
en vakanties collectieve sluiting in de week van 21 juli 
 en tussen Kerst en Nieuwjaar
 

Kinderclub Sint-Jozef - Pioenstraat 26
schooldagen: van 6.45 uur tot aanvang school 
 en van einde school tot 18.30 uur
vrije dagen: 6.45 - 18.30 uur
en vakanties collectieve sluiting in de week van 21 juli 
 en tussen Kerst en Nieuwjaar

Openingsuren diensten                   



2310, een uitgave van het lokaal bestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks
bij alle Rijkevorselse inwoners. Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen.


