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Een wonder

Is het geen wonder, zoals alles groeit
en zelfs na een winter
zo prachtig opbloeit.

Het blijft toch bijzonder, dat warmte en licht
bij plant, dier en mens
dit wonder verricht.

Irma Moekestorm
www.knipoog.nu
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INHOUD

4
De oorlog in Oekraïne is een echte humanitaire catastrofe. 
Burgers raken gewond of worden gedood, huizen verwoest. 
Gezinnen worden gescheiden en vrouwen en kinderen moeten 
hun toevlucht zoeken in buurlanden. Wil jij hulp bieden ? 
Steun via Oekraïne 12-12.

22
Het noordelijk tracé van de Leidingstraat tussen Antwerpen 

en het Ruhrgebied loopt voor een stuk over ons grondgebied. 
Tijdens het openbaar onderzoek vorig jaar kwamen heel wat 

bezwaren binnen bij de dienst omgeving Vlaanderen. 

10
In GLS De Wegwijzer komt het gewone leven weer 

stilletjesaan op gang. Er kan terug geschaatst worden, de 
kinderhalfvastenstoet gaat terug uit en ook het schoolfeest gaat 

opnieuw door.

26
Op zaterdagnamiddag 23 april nodigt Toerisme Rijkevorsel en 
de familie Bruneel-Cox je uit voor een bloesemwandeling. Je 
kunt deelnemen aan een geleide wandeling door de boomgaard 
en je krijgt de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de 
bedrijfsgebouwen.

16
Een bodemonderzoek van OVAM heeft aangetoond dat er PFAS 
zit in het grondwater van enkele Kempense brandweerkazernes, 
waaronder ook in Rijkevorsel. Wie in een straal van 500 meter 
rond de kazerne woont, kreeg van het lokaal bestuur een 
schrijven met voorzorgsmaatregelen.
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VOORWOORD

Nathalie Stoffelen,

Schepen van sport, personeel, 
onderwijs, toerisme, Europese 
aangelegenheden en dierenwelzijn

Beste inwoner,

We zijn bijna april. Twee jaar na de uitbraak van het coronavirus hebben we het leven 
van voorheen weer opgenomen. De mondmaskers kunnen af en je mag elkaar weer in de 
armen sluiten. Je ziet dat de mensen er deugd van hebben. 
Maar terwijl wij genieten van ons vrije leven woedt er een oorlog in Oekraïne. De mensen 
daar slaan op de vlucht en zijn op zoek naar een veilig onderkomen. Op de website 
www.info-ukraine.be vind je meer informatie over hoe je kunt helpen.
Ben je jong en zit het toch, na deze coronaperiode, niet goed in je hoofd of heb je nood 
aan een gesprek, dan loopt de actie TOP in je KOP. Heb je problemen of wil je iets kwijt? 
Blijf er niet mee zitten maar praat erover. Ook het project van Warme William loopt nog 
steeds. In deze 2310 vind je informatie over deze twee acties.

Waarschijnlijk zijn velen van jullie reeds vertrouwd met onze 2310-app. Een app waar je het laatste nieuws uit 
Rijkevorsel kunt volgen, waar je informatie vindt over waar er hinder is, een afspraak kunt maken bij de diensten 
van het lokaal bestuur, ... Deze app steekt nu in een nieuw jasje. Download de 2310-app (als je het nog niet 
gedaan hebt) en kijk even wat je erop kunt vinden.
Op 6 mei gaat het Sportgala dan toch eindelijk door. Je kunt nog tot en met 4 april jouw kandidaten nomineren. 
We zoeken een unieke persoon in het sportlandschap en natuurlijk ook de kampioenen van 2020 en 2021. De 
sportbeheerraad staat te trappelen om er een toffe avond van te maken. 

April wil natuurlijk ook zeggen lente. De lente brengt altijd mooie kleuren in ons landschap. En wat is er fijner dan 
wandelen met het zonnetje op jouw gezicht, tussen al het moois wat de natuur te bieden heeft. Reden genoeg 
dus om deel te nemen aan de bloesemwandeling van Toerisme Rijkevorsel op 23 april. Vanaf 13.00 uur kun je vrij 
rondwandelen in het fruitbedrijf van de familie Bruneel-Cox en genieten van de lentebloesems. Om 16.00 uur kun 
je deelnemen aan een geleide wandeling. Ik hoop jullie daar allen te zien.
Tenslotte wil ik iedereen al warm maken voor het feest aan de molen. Dit zal plaatsvinden in het weekend van 
6 augustus. Spel, muziek, oude ambachten, ... Het komt allemaal aan bod. Noteer deze data alvast in je agenda. 
Lees er binnenkort meer over.

Geniet van de lente ! En voor de schoolgaande jeugd een fijne paasvakantie !
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BESTUUR

Ook in onze gemeente is de solidariteit groot. Tientallen inwoners hebben een plek aangeboden 
om Oekraïners op de vlucht op te vangen. Daarnaast hebben we ook veel vragen ontvangen van 
inwoners die de vluchtelingen materieel of financieel willen ondersteunen.

Deze gastvrijheid en solidariteit waarderen we enorm. Vanaf het moment dat er meer details 
zijn over de praktische organisatie van de opvang en we een overzicht hebben van de lokale 
hulpvragen, zullen we dit bekendmaken via de communicatiekanalen van het lokaal bestuur.

Steun via ‘Oekraïne 12-12’
Consortium 12-12, een groep van zeven humanitaire NGO’s, wil met ‘Oekraïne 12-12’ de nodige 
financiële middelen inzamelen om humanitaire operaties te financieren, niet alleen in Oekraïne 
zelf maar ook in de buurlanden waar heel wat oorlogsvluchtelingen gestrand zijn.

Wil jij ook helpen ? Je kunt een gift doen op het rekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 of online 
via www.1212.be.

Infowebsite en infonummer
De federale overheid heeft een informatiewebsite gelanceerd met daarop alle informatie over 
de situatie in Oekraïne en de impact op ons land. Op www.info-ukraine.be kunnen alle bewo-
ners en personen op de vlucht terecht voor meer informatie. Ook jij kunt op de website meer 
informatie vinden over hoe je kunt helpen.

Zit je met vragen ? Dan kun je ook bellen naar het infonummer 02 488 88 88.

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

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. De afgelopen weken kwam 
een golf van solidariteit op gang om Oekraïners op de vlucht te helpen. 
Mensen bieden spontaan onderdak aan en willen de handen uit de mouwen 
steken.

Solidair met Oekraïne
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Kort verslag raden
21 februari 2022

Gemeenteraad
De politieverordening van de burgemeester 
van 17 februari 2022 inzake de vergaderin-
gen van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn wordt bekrachtigd.

De politieverordening van de burgemeester 
van 18 februari 2022 inzake het nemen van 
preventieve maatregelen in de schoolomge-
vingen naar aanleiding van het stormweer 
wordt bekrachtigd.

Algemeen Nood- en Interventieplan 
van de gemeente Rijkevorsel
De raad neemt kennis van het aangepaste 
Algemeen Nood- en Interventieplan van de 
gemeente Rijkevorsel. Het lokaal bestuur 
van Rijkevorsel, onder leiding van de bur-
gemeester en de hulpverleningsdiensten 
(brandweer, politie, Rode Kruis, ...), werken 
samen om de bevolking zo goed mogelijk te 
beschermen tegen ernstige noodsituaties. 
Het kan gaan om ernstige wateroverlast, 
een grote brand, een dreigende gifwolk, een 
grootschalige evacuatie, een ontploffing, 
een lucht- of scheepvaartongeval, ... Voor in 
het geval van ernstige noodsituaties werden 
verschillende nood- en interventieplannen 
opgesteld. Het Algemeen Nood- en Interven-
tieplan is er één van. Het ANIP regelt het 
multidisciplinair optreden tussen de hulp-
diensten en bevat de algemene richtlijnen 
en de nodige informatie om het beheer van 
elke noodsituatie te verzekeren.

Heraanleg Veldstraat (deel)
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Heraanleg 
Veldstraat (deel)’ waarbij de lastvoorwaar-
den worden vastgesteld. De raming bedraagt 
€ 180 338,40 incl. 21 % BTW. De werken om-
vatten in hoofdzaak:

· het uitvoeren van de nodige grondwerken
· het plaatsen van straatkolken en enkele 

wachtbuizen voor huisaansluiting
· het aanleggen van een greppel-boordsteen 

combinatie
· het bouwen van onderfundering en funde-

ring
· het aanleggen van een weg in asfalt
· het aanleggen van opritten in betonstraat-

stenen
· het bouwen van verkeersremmers
· het afwerken van bermen en toebehoren
· het aanbrengen van signalisatie.

Goedkeuring wordt verleend aan de koste-
loze verwerving van enkele percelen grond 
voor opname in het openbaar domein op vol-
gende locaties:
· langsheen de rijweg ter hoogte van Merks-

plassesteenweg 68, met een oppervlakte 
van 96 ca

· langsheen de rijweg ter hoogte van Hoogs-
traatsesteenweg 35, met een oppervlakte 
van 15,58 m2

· Prinsenpad 25, met een oppervlakte van 
180 m2.

Kennis wordt genomen van de goedkeuring 
van de jaarrekening 2020 van de gemeente 
en het OCMW door de gouverneur.
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BESTUUR

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Renova-
tie gemeentehuis te Rijkevorsel, ontwerp 
en uitvoering’ waarbij de lastvoorwaarden 
worden vastgesteld. De raming bedraagt  
€ 3 884 297 excl. BTW.

Een aangepaste versie van het belastingre-
glement op verwaarloosde woningen en ge-
bouwen wordt vastgesteld.

De effectief en plaatsvervangend vertegen-
woordiger van de gemeente in de algemene 
vergadering van vzw Regionaal Landschap 
Kleine en Grote Nete worden bij geheime 
stemming vastgelegd. Tevens wordt een kan-
didaat-lid voor de raad van bestuur aange-
duid.

Goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel 
van raadslid Van De Mierop om een parkeer-
plaats voor mindervaliden te voorzien op de 
parking van het kerkhof centrum.

Raad voor 
maatschappelijk welzijn
Kennis wordt genomen van de verhoging van 
de bedragen van tussenkomst voor minimale 
aardgaslevering en deze toe te passen tij-
dens de maanden februari en maart 2022.

Kennis wordt genomen van de goedkeuring 
van de jaarrekening 2020 van de gemeente 
en het OCMW door de gouverneur.

Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn 
vindt plaats op maandag 25 april 2022 vanaf 
20.00 uur. De agenda wordt een achttal 
dagen voor de raadszittingen bekendge- 
maakt.

De zittingen gaan opnieuw fysiek door in de 
raadzaal van het gemeentehuis. Het publiek 
is welkom.

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

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

Sluitingsdagen lokaal bestuur

Op paasmaandag 18 april zijn alle diensten van het lokaal be-
stuur gesloten.

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

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 2021: 2.00 uur wordt 3.00 uur.

09:00

Heb je de nieuwe versie van onze 2310-app al ontdekt ?

Onze 2310-app heeft een grondige update gekregen. Zo zie je voortaan 
meteen het keuzemenu in handige vakjes staan: je hoeft dus niet meer op 
de menuknop te klikken. In het menu is ook een extra knop 'mijn burger-
profiel' toegevoegd. Dankzij deze functie kun je gemakkelijk je overheids-
documenten raadplegen en blijf je op de hoogte wanneer je een nieuw 
document ontvangt.

Verder blijven de andere handige functionaliteiten uiteraard beschikbaar, 
zoals de afvalkalender, het nieuwsoverzicht, hinder in kaart, het e-loket, 
... en vind je nog steeds de info van onze verenigingen en ondernemers 
terug.

Heb je de app nog niet of heb je de nieuwe versie nog niet geïnstalleerd ? 
Kijk dan snel op de Google Play Store of App Store op je smartphone en 
zoek op 'Rijkevorsel'.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/2310app
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Voor meer info kun je terecht op de gratis Diftar-informatielijn 0800 97 687.
(*) verplicht in te vullen - (**) aanduiden wat van toepassing is

Aanvrager - persoonlijke gegevens

Naam: *  .................................................................................................................................................................

Voornaam: *  .................................................................................................................................................................

Rijksregisternummer: *  .................................................................................................................................................................

Adres: *  .................................................................................................................................................................

Info scholen en verenigingen

Naam school of vereniging:  ..........................................................................................................................................................

Voor scholen: aantal kinderen op 1 februari 2022: *  ..........................................................................................

Voor verenigingen: gemiddelde leeftijd op 1 januari 2022: *  ..........................................................................................

 Aanvraag Diftar-toelage
dienstjaar 2022

Aard van de aanvraag
Ondergetekende vraagt een toelage aan: **
n als onthaalouder of verantwoordelijke minicrèche, erkend door Kind en Gezin (attest erkenning door Kind 

en Gezin bijvoegen)
n omwille van medische redenen (medisch attest bijvoegen)
n als school, gelegen in de gemeente en ingestapt in het Diftar-systeem
n als vereniging, met een eigen lokaal binnen de gemeente of met de permanente beschikking over een 

lokaal binnen de gemeente en ingestapt in het Diftar-systeem

Afhandeling
Bezorg dit aanvraagformulier en de bijhorende attes-
ten voor 1 november 2022 aan de onthaalbalie in het 
gemeentehuis, Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel.

✁

Handtekening en datum:
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Toelagen Diftar-systeem 
voor rest- en GFT-afval

Het Diftar-systeem voor restafval en GFT 
is ondertussen goed ingeburgerd in onze 
gemeente. Met het systeem wil het lokaal 
bestuur financieel tegemoetkomen aan ver-
schillende doelgroepen.

Het lokaal bestuur Rijkevorsel voorziet vol-
gende toelagen:
· een premie van € 15 per jaar aan ieder 

gezin ingeschreven in de gemeente voor 
elk kind jonger dan drie jaar. Deze toelage 
wordt maximaal drie keer automatisch 
toegekend wanneer uit de bevolkingsge-
gevens blijkt dat het gezin in het subsi-
diejaar in de gemeente woont en aan de 
gestelde voorwaarden voldoet.

· een jaarlijkse premie van € 15 aan perso-
nen ingeschreven in de gemeente met een 
medische reden (vb. incontinentie, nierdi-
alyse, stomapatiënten) na voorlegging van 
een medisch attest.

· een jaarlijkse premie van € 15 aan door 
Kind en Gezin erkende onthaalouders en 
minicrèches ingeschreven in de gemeente 
na voorlegging van een attest van Kind en 
Gezin.

· een jaarlijkse premie aan scholen gelegen 
in de gemeente en die ingestapt zijn in het 
Diftar-systeem

· een jaarlijkse premie van € 50 aan er-
kende Rijkevorselse verenigingen op voor-
waarde dat: 

 – de vereniging een eigen lokaal of de per- 
 manente beschikking over een lokaal 
 binnen de gemeente heeft.

 – de leeftijd van de helft van de ingeschre- 
 ven leden geen achttien jaar bedraagt 
 op 1 januari van het belastingjaar.

 – de vereniging is ingestapt in het Diftar- 
 systeem.

De financiële tegemoetkomingen worden via 
de Diftar-factuur verrekend. De aanvragen 
en bijhorende attesten dienen jaarlijks her-
nieuwd te worden voor 1 november. De be-
dragen van de premies en de voorwaarden 
vind je terug op www.rijkevorsel.be/diftar.
 
Vraag online aan
Het is voortaan ook mogelijk om de Diftar-
toelage online aan te vragen via het digitaal 
loket van de website van het lokaal bestuur: 
www.rijkevorsel.be/diftartoelage.

· info@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 10
·	 financien@rijkevorsel.be	-	03	340	00	04

 

Meer    
info
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LEVEN EN WELZIJN

De Wegwijzer: de lente brengt hoop
In februari werd er in de school extra aandacht besteed aan pesten (of 
beter anti-pesten). Pesten is nog steeds één van de grootste problemen 
in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We trachten in onze school 
pestsituaties steeds direct aan te pakken.

We moeten ook eerlijk zijn: dit is niet altijd eenvoudig. Al de klassen gingen aan de slag om 
dit thema bespreekbaar te maken. Ketnet introduceerde enkele jaren geleden de vier-stippen-
methode. Op de handen worden vier stippen gezet:
· Stip 1: ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.
· Stip 2: ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt.
· Stip 3: ik sluit niemand uit. Iedereen hoort erbij.
· Stip 4: ik zal steeds trachten op te komen voor iemand die wordt gepest.
Ga als ouder ook steeds in gesprek met je kind als je merkt dat er een pestsituatie is, als ge-
peste maar ook als pester.

Voor het eerst sinds twee jaar schijnen er lichten, grote lichten, aan de horizon. Het wordt 
weer tijd om het gewone leven terug op te pikken, ook op school. En dat gaan wij ook doen ! 
Op woensdag 9 maart konden we terug met gans de school gaan schaatsen. Dat was ondertus-
sen ook alweer twee jaar geleden. Op vrijdag 25 maart mogen we terug onze kinderhalfvas-
tenstoet laten uitgaan. Het lokaal bestuur heeft hiervoor het licht op groen gezet, waarvoor 
veel dank. We kunnen met al onze klassen nog eens verkleed door ons dorp stappen. Het ou-
dercomité van GLS De Wegwijzer bakt wafels voor al de kinderen en zorgt er ook voor dat de 
bewoners van onze twee woonzorgcentra verwend worden met deze lekkernij.

Ook het schoolfeest mag opnieuw doorgaan. Op zaterdag 30 april organiseren we allerlei acti-
viteiten rond het thema ‘Knaldrang’: dans, spel, vertier, ... Plaats van afspraak: de speelplaats 
van De Wegwijzer. Drie activiteiten waarvan we enkele jaren verstoken zijn geweest. En dat 
het deugd deed of zal doen ! Ook kunnen we met veel plezier en officieel aankondigen dat er 
een nieuwe directeur is aangesteld vanaf het schooljaar 2022-2023. Gert Heylen, momenteel 
nog turnleerkracht in onze school, zal vanaf 1 september deze functie opnemen. De huidige 
directeur, meester Rudi, gaat dan met pensioen.



11

Heb je de VOS al gezien in 
de Sint-Luciaschool ?

We stellen jullie graag voor aan onze VOS. 
VOS staat voor ‘Vrienden op de Sint-Lucia-
school’. Ook vrienden maken wel eens ruzie. 
VOS helpt ons om die ruzies zelf op te lossen 
en snel weer vrienden te worden.

VOS geeft ons elke maand 
een opdracht
Zo stond de maand september in het teken 
van de zon. We werkten aan een fijne klas-
groep en lieten elk kind stralen. Misschien 
zagen jullie onze zonnetjes wel aan onze ra-
men ? Onze school wil een ‘ster’school zijn. 
Een school waar niet wordt gepest.

In de maand oktober ontdekten we samen 
met VOS dat er een verschil is tussen plagen 
en pesten. Elk kind ondertekende een ster-
contract waarin we beloven te streven naar 
een pestvrije school. Het contract prijkt nu 
in onze inkomhal en herinnert ons elke dag 
aan ons engagement.

In november werkten we binnen het thema 
‘tot de maan en terug’ rond gevoelens. Het 
boek ‘De emoties van kleuren’ ging van klas 
tot klas. We weten dat niet iedereen op de-
zelfde manier reageert of hetzelfde voelt. 
We leerden dit te beseffen en doen ons best 
om er bewust rekening mee te houden.

December begon met een ernstig probleem.
Sint liet weten dat één van zijn beste hel-
pers verdwenen was. O jee! De hele school 
schoot in actie om de Sint te helpen. VOS gaf 
ons nuttige tips om fijn samen te werken.

“Een probleem of ruzie oplossen, doe je 
in stapjes,” vertelde VOS ons. In januari  
oefenden we die stapjes en probeerden we 
zo ruzies op de speelplaats bij te leggen.  
Oefening baart kunst en we geven niet op !

Deze maand openen we een huisje op de 
speelplaats waar kinderen tot rust kunnen 
komen. Onze VOS richtte het alvast mooi in. 
Nu bedenken we er nog een leuke naam voor.

Elke maand schenkt VOS ons een ster in de 
vorm van een mooie tekening. De tekenin-
gen worden verzorgd door de Rijkevorselse 
illustrator Michiel Van Thillo. Het zijn echte 
pareltjes. Ook onze verjaardags- en kerst-
kaarten werden door hem geïllustreerd. En 
zal ik eens een geheim vertellen, we hebben 
ook een echte vos op school rondlopen.
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Paaszoektocht 
WZC Prinsenhof

WZC Prinsenhof organiseert tijdens de paas-
vakantie een paaszoektocht. Tel de gele 
paashazen die je buiten vindt op de ramen 
van ons woonzorgcentrum. Bezorg je oplos-
sing met naam, leeftijd en telefoonnummer 
ten laatste op 18 april in een gesloten en-
velop in de brievenbus van WZC Prinsenhof, 
t.a.v. de dienst animatie, Helhoekweg 18.

De winnaar ontvangt een grote chocolade 
paashaas. De bewoners van WZC Prinsenhof 
zullen jou enthousiast opwachten en wuiven !

TOP in je KOP

Dit wensen we iedereen toe !
De regio Noorderkempen kent verschillende 
blinde vlekken op vlak van het jeugdhulp-
aanbod. Dat zorgt voor de nodige uitdagin-
gen met als hamvraag ‘Hoe kunnen we in 
onze streek ervoor zorgen dat jongeren met 
een hulpvraag snel gepaste hulp krijgen en 
niet uit de boot vallen ?’.

Daarnaast is de mentale veerkracht van veel 
mensen de voorbije jaren extra op de proef 
gesteld. De gevolgen van de coronacrisis 
hebben ook een enorme impact op het men-
taal welzijn van kinderen en jongeren. 

Maar jongeren vinden niet altijd de weg naar 
jeugdhulp of soms durven zij de stap niet te 
zetten. 

Zes lokale besturen, waaronder Rijkevorsel, 
die samenwerken in de interlokale vereni-
ging Noorderkempen Werkt, hebben daarom 
de handen in elkaar geslagen om jongeren te 
versterken in hun psychisch welzijn. In april 
2021 zijn zij gestart met het project ‘TOP in 
je KOP’.

Wat doet TOP in je KOP ?
TOP in je KOP werkt aan de ontwikkeling van 
een innovatief zorgmodel om het psychisch 
welzijn van jongeren op het platteland te 
versterken. Dat doen deze zes gemeenten 
niet alleen. Eerst is er een nieuw netwerk 
opgezet met alle lokale en regionale part-
ners die te maken hebben met jongerenwel-
zijn. 

In totaal zijn hierbij 45 partners betrokken. 
Denk maar aan het CLB, JAC, CGG, de se-
cundaire scholen, maar ook de dienst jeugd 
& gezin van de politie, een psychiater, ELP 
(Eerstelijnspedagogische zorg), de sociale 
diensten van de OCMW’s, ...

LEVEN EN WELZIJN

WZC Prinsenhof organiseert tijdens de paasvakantie een:

Paaszoektocht

Steek je oplossing met naam, leeftijd en
telefoonnummer ten laatste op 18 april in een

gesloten enveloppe in onze brievenbus 
t.a.v. : Dienst Animatie.

Adres: Helhoekweg 18, 2310 Rijkevorsel

Tel de gele Paashazen die je
buiten vindt op de ramen

van ons woonzorgcentrum.
1ste prijs is een grote
chocolade paashaas!

Onze bewoners zullen jullie
enthousiast opwachten en wuiven !!
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Flowchart jeugdhulp 
Noorderkempen ‘TOP in je KOP’
Vanuit TOP in je KOP is er een flowchart ont-
wikkeld om het jeugdhulpaanbod van A tot Z 
in kaart te brengen. 

Voor de structuur werd vertrokken vanuit 
diverse thema’s en vragen die bij jongeren 
leven, bijvoorbeeld ‘Leren beu, ik heb geen 
zin meer in school’, ‘Help, ik ben verslaafd’, 
en ‘Ik zit niet lekker in m’n vel - psychisch 
welzijn’.

Deze flowchart is een handige tool geworden 
die de jongere, en ieder die met jongeren 
werkt, wegwijs maakt in het lokaal aanbod. 

Als een jongere bijvoorbeeld nood heeft aan 
hulp bij psychische problemen, dan vertelt 
de flowchart bij welke psycholoog zij of hij 
terecht kan. Met ook kort wat informatie 
over de doelgroep en eventueel de kostprijs. 
De flowchart helpt je op weg !

Interesse ? Download de flowchart gratis op 
www.rijkevorsel.be/topinjekop. 

Meer info:
· 0471 24 54 12
· dorien.vandepoel@nkwerkt.be

Familieberichten

Geboorten
· Steurbaut Gaston  kindje van Steurbaut Kersten en
 25 december 2021  De Jongh Tinne
· Dwarka Romana  kindje van Dwarka Ashwin en
 8 januari 2022  Nandan Allieshia
· Denissen Vanberghen kindje van Denissen Eline en
 Alyssa  Vanberghen Mirte
 17 januari 2022
· Nijns Sem  kindje van Nijns Bart en
 7 februari 2022  Lommers Lindsey
· Bălăceanu	Şerban  kindje van Bălăceanu Vasile en
 15 februari 2022  Bălăceanu Gabriela
· Abakr Adam Elias  kindje van Abakr Adam Ibrahim en
 21 februari 2022  Abdelrahman El-Saeer Bakrain Afkar

Huwelijken
·	22 februari 2022:  Vervloet Guy en De Vuyssere Jessica 
·	22 februari 2022: Kaal Johannes en De Bruyn Karine

Overlijdens
·  4 februari 2022 †  Verhaert Victor °1938
·  5 februari 2022 †  Bevers Jozef °1943
·  6 februari 2022 †  De Voeght Maria °1933
· 11 februari 2022 †  Mertens Gustaaf °1950
· 11 februari 2022 †  Pauwels Josepha °1936
· 11 februari 2022 †  Willemse Louis °1954
· 14 februari 2022 †  Bols Lambertine °1946
· 14 februari 2022 †  De Beuckelaer Ronanus °1952
· 16 februari 2022 †  Hendriks Estella °1930
· 17 februari 2022 †  Vervoort Jozef °1941
· 18 februari 2022 †  Van Hooydonck Ludovicus °1943
· 19 februari 2022 †  Bervoets Julien °1954
· 19 februari 2022 †  Haemhouts Jacob °1951
· 20 februari 2022 †  Vermeiren Jaak °1937
· 22 februari 2022 †  Van Springel Robert °1947
· 26 februari 2022 †  Willems Josepha °1931
· 27 februari 2022 †  Schoofs August °1936
· 27 februari 2022: †  Van Bergen Rita °1952
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Wees te vertrouwen
Je vriend(in) vertrouwt je door het gesprek 
aan te gaan. Soms zal hij/zij je dingen toe-
vertrouwen die niet iedereen hoeft te we-
ten. Als jij nadien alles gaat rondbazuinen 
dan beschaam je dat vertrouwen. Niet doen 
dus. Een echte vriend(in) kan een geheim 
bewaren.

Begin niet over je eigen 
problemen als vergelijking
Begin niet meteen over je eigen proble-
men, ook al is dat nog zo verleidelijk. Een 
gesprek is geen wedstrijdje ‘wie heeft het 
het zwaarst”. Je vriend(in) wil even zijn/
haar verhaal kwijt. Gun hem/haar de tijd en 
ruimte om dat te doen. 

LEVEN EN WELZIJN

Zo word je Warme William

Iedereen voelt zich wel eens slecht in zijn 
vel, dat is heel normaal. Het kan opluchten 
om erover te praten maar dat is niet altijd 
gemakkelijk.

Wat je dan nodig hebt, is een ‘Warme Wil-
liam’: iemand die er voor jou is, iemand die 
in jou gelooft en een luisterend oor biedt.

Maar hoe kan jij zo een Warme William zijn 
voor je vriend of vriendin? Met deze tips 
maak jij een wereld van verschil:

Vraag hoe het echt gaat
Vraag eens hoe het écht gaat en stel je niet 
tevreden met het eerste het beste antwoord 
‘ça va’ of ‘gaat wel’ maar vraag door. Spreek 
vanuit jezelf: “Ik heb het gevoel dat je met 
iets zit, kan dat ?” Als het antwoord neen 
is, dan is dat zo. Toch heb je tegelijk je  
bezorgdheid en aanwezigheid getoond aan 
je vriend(in). Zo weet hij of zij dat je er 
bent.

Vieringen Goede Week en Pasen

· Woensdag 13 april
 19.00 uur: Boeteviering in de dageraadkapel van de 
  Sint-Willibrorduskerk
· Donderdag 14 april - Witte Donderdag 
 19.00 uur: Witte Donderdagviering in Meersel-Dreef
· Vrijdag 15 april - Goede Vrijdag
 15.00 uur: Kruisweg aan de grot in de Eekhofstraat
 20.30 uur: Goede Vrijdagviering in de Sint-Willibrorduskerk
· Zaterdag 16 april 
 19.00 uur: Paaswake in de Sint-Jozefkerk
· Zondag 17 april - Pasen
 10.00 uur: Paasviering in de kapel in Achtel
 11.00 uur: Paasgezinsviering in de Sint-Willibrorduskerk
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Vraag wat je kan doen 
om te helpen
Vraag hoe jij jouw vriend/ vriendin kan hel-
pen. Misschien is dat niet hetzelfde als wat 
jij denkt dat je moet doen om te helpen. 
Soms kun je ook gewoon niet meer doen dan 
luisteren, dat kan al veel betekenen.

Meer info:
· www.warmewilliam.be

Week van de valpreventie

Tijdens de Week van de Valpreventie, die 
doorgaat van 25 april tot en met 1 mei 2022, 
wordt val– en fractuurpreventie in de kij-
ker geplaatst. Valpartijen bij oudere perso-

nen zijn een veel voorkomend probleem en 
hebben een grote negatieve impact op de 
kwaliteit van leven. Maar liefst één op drie 
65-plussers komt jaarlijks ten val. Bij oude-
ren in een woonzorgcentrum valt minstens 
de helft van hen. 

Een val kan voorkomen worden wanneer de 
onderliggende risicofactoren worden aange-
pakt met preventieve maatregelen.

Risicofactoren
· Verminderd evenwicht, spierkracht en 

mobiliteit: de beste remedie om valpar-
tijen te voorkomen is dagelijks bewegen. 
Want rust roest en verhoogt het valrisico.

· Ongezonde voeding: gezonde voeding is 
belangrijk om je spieren en beenderen 
sterk te houden. Vooral calcium, vitamine 
D en eiwitten zijn belangrijk.

· Onveilige woonomgeving: het regelmatig 
evalueren en aanpassen van de woonom-
geving, zoals stevige leuningen en extra 
verlichting, kunnen heel wat valpartijen 
voorkomen.

· Slecht zicht: in staat zijn om obstakels of 
onveilige situaties goed te zien en dus je 
ogen regelmatig te laten controleren is 
belangrijk en beschermt je tegen een val.

Meer info:
· www.valpreventie.be

· burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· kinderclub@rijkevorsel.be - 03 340 00 56
· secretariaat@glsdewegwijzer.be - 03 340 00 60
· socialedienst@rijkevorsel.be - 03 340 39 65
· wzc@rijkevorsel.be - 03 340 39 00

 

Meer    
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Onderzoek naar PFAS
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een 
verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van 
PFAS op het terrein van de brandweerkazerne in Rijkevorsel, Looiweg 32. 
Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de 
bodem en in het grondwater.

De inwoners die in een straal van 500 meter rond de brandweerkazerne wonen, kregen on-
langs een brief met meer uitleg. Zij werden tevens uitgenodigd voor een bewonersvergadering. 
Enkele experten gaven hier toelichting over het onderzoek en de te nemen maatregelen. Be-
woners kregen ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Naast de bewoners werden ook de 
eigenaars van gronden of huizen in de perimeter per brief op de hoogte gesteld.

Wat zijn PFAS ?
Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die water-, vuil- of vetafstotend 
zijn. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in brandblusschuim, anti-aanbaklagen, waterafstotend 
textiel, bepaalde behandelde papiersoorten en sommige cosmetica- en huishoudproducten.

Als je wordt blootgesteld aan PFAS heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. 
Maar langdurige blootstelling kan op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die je niet 
kwijtgeraakt uit het lichaam en die zich dus opstapelen.

Analyses van bodem en grondwater
Naar aanleiding van de verhoogde PFAS-waarden op het terrein van de brandweerkazerne zal 
bijkomend onderzoek gedaan worden. Zo kan de verontreiniging verder in kaart gebracht wor-
den en kunnen de eventuele risico’s voor de omwonenden en het milieu beter ingeschat worden.
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Maatregelen voor omwonenden
Om blootstelling aan PFAS zoveel mogelijk te beperken geeft het Agentschap Zorg en Gezond-
heid uit voorzorg enkele adviezen. Hierbij moet rekening gehouden worden dat het weten-
schappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid nog volop in evolutie 
is. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de 
maatregelen aanpassen.

Bewoners in de zone van 
100 meter rond de site
Wie in de zone van 100 meter rond de site 
woont (de woningen en tuinen in de donker 
gekleurde cirkel op het plannetje), raden we 
aan om deze voorzorgsmaatregelen te ne-
men:
· Eet geen zelfgeteelde groenten en zelfge-

teeld fruit.
· Eet geen eieren van eigen kippen.
· Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kip-

pen en konijnen.
· Gebruik compost niet als meststof voor je 

tuin.
· Vermijd dat braakliggende of losse grond 

verstuift of verwaait.
· Bedek losse grond op de site met grasmat-

ten, bodemdoeken, boomschors of kiezels. 
Of zaai losse grond in met gras of een an-
dere dichte begroeiing. Doe dat ook met 
zand- of grondhopen.

· Gebruik geen grondwater.
· Was regelmatig je handen, zeker voor de 

maaltijd.

Bewoners in de zone tussen 
100 en 500 meter rond de site
Woon je in een zone tussen 100 meter en 500 meter rond de site (de woningen en tuinen in de 
licht gekleurde cirkel op het plannetje) ?
· Drink geen grondwater uit grondwaterputten en gebruik grondwater ook niet om thee, koffie 

of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
· Gebruik het grondwater niet om je moestuin te bevochtigen of zwembad(jes) te vullen.
· Gebruik het grondwater enkel voor andere dingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, 

oprit afspuiten en planten water geven.

Bewoners buiten de zone van 500 meter rond de site
Woon je verder dan de zone van 500 meter rond de site ? Je hoeft geen maatregelen te volgen. 

Meer info: · www.rijkevorsel.be/pfas · www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling



18

Verkeershinder

Halfvasten zonder stoet
Op zondag 27 maart 2022 organiseren De 
Rijkevorselse Rederijkers opnieuw carnaval. 
De stoet laat nog een jaar op zich wachten, 
maar het jeugdbal en kindercarnaval gaan 
wel door. Het jeugdbal vindt plaats van 14.00 
uur tot 1.00 uur. Het kindercarnaval start om 
14.00 uur en eindigt omstreeks 19.00 uur.

Beperkte verkeershinder
Omdat de stoet niet door de straten van Rij-
kevorsel rijdt, is de verkeershinder eerder 
beperkt. Het centrum blijft open voor alle 
verkeer. Doelenpad, parking Doelenpad, par-
king Pastorij en een deel van parking Zuid 
(tot KBC) zullen afgesloten zijn van vrij-
dag 25 maart 7.00 uur tot en met maandag  
28 maart 17.00 uur, met uitzondering van 
het gedeelte parking Zuid dat maandag op-
nieuw open wordt gesteld voor de wekelijkse 
markt.  

Op de Hoogstraatsesteenweg, tussen het ge-
deelte rotonde en de Leopoldstraat, wordt 
een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op 
zondag 27 maart, uitgezonderd voor bussen. 
Er zullen tijdens het kindercarnaval gemach-
tigde opzichters ingezet worden aan het ze-
brapad ter hoogte van café ’t Centrum in het 
Dorp zodat de kinderen veilig de straat kun-
nen oversteken.

Veiligheid
Het is verboden om drank, glas, scherpe 
voorwerpen, varkensstiften of allerhande 
verven mee te nemen naar de feesttent. De 
security kan deze aan de inkom van de tent 
afnemen. Gelieve hier rekening mee te hou-
den. 

De glasbollen aan de kerk worden tijdelijk 
verplaatst naar een andere locatie. Na de 
festiviteiten worden deze teruggeplaatst. 

Het lokaal bestuur wenst iedereen een fijne 
halfvasten toe !

Plaatsing bouwkraan 
Hoogstraatsesteenweg
Vanaf maandag 28 maart wordt een bouw-
kraan geplaatst ter hoogte van Hoogstraat-
sesteenweg 12. Gezien de geringe ruimte 
zal deze kraan deels op de parkeerstrook 
en deels op het trottoir worden geplaatst. 
Voetgangers dienen over te steken aan de 
nabijgelegen oversteekplaatsen.  

Scheldeprijs elite vrouwen
Op woensdag 6 april passeert ook dit jaar de 
Scheldeprijs voor elite vrouwen door Rijke-
vorsel. De omloop verloopt als volgt: Bolk – 
Bolksedijk – Eekhofstraat – Doelenpad – Dorp 
– rotonde – Hoogstraatsesteenweg – Gammel 
– Leemputten. 

De wielerwedstrijd kan aan deze wegen voor 
een kort oponthoud zorgen. De passage is 
voorzien tussen 12.30 uur en 13.00 uur.

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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Stopstreep brug Sluis 1

Recent werd op de gemeenteraad het voor-
stel ingediend om de stopstreep aan brug 
Sluis 1 op de Vlimmersebaan te verleggen 
met het oog op een betere zichtbaarheid.

© De Vlaamse Waterweg

Het lokaal bestuur wil nogmaals benadruk-
ken dat deze stopstreep betrekking heeft 
op de verkeerslichten aan de brug. De stop-
streep dient dan ook enkel gerespecteerd 
te worden wanneer de lichten en bareel in 
werking treden. 

Omwille van deze reden werd het voorstel 
verworpen.

Geldezels: wie zijn ze, 
wat doen ze en waarom 
is het strafbaar ?

Een geldezel is iemand die zijn bankrekening 
en/of bankkaart en pincode laat gebruiken 
door criminelen om geld wit te wassen. 
Daardoor kan de crimineel misdaadgeld op 
de bankrekening van de geldezel storten om 
het vervolgens af te halen (met de bank-
kaart en de pincode van de geldezel) of door 
te storten naar andere rekeningen. Zo blij-
ven de oplichters buiten schot. De geldezel 
werkt dus mee aan witwaspraktijken, soms 
zonder er zich bewust van te zijn, en is me-
deplichtig aan fraude.

Jongeren zijn een 
gemakkelijk doelwit
Jongeren worden makkelijker in de verlei-
ding gebracht met de belofte van ‘snel geld 
verdienen’ of staan vaak niet stil bij de ge-
volgen van een op het eerste zicht onschul-
dige vriendendienst. Ook mensen die het fi-
nancieel moeilijk hebben, laten zich sneller 
verleiden door de belofte van ‘snel geld’.

Gevolgen
Optreden als geldezel blijft niet zonder 
strafrechtelijke gevolgen. Het kan tot een 
proces komen waarbij de geldezel een voor-
waardelijke of effectieve gevangenisstraf en 
geldboete krijgt opgelegd. Er zijn niet alleen 
strafrechtelijke gevolgen. Zo kan de bank de 
geldezel in de toekomst een bankrekening 
of lening weigeren. Soms wordt de rekening 
van de geldezel volledig geplunderd.

Meer info:
· www.febelfin.be

GELDEZELS: 
wie zijn ze, wat doen ze en 
waarom is het strafbaar?
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Jobdag HVZ Taxandria:
23 april 2022

Heb je een hart voor hulpverlening en wil je 
brandweervrijwilliger worden ? Kom dan op 
zaterdag 23 april 2022 naar de jobdag van 
de Hulpverleningszone Taxandria en kom al-
les te weten over hoe de brandweer werkt. 
Ontmoet er medewerkers en test je brand-
weervaardigheden om je voor te bereiden 
op het Federaal Geschiktheidsattest (FGA). 
Dat heb je nodig als je bij de brandweer wil 
aansluiten. Kom alles te weten over hoe je 
brandweervrijwilliger wordt en ontdek of de 
brandweer iets voor jou is !

De jobdag is gratis. Je bent van harte wel-
kom tussen 10.00 en 17.00 uur in hal 13 op 
Weelde Depot (Geeneinde - 2381 Ravels). De 
verschillende brandweerposten geven ook 
nog aparte infosessies. Houd dit ook zeker 
in de gaten via de socialemediakanalen van 
HVZ Taxandria.

Meer info:
· www.hvztaxandria.be 
· www.facebook.com/hvztaxandria
· www.facebook.com/brandweerrijkevorsel

Stormmeldingen

In februari werd onze regio getroffen door 
de stormen Eunice en Franklin. Onze brand-
weer heeft van 18 tot 21 februari bijna de 
klok rond gewerkt om de meldingen die bin-
nenkwamen af te handelen.

Vanuit de hulpverleningszone Taxandria ont-
vingen we een overzicht van de stormmel-
dingen die bij hen binnenkwamen. In totaal 
ontvingen ze 1 841 meldingen voor de zone 
Taxandria (12 gemeenten). Voor Rijkevorsel 
tellen we 159 meldingen waarvan er 75 via 
het e-loket werden ingediend. 

Het grootste deel van de interventies han-
delde over het terugleggen van wegge-
waaide pannen en afgebroken takken en 
omvergewaaide bomen.

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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Workshop ‘Veilig op 
een	veilige	fiets’

Het lokaal bestuur Rijkevorsel maakt deel uit 
van het project ‘Verkeersveilige Gemeente’, 
waarbij we het aantal verkeersslachtoffers 
zo snel mogelijk willen terugbrengen naar 
nul. Hiervoor werken we samen met de pro-
vincie Antwerpen, de vzw Ouders van Ver-
ongelukte Kinderen en de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde (VSV).

De verenigingen Femma Rijkevorsel en Lan-
delijke Gilde Rijkevorsel organiseren respec-
tievelijk op 31 maart en 27 april de workshop 
‘Veilig op een veilige fiets’ in samenwerking 
met VSV. De VSV-lesgever frist jouw kennis 
over de verkeersregels voor fietsers op en je 
krijgt heel wat concrete, praktische tips om 
het zelf veilig te houden op de weg. 

Deze workshop is voor elk type fietser interes-
sant. Rijd je dagelijks of wekelijks ? Gebruik 
je de fiets voor woon-werkverkeer, enkel 
functionele verplaatsingen of voor 
ontspannende fietstochtjes ? Fiets je 
alleen of (soms) in groep ? Heb je een 
gewone fiets, een racefiets of een 
elektrische fiets ? De VSV-lesgever 
heeft voor iedereen wel tips !

 Waar en wanneer ?
· Donderdag 31 maart: workshop Femma 

Rijkevorsel van 19.00 tot 22.30 uur in het 
Plusserslokaal (Kruispad 2). Inschrijven 
kan via 03 314 26 12 of 0472 44 73 39.

· Woensdag 27 april: workshop Landelijke 
Gilde Rijkevorsel van 14.00 tot 16.30 uur 
in de Oude Pastorij (Dorp 47). Deuren gaan 
open om 13.30 uur. Er is gratis koffie voor 
de deelnemers. Inschrijven is niet ver-
plicht.

De kleinste verkeersquiz

Wie mag voor deze 
verkeersborden parkeren ?
A. Alle voertuigen. Het onderbord duidt al-

leen maar aan dat er laadpalen zijn.
B. Alle elektrische auto’s.
C. Alleen elektrische auto’s die opgeladen 

moeten worden.

Het juiste antwoord
B. De parkeerplaatsen zijn 
voorbehouden aan elektri-
sche auto’s, motorfietsen, 
minibussen en auto’s voor 
dubbel gebruik. Het is niet 
verplicht om de auto’s er 
ook op te laden, maar als er 
een andere parkeerplaats 
vrij is, kun je die beter 
gebruiken. Zo houd je de 
laadpaal vrij voor voertui-
gen die wel een laadbeurt 
nodig hebben.

· 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

Leidingstraat tussen 
Antwerpen en Ruhrgebied

Het noordelijk tracé loopt voor een stuk over het grondgebied van Rijkevorsel. Het college van 
burgemeester en schepenen heeft hiervoor, net zoals vele inwoners, bezwaar ingediend bij 
de dienst omgeving Vlaanderen. Het Departement Omgeving ontving in totaal 3 500 digitale 
inspraakreacties. Daarnaast is ook een digitale petitie ingebracht met 6 000 handtekeningen. 
Die reacties worden nu allemaal geanalyseerd en komen dan terug naar de regeringstafel.

Vorig jaar opende de Vlaamse regering een openbaar onderzoek in 45 
gemeenten en drie provincies over de leidingstraat Antwerpen-Ruhr. 
Het doel van het openbaar onderzoek was om inspraakreacties van het 
brede publiek te verzamelen over drie mogelijke trajecten. Ook werd het 
advies gevraagd van alle gemeenten en provincies waar één van de drie te 
onderzoeken tracés is gelegen. 
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Zo’n 1 700 burgers volgden één van de acht webinars voor het ruime publiek. Daarbij werden 
ook vragen beantwoord. Naast meer persoonlijke vragen over onteigening en compensatie, ri-
sico’s voor omwonenden, duur van en hinder tijdens de aanleg, welke activiteiten verenigbaar 
zijn met een leidingstraat, ... werden er ook vragen gesteld bij het doorkruisen van kwetsbare 
natuur- en bosgebieden, het kostenplaatje en de verdere procedure.

Nog	geen	finale	beslissing
De Vlaamse Regering onderzoekt de lokale inschattingen vooraleer er verdere beslissingen ge-
nomen worden. Die impact kan lokaal heel erg verschillend zijn. Denk maar aan bosrijke of 
landelijke gebieden ten opzichte van bedrijfszones. Bundeling en zuinig ruimtegebruik en ook 
het vermijden van gevoelige gebieden, zoals natuurgebieden, spelen een grote rol.

Het departement Omgeving verwerkt nu alle ingesproken reacties en adviezen en legt vervol-
gens een nota voor aan de Vlaamse Regering zodat die kan beslissen over het vervolg van het 
dossier op basis van alle elementen in het dossier.

Gratis tuinhandschoenen 
bij aankoop van compost of 
potgrond in het recyclagepark

Koop je tijdens de maand april Vlaco-com-
post of -potgrond (duurzame potgrond met 
minder turf, op basis van Vlaco-compost) op 
het recyclagepark, dan krijg je een prachtig 
paar tuinwerkhandschoenen cadeau (zolang 
de voorraad strekt, één paar tuinhandschoe-
nen per aankoop). Vlaco-compost is een 
duurzame bodemverbeteraar, zorgvuldig ge-
recycleerd uit organisch materiaal. Je sluit 
de biologische kringloop en je kiest voor een 
100 % natuurlijk en multifunctioneel inzet-
baar product.

Niet alleen je bodem en alles wat daarop 
groeit, beleeft er profijt aan, ook het kli-
maat viert mee. Door duurzame Vlaco-com-
post te gebruiken, realiseer je immers een 
opmerkelijke voetafdrukvermindering. En jij 
geniet mee van een mooiere gazon, prach-
tige bloemen en planten en een heerlijke 
eigen oogst. Tenslotte heeft compostgebruik 
ook heel wat in petto om je tuinbodem na-
tuurlijk te wapenen tegen langere droogte- 
en hitteperiodes en plotse, felle regenval. 

Een compostkuur verbetert de waterhuis-
houding van de bodem, want met compost 
steek je een spons in de grond. Compost 
verrijkt de bodem met humus. Deze humus 
zorgt ervoor dat de bodem meer water kan 
vasthouden. En dat is positief bij droogte (er 
is langer water beschikbaar), maar ook wan-
neer er op korte tijd net heel veel regen valt 
(een spons kan veel water opslorpen).  
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Verplichte registratie
alpaca’s en lama’s

Op 21 april 2021 trad de Europese 
dierengezondheidswet in voege. 

Deze wetgeving verplicht dat 
ook houders van kameelach-
tigen geregistreerd worden 

in Sanitel. Sanitel is de 
databank van het Fe-
deraal Agentschap voor 
de veiligheid van de 

voedselketen die werd 
ontwikkeld voor de identi-

ficatie en registratie van de 

Belgische veestapel, ook als je al aangeslo-
ten bent bij bv. een alpacavereniging. Daar-
naast legt deze wet ook verplichtingen op 
over het identificeren van deze dieren en 
bepaalde registraties.

Wat staat je precies te doen als houder van 
kameelachtigen, waaronder de alpaca’s en 
lama’s ? Zodra je minstens één kameelach-
tige houdt, laat je je registreren via Dieren-
gezondheidszorg Vlaanderen vzw (DGZ). We 
adviseren je om dit zo spoedig mogelijk te 
doen door het registratieformulier ingevuld 
aan DGZ te bezorgen. 

Meer info: · www.dgz.be

BOUWEN EN WONEN

zoekt een

WERKMAN-WERKVROUW KLINKERLEGGER (E1-E3)
TWEEDE OPROEP

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

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als werkman-klinkerlegger maak je deel uit van de afdeling 
wegen en gebouwen. Je voert werkzaamheden uit voor de 
aanleg en het onderhoud van wegen. Je staat in voor het 
onderhoud van het gebruikte materieel.

PROFIEL

Je hebt voldoende basiskennis van wegenbouw en de daarbij 
gebuikte materialen en producten. Je hebt voldoende 
basiskennis van het gebruikte materieel en het onderhoud 
ervan. Je bent collegiaal en stipt en je hebt een grote 
verantwoordelijkheidszin.

VERDERE INFORMATIE 

Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je moet 
slagen voor de preselectie en de verdere selectieprocedure. 
Het gaat om een aanwerving met een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde duur. 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 rijbewijs B aan de personeelsdienst ten 
laatste op 19 april 2022. Verstuur je schriftelijke kandidatuur 
aangetekend per post t.a.v. het college van burgemeester 
en schepenen, Molenstraat 5 te Rijkevorsel of geef deze af 
tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst. 
Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen 
bij de personeelsdienst.

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

 

Meer    
info
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Tel jij mee tijdens het 
huismussentelweekend op 
9 of 10 april?

De huismus is een kleine zangvogel die dicht 
bij de mens leeft. Je hoort en ziet ze vaak in 
je tuin of op het terras. Toch gaat het niet zo 
goed met deze musjes. Hun populatie neemt 
drastisch af en daarom hebben ze jouw hulp 
nodig. 

Doe mee met het huismussentelweekend en 
help het aantal broedparen in kaart te bren-
gen voor Rijkevorsel. 

huismussentelweekend

TEL MET
ONS MEE!

OP 9 OF 10
 APRIL 2022

Help de achteruitgang in kaart te brengen voor Vlaan-
deren: tel alle tsjilpende huismusmannetjes in jouw tuin 
of onmiddellijke omgeving en meld ons het aantal via

m u s s e n w e r k g ro e p . b e

i.s.m.

Hoe doe je dit precies ?
Ga tijdens het weekend van zaterdag 9 en 
zondag 10 april vijf tot tien minuutjes bui-
tenstaan. Luister aandachtig naar het ge-
zang van de huismusmannetjes (vrouwtjes 
ga je tijdens deze periode niet horen). No-
teer hoeveel huismussen je tegelijk hoort 
en geef je telling door via het formulier op 
www.mussenwerkgroep.be. 

Earth Hour 2022

Op zaterdag 26 maart 2022 organiseert het 
Wereld Natuur Fonds opnieuw Earth Hour. 
Over de hele wereld gaat om 20.30 uur één 
uur lang het licht uit om aandacht te vragen 
voor de kwetsbare natuur op aarde. 

Door de elektriciteit uit te schakelen wordt 
er natuurlijk energie bespaard, maar ‘Earth 
Hour’ heeft vooral een symbolische functie. 
Onze leefwijze heeft grote impact op de na-
tuur: grootschalige ontbossing en ons ener-
gieverbruik hebben een negatieve invloed op 
het klimaat. 

Klimaatverandering is één van de grootste 
bedreigingen van de natuur. Doordat de 
aarde opwarmt, worden leefgebieden van 
dieren aangetast. Zo smelt de Noordpool en 
verliezen koraalriffen hun kleur. 

Het lokaal bestuur wil mee de aandacht 
vestigen op de energieproblematiek en de 
klimaatverandering en doet daarom een op-
roep om op 26 maart 2022 één uur lang zo-
veel mogelijk lichten te doven tussen 20.30 
uur en 21.30 uur.

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

 

Meer    
info



26

VRIJE TIJD

Bloesemwandeling
Kom op zaterdag 23 april de lentebloesems bewonderen. Koen en Martine 
Bruneel-Cox stellen die dag hun bedrijf open voor de wandelaars. In dit 
fruitbedrijf, dat werd opgestart in 1986, worden appels en peren op een 
milieubewuste manier geteeld. Ze worden er ter plaatse bewaard in moderne 
frigo’s. Achter de bedrijfsgebouwen vind je de uitgestrekte boomgaard.

Vanaf 13.00 uur krijg je de kans om vrij rond te wandelen en te genieten van de lentebloesems 
op het terrein van het bedrijf. Om 16.00 uur kun je deelnemen aan een geleide wandeling. We 
trekken dan met de fruittelers zelf door hun boomgaard voor een wandeling van een tweetal ki-
lometer. Aansluitend krijg je de mogelijkheid om een kijkje te nemen in hun bedrijfsgebouwen.
Afsluiten doen we, hoe kan het ook anders, met een glaasje vers appelsap.

Deelnemen aan de wandeling is gratis. Reserveren is niet nodig en er is voldoende parking op 
het terrein. Afspraak bij Koen en Martine Bruneel-Cox, Brandakkers 4 - 2310 Rijkevorsel.

Meer info: · 03 340 00 52 · toerisme@rijkevorsel.be
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terrein.

Vanaf 9.30 uur kunnen de kinderen met al-
lerlei spelletjes bonuseieren verdienen. Is 
het nest van onze kip vol, dan kan het echte 
werk beginnen. Om 10.30 uur mogen de 
kleuters hun mandje vullen, om 11.00 uur 
zijn de lagere schoolkinderen aan de beurt.

Vergeet zeker geen mandje om de eitjes 
te verzamelen en mee naar huis te nemen. 
Voor de ouders staat de koffie klaar in het 
bezoekerscentrum.

Wil jij er met je gezin ook bij zijn die dag ? 
Stuur dan uiterlijk op 10 april een mailtje 
naar toerisme@rijkevorsel.be en geef door 
met hoeveel kinderen je aanwezig zal zijn. 
Deelnemen is gratis.

Meer info:
· 03 340 00 55 
 jeugddienst@rijkevorsel.be
· 03 340 00 52
 toerisme@rijkevorsel.be

Op stap met de paashaas

Kun jij huppelen als een konijntje en ben je 
benieuwd waar alle paaseitjes en paasklok-
ken verstopt zijn ? 
Ga dan op stap met de paashaas. Vanaf 
zondag 3 april tot en met maandag 18 april 
organiseert Toerisme Rijkevorsel, in samen-
werking met het lokaal bestuur, een leuke 
paaswandeling met supertoffe doe-activi-
teiten. De route is ongeveer twee kilometer 
lang en is toegankelijk voor buggy’s en rol-
stoelgebruikers.

De bewegwijzerde route is volledig gratis. 
Het routeplan kun je vanaf vrijdag 1 april 
afhalen in de Leo Pleysierbibliotheek of via 
onze website www.rijkevorsel.be/paashaas 
kun je het downloaden.

Meer info:
· jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 52

Paaseieren rapen 
aan de molen

Op paaszondag 
17 april vliegen 
de paasklokken 
over 
Rijkevorsel

Toerisme Rijkevorsel 
nodigt de Rijkevorselse 

kleuters en lagere schoolkinderen uit om 
paaseieren te komen rapen op het molen-

Vrolijk
Pasen

P A A S E I E R E N
R A P E N

K O M  J I J  O O K ?

9.30 uur: paaseieren verdienen

10.30 -11.00 uur: paaseieren rapen
Neem zeker een mandje mee !

Waar: De Stenen Bergmolen, Looiweg

Koffie voor de ouders staat klaar 
in het bezoekerscentrum !

Deelname is gratis!

Inschrijven voor 10 april 2022 via
toerisme@rijkevorsel.be of
03 340 00 52.
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Petanque in Rijkevorsel

Een sport die je overal kunt 
spelen, dat is petanque
Petanque is de Provençaalse variant van 
jeu de boules. Het verschil tussen beiden 
is dat jeu de boules alle spellen omvat die 
met metalen ballen worden gespeeld. Voor 
petanque is er weinig of geen uitrusting en 
infrastructuur nodig.

De sport biedt zoveel mogelijkheden waar-
bij het officieel gespeeld kan worden op 
een boulodrome. Er is geen reglementaire 
grootte voor het terrein. Zo kun je het spel 
spelen op gravel, zand, kort gras of fijn grind. 

Aangelegde petanquebanen vind je in Rij-
kevorsel op de volgende locaties: op het 
voormalig speelterrein in het Oud Lo, in de 
tuin van het woonzorgcentrum Prinsenhof in 
de Helhoekweg en in de tuin achter het ge-
meenschapscentrum in de Pioenstraat. 

Petanque speel je:
· 2 tegen 2 met drie petanqueballen 
 (doublette)
· 3 tegen 3 met twee petanqueballen 
 (triplette)
· 1 tegen 1 met drie petanqueballen 
 (tête-à-tête)

Bij petanque moet je proberen om je ballen 
dichter bij het but (doelballetje) te ‘plaat-
sen’ dan de ballen van je tegenstander. Een 
loting bepaalt welk team mag beginnen. 

Een speler van het eerste team trekt ver-
volgens een cirkel op de grond en gooit het 
but zo’n zes à tien meter voor zich uit. Ver-
volgens speelt hij of één van zijn teamgeno-
ten vanuit de cirkel de eerste bal zo dicht 
mogelijk tegen het but. Tijdens het gooien, 
moeten de voeten van de speler die aan de 
beurt is binnen de cirkel blijven. Vervol-
gens is het de beurt aan een speler van het 
tweede team. Hij moet proberen zijn bal 
dichter bij het mikballetje te plaatsen dan 
het eerste team. En zo wisselen de teams 
elkaar af. Voor elke bal die een team dich-
terbij geplaatst heeft dan de tegenpartij, 
scoort het een punt. Per werpronde kan een 
team dus maximaal zes punten scoren. Na 
het einde van de werpronde gooit het win-
nende team opnieuw het but en begint er 
een nieuwe ronde. Het team dat na verschil-
lende werprondes als eerste dertien punten 
scoort, wint de partij.

Kriebelt het bij jou al om deze sport te be-
oefenen ? Spreek dan af met vrienden, buren 
en/of familie en demonstreer je beste werp-
techniek.
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Grensoverschrijdend gedrag 
in de sport

Grensoverschrijdend gedrag, wat is dit nu 
precies? Het is elke vorm van gedrag in ver-
bale, non-verbale, digitale of fysieke zin die 
een  persoon als ongedwongen en/of onge-
wenst ervaart. Als een sporter ongewenst 
gedrag ervaart, moet dit serieus worden ge-
nomen. Als we het globaal bekijken, onder-
scheiden we enkele soorten grensoverschrij-
dend gedrag zoals pesten, discriminatie, 
seksuele intimidatie, bedreiging, belediging 
en mishandeling. 

Eén op de drie sporters vertelt tegen nie-
mand dat ze slachtoffer zijn geworden van 
grensoverschrijdend gedrag. De cijfers to-
nen aan dat grensoverschrijdend gedrag 
binnen de sport, maar ook daarbuiten, een 
groot probleem is. Bij grensoverschrijdend 
gedrag kun je bij verschillende instanties te-
recht die luisteren naar jou. Neem contact 
op met de politie of consulteer de hulplijn 
1712. Kinderen en jongeren kunnen ook te-
recht bij Awel en de chatmogelijkheid ‘Nu 
praat ik erover’, bij het Centrum voor Alge-
meen Welzijnswerk of bij het JAC. Daarnaast 

kun je ook iemand binnen jouw sportclub of 
sportfederatie contacteren of iemand in je 
omgeving in vertrouwen nemen. 

Buitenspeeldag

Op woensdag 20 april 2022 is het in heel 
Vlaanderen weer Buitenspeeldag en ook het 
lokaal bestuur van Rijkevorsel werkt hier 
graag aan mee. Op deze dag zetten de popu-
laire kinderzenders hun schermen op zwart 
zodat alle kinderen worden gestimuleerd om 
buiten te spelen. 

In onze gemeente kunnen alle kinderen 
vanaf zes jaar, tussen 14.00 en 16.00 uur, 
terecht op de parking van het Doelenpad 
(naast de kerk) om er zich uit te leven met 
volksspelen, grote gezelschapsspelen of op 
het springkasteel.

Om er zeker van te zijn dat we genoeg bege-
leiding voorzien, vragen we om voor 18 april 
in te schrijven.

Meer info en inschrijvingen:
· 03 340 00 55
· jeugd@rijkevorsel.be
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Met jouw straat, buurt of 
vereniging meedoen aan
Vlaanderen Feest ! in 2022 ?

Ook dit jaar plant Vlaanderen Feest ! weer 
een zo breed mogelijke 11-daagse activitei-
tenwaaier. Wil je een straatfeest, een buurt- 
initiatief of een plaatselijke verenigingsacti-
viteit organiseren in het weekend van vrijdag 
24 tot zondag 26 juni of in de aanloop tot de 
Vlaamse Feestdag van vrijdag 1 tot maandag 
11 juli 2022 ? Dan kun je daarmee organisatie-
partner worden voor Vlaanderen Feest ! en zo 
in aanmerking komen voor een optie op een 
feestcheque tot € 180.

Voorwaarden:
· Het evenement moet een open en een 

niet-competitief karakter hebben. 
· Het moet mensen in de periode van de 

11-daagse als groep bij elkaar brengen 
voor een positief gemeenschapsleven bin-
nen de eigen gemeente.

· Het mag geen partijpolitiek of commer-
cieel evenement zijn. 

Het formulier om te kandideren is tot ui-
terlijk einde april (of tot uitputting van de 
opties op een feestcheque) beschikbaar  
op www.vlaanderenfeest.eu. De toekenning 
van een feestcheque gebeurt volgens het 
principe ‘wie eerst komt, eerst oogst’. Elk 
jaar overtreft de vraag al snel het aanbod. 
Er zeer vlug bij zijn, is dus de boodschap !

Meer info:
· www.vlaanderenfeest.eu

Peuterspeelpunt opent 
opnieuw zijn deuren

Het is een tijdje stil geweest rond het Peu-
terspeelpunt, maar goed nieuws: vanaf deze 
maand opent de Kinderclub opnieuw zijn 
deuren voor de allerkleinsten! Zij zijn elke 
week op woensdagvoormiddag tussen 9.30 en 
11.30 uur welkom om samen met hun (groot)
ouders, tantes, onthaalouders, ... te komen 
spelen en de Kinderclub te verkennen. 

Het Peuterspeelpunt gaat afwisselend door 
in de Kinderclub centrum (Molenstraat 22) 
en de Kinderclub Sint-Jozef (Pioenstaat 26). 
Tijdens de schoolvakanties is het Peuter-
speelpunt gesloten. Hopelijk komen jullie 
allemaal spelen. Het speelgoed en de koffie 
staan al klaar ! 

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



31

Erfgoeddag zondag 24 april

Erfgoeddag maakt school
Al twintig jaar toont de cultuur- en erfgoed-
sector zichzelf op de eerste zondag na de 
paasvakantie van zijn allerbeste kant. Het 
doel van al die inspanningen ? De rijkdom, 
verscheidenheid en het potentieel van al het 
roerend en immaterieel cultureel erfgoed dat 
Vlaanderen en Brussel rijk is onder de aan-
dacht van zoveel mogelijk mensen brengen.

Onder het motto ‘Erfgoeddag maakt school’ 
duikt Erfgoeddag in 2022 in het rijke school-
leven en –verleden. Op zondag 24 april is er 
de klassieke Erfgoeddag. In de daaropvol-
gende week, van 25 tot 29 april, ligt de focus 
op de scholen.

Iedereen heeft wel ‘iets’ met school: een 
schoolverleden − pittig of niet − hebben we 
immers allemaal. De tijd die we op school 
doorbrachten, verbindt ons: door wat we 
daar geleerd hebben, maar ook de verhalen 
en tradities die aan het schoolleven gekop-
peld zijn. Kijk maar naar oude schoolfoto’s 
en je wordt al snel overspoeld door herin-
neringen.

Waarom is leren in ons land een plicht ? Hoe 
zat het weer met de Schoolstrijd ? Hoe sterk 
verschilt de leerstof en de manier waarop 
die gegeven wordt met die van onze groot-
ouders ? Huishoudkunde: hoe leer(de) je dat ? 
... Op deze vragen krijgt het publiek een 
antwoord op Erfgoeddag.

Activiteiten in Rijkevorsel
Op zondag 24 april is iedereen welkom in 
het gemeentelijk Heemkundig Museum. 
Kom kennismaken met het schoolklasje. Het 
klasje dateert van de tijd van oma en opa. 
Houten schoolbanken, leien, telraampjes, 
de oude schoolbel en nog veel meer kun je 
hier ontdekken.

De Heemkundige Kring stelt tijdens de daar-
opvolgende week, van 25 tot 29 april, een 
kleine collectie tentoon in de Leo Pleysier-
bibliotheek.

De Sint-Jorisgilde opent op zaterdag 23 april 
van 14.00 tot 22.00 uur en op zondag 24 april 
van 10.00 tot 22.00 de deuren. Je bent wel-
kom voor het bezichtigen van gildebezittin-
gen, breuken, kruisbogen, oude boeken van 
de 16de eeuw, ... Het loont meer dan de 
moeite om er eens een kijkje te gaan nemen.

Meer info:
· 03 340 00 52
· cultuur@rijkevorsel.be
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Paasvakantie 2022: Kinderclub en Grabbelpas

Kinderclub
De begeleiding van de Kinderclub heeft een keitof activiteitenprogramma voor de paasvakantie in elkaar gestoken. 
De activiteiten zijn allemaal voorbereid in het thema ‘klein en groot’. Het belooft dus weer een grootse vakantie 
te worden. Het ganse team van begeleiding en monitoren zal zich inzetten om de kinderen een fijne paasvakantie 
te bezorgen. We gaan zoveel mogelijk buiten ravotten. 

De kinderen worden tijdens de korte schoolvakanties opgevangen in hun opvanglocatie van tijdens het schooljaar. 
Er wordt gewerkt met een inschrijvingsstop, wat betekent dat er maximum 98 kinderen worden opgevangen in de 
Kinderclub centrum en 42 kinderen in de Kinderclub Sint-Jozef. Na de uiterste inschrijvingsdatum van 27 maart 
2022 nemen we hoe dan ook geen inschrijvingen meer aan voor de paasvakantie. Deze maatregel hanteren we om 
een kwaliteitsvolle opvang aan de kinderen te garanderen.

Via www.i-school.be/login kun je online inschrijven tot en met zondag 27 maart 2022. Meer informatie kun je 
terugvinden op www.rijkevorsel.be/kinderclub.

Grabbelpas
Tijdens de paasvakantie staan er weer een heleboel superleuke activiteiten gepland. Hieronder vind je alvast 
een overzicht. Meer info en eventuele wijzigingen zijn steeds terug te vinden op www.rijkevorsel.be/grabbelpas.

 Datum  Leeftijd Activiteit
· maandag 4 april geboortejaar 2010 t.e.m. 2015 Alpaca Hoogstraten
· dinsdag 5 april geboortejaar 2010 t.e.m. 2015 Stoertoer in Mol + Zilvermeer
· woensdag 6 april geboortejaar 2010 t.e.m. 2015 Kabouterberg + domein De Putten
· donderdag 7 april geboortejaar 2010 t.e.m. 2015 VDS-spelnamiddag
· vrijdag 8 april geboortejaar 2006 t.e.m. 2009 Vissen bij De Aalscholvers
· maandag 11 april geboortejaar 2010 t.e.m. 2015 Ark Van Noë
· dinsdag 12 april  geboortejaar 2010 t.e.m. 2015 Speeldriedaagse in Balen, in samenwerking met
 tot donderdag 14 april  Gezinsbond Rijkevorsel
· vrijdag 15 april geboortejaar 2010 t.e.m. 2015 Koeknuffelen

Houd zeker onze website en de Facebookpagina ‘Kind in Rijkevorsel’ in de gaten voor de meest recente info.

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

Het is zo gemakkelijk en we zijn het zo ge-
wend: dingen één keer gebruiken en dan 
weggooien. Maar omdat we iets gewend zijn, 
betekent dat niet dat het normaal of gezond 
is. Zeker niet voor onze mooie natuur.

Wist je dat het 100 jaar duurt vooraleer 
je plastieken flesje afgebroken is ? Neem 
daarom vanaf nu een herbruikbare drinkbus 
mee als je gaat sporten.

Speelstraten in Rijkevorsel

Wil jij jouw straat omtoveren 
tot een speelstraat ? 
De voorwaarden waaraan je straat moet vol-
doen en dewelke door de bewoners dienen 
ingevuld te worden, vind je terug op onze 
website www.rijkevorsel.be/speelstraten.

Hier kun je ook het aanvraagformulier en de 

bewonersenquête downloaden. Aanvragen 
dienen voor 18 april binnengebracht te wor-
den bij de jeugddienst.

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

Sportgala 2020 -2021

Op vrijdag 6 mei 2022 worden onze Rijkevor-
selse kampioenen en unieke personen in de 
sportwereld gevierd tijdens het Sportgala.

Nog tot en met 4 april kunnen kandidatu-
ren ingediend worden bij de sportdienst. Op 
de webpagina www.rijkevorsel.be/sportgala 
vind je de nodige formulieren of je kunt 
deze bekomen bij de dienst vrije tijd.

· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 50
· cultuur@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· evenementen@rijkevorsel.be – 03 340 00 54
· jeugd@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· sport@rijkevorsel.be - 03 340 00 54
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 52

 

Meer    
info
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Wie of wat zijn 
De Tamme Bostrappers ? 
Wij zijn een groepje vrienden die wat gaan 
fietsen. Dat is begonnen in 2013, waarna we 
definitief als club opgestart zijn in 2015. 

Wij gaan regelmatig het bos in met de moun-
tainbike en doen mee aan toertochten. Soms 
snel, maar niet altijd: vandaar de naam De 
Tamme Bostrappers. 

Tegenwoordig blijft enkel de harde kern nog 
over om te fietsen. Maar we organiseren ook 
nevenactiviteiten waar dan iedereen op post 
is. Na het fietsen is het dan nabespreking bij 
den Dirk in Café Cartouche.

Wat	zijn,	naast	het	fietsen,	
de belangrijkste evenementen 
van de vereniging ? 
Onze jaarlijkse daguitstap en teambuilding. 
Zo zijn we al naar het Schapenhof geweest 
en vorig jaar zijn we gaan solex rijden. Dit 
jaar staat er nog riverbike op de planning. 
We zijn ook al elk jaar − behalve in de coro-
naperiode − op fietsweekend geweest. 

En sinds 2016 staan we met een tapwagen 
en gezellig terras op Sint-Jozefkermis. Dit is 
zoals jullie weten steeds het weekend na 21 
juli. Dit jaar is dat dus op 23, 24 en 25 juli. 
We staan een heel weekend paraat. Dus kom 
er allemaal maar ene of meer drinken !

MTB De Tamme BostrappersVereniging in de kijker
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Hebben jullie je werking 
moeten aanpassen omwille 
van de coronacrisis ? 
We hebben een tijd niet ‘mogen’ gaan fiet-
sen in groep. En er werden geen toertochten 
georganiseerd. Ook de after bij de Cartou-
che ging in echte coronatijden niet.

Wat is het belangrijkste doel ?
Genieten van de kleine dingen en het sa-
menzijn. Plezier staat boven prestatie. En 
we lachen wat af. Als er iemand valt bij het 
stoppen omdat die vergeet uit te klikken bij-
voorbeeld. We hopen dat we nog veel kun-
nen fietsen, ondanks de toenemende medi-
sche mankementen. 

Wie nomineren jullie 
als volgende vereniging ?
@Veussel, omdat die leuke activiteiten orga-
niseren waar we naartoe gaan.

MTB De Tamme Bostrappers

· Hoofdactiviteit: fietsen
· Leeftijd: 9 jaar
· Aantal leden: 21 leden 
· Website: facebook.com/detammebostrappers
  instagram.com/de_tamme_bostrappers
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Vergeet zeker niet om op zondag 24 april 
tijdens Erfgoeddag een bezoek te brengen 
aan het Heemkundig Museum. Je maakt er 
kennis met een authentiek schoolklasje dat 
dateert van de tijd van oma en opa. Houten 
schoolbanken, leien, telraampjes, de oude 
schoolbel en nog veel meer kun je hier ont-
dekken.

1436 Een Middeleeuws 
schoolongeval
Het was lente in 1436, de tijd van de Bour-
gondiërs. De zon deed al flink moeite om de 
jonge gewassen te laten groeien. Binnenkort 
zou de meimaand de natuur doen openbar-
sten langs alle kanten. Maar dat jaar, op  
18 april, was het winterkoren toch ook al flink 
opgeschoten. De nieuwe korenaren waren al 
duidelijk zichtbaar op de jonge halmen. Het 

was een gewone dag zoals alle andere. De 
kinderen gingen in groep naar school in het 
dorp en na de schooldag keerden ze in groep 
weer naar huis. 

Onderweg passeerden ze de huizen met hun 
strooien daken langs de Plaetse, zoals het 
dorpsplein vroeger genoemd werd. Het was 
nog maar juist 75 jaar geleden dat heer Hen-
drik Van Cuyck dit plein voor eeuwig en altijd 
aan Veussel had geschonken om er een markt 
te organiseren. Al snel kwam het groepje 
jongens in de velden vlak achter de huizen.

Ze wilden een pijpje of een fluitje maken 
van de korenaren op de akker. Hoe het ge-
beurde weet niemand, maar plotseling lag 
één van hen aan zijn mond bloedend tegen 
de grond. De jongen bloedde dood.

#2310

Het Veussels verleden
Dit jaar vindt Erfgoeddag plaats op 24 april onder het motto ‘Erfgoeddag 
maakt school’. Op onze vraag grasduinden de leden van de Heemkundige 
Kring van Rijkevorsel in het schoolleven en –verleden van onze gemeente. 
Ze stootten daarbij op enkele merkwaardige verhalen. 

 © Luc Jansen
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Door dit ongeval weten we zeker dat er reeds 
in 1436 een school bestond in Rijkevorsel, en 
dat dit de gewoonste zaak was. Wellicht be-
stond de school toen al veel langer. 

Een klein onderzoek over eerste vermeldin-
gen van scholen in de buurt levert het vol-
gende op: Brecht 1492, Retie 1482 en Wilrijk 
1473. Oudere gegevens bestaan er niet voor 
de scholen van de provincie Antwerpen. Als 
men deze jaartallen ziet, dan is het wel zon-
neklaar dat Rijkevorsel de oudste gekende 
school heeft van de provincie.

Lerarentekort
Ook in het verleden was het niet altijd ge-
makkelijk een meester te vinden voor het 
houden van de school. In 1605 zat de pas-
toor zonder onderwijzer en soms ging hij 
dan maar zelf voor de klas staan. Dat vond 
hij maar niets en hij trok een schepen met 
zijn mouw. Samen gingen ze in Turnhout een 
schoolmeester zoeken. Toen ze uiteindelijk 
iemand gevonden hadden, begonnen ze te 
onderhandelen. Bij het eindelijk akkoord ga-
ven ze Goyvaert Wuyts, de nieuwe meester, 
een godspenning van 26 stuiver. Dit geschenk 
was een symbolische daad als teken dat er 
een overeenkomst was.

Toen het nieuws bekend werd in Rijkevor-
sel werden paard en kar ingespannen en de 
burgemeester zorgde ervoor dat de mees-
ter met al zijn meubelen overgehaald werd 
van Turnhout naar Rijkevorsel. Dit kostte de 
gemeente 21 stuiver. We vermoeden dat de 
verhuis op een vrolijke en leutige manier ge-
beurde, zoals honderd jaar geleden ook een 
boer van een ander dorp nog overgehaald 
werd. 

Dat ging toen gepaard met flink wat drank, 
dans, verhuisliederen en muziek. Want in 
1605 betaalde de gemeentekas een flink be-
drag van 3 gulden en 10 stuiver “ten tijde de 
selve (Mr. Goyvaerde) overgehaelt werde”. 

Het verhuislied ging dan misschien als volgt:

Wij de gaan de meester halen,
Zoete lieve gareltjes,
Wij gaan de meester halen,
Zoete lieve meid,

We gaan met allemalen, 
Zoete lieve gareltjes,
We gaan met allemalen,
Zoete lieve meid. 

En dan volgen nog vele strofen, waarin ook 
sprake is van brandewijn. In de gilde zong 
men dit lied dertig jaar geleden nog. Mis-
schien moeten de schoolbesturen van nu 
deze oude gewoonte terug invoeren om de 
leraren te lokken. 
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Schoolbanken van hier 
tot ginder
Men liet in 1714 voor de school banken ma-
ken van maar liefst 8 meter lang. Dat was 
maar eventjes zo breed als de school toen 
was. Ze bestonden slechts uit twee zitplan-
ken, een lage vooraan voor de kleintjes en 
een hoge achteraan voor de groten. Een ta-
fel of een lessenaar om op te schrijven was 
niet voorzien. In die tijd bestond de school 
slechts uit één klas van ongeveer 9 op 7 me-
ter, met een strooien dak en graszoden op de 
nok van het dak. Vlak naast de klas of school 
stond de schamele onderwijzerswoning; 
deze bestond uit één kamer en één keuken. 

Bij de school moet een turfschop gestaan 
hebben met daarin brandstof voor het vuur. 
De klas werd warm gehouden met een open 
vuur. Warm gehouden ? Voor zover het mo-
gelijk was, want de ruiten waren meer stuk 
dan heel en het strooien dak drupte bijwij-
len als een zeef. Die armzalige school met 
lange banken stond ongeveer waar nu de sa-
cristie van de kerk is. 

Geboer met de koer
Vroeger ging men in de school en cafés ‘naar 
de koer’ om de grote boodschap te doen. 
Langs de koer stonden de wc’s, met daaron-
der de beerput. De inhoud ervan, daar was 
gedoe over in 1858. De schoolmeester kon 
de mest van de school wel gebruiken om zijn 
geboer, aardappelen en groenten, te bevor-
deren. Hij maakte aanstalten om de put met 
een reusachtige gierlepel te ledigen. Maar 
het gemeentebestuur zag dat zo niet zitten. 
Want het was de gewoonte dat de gemeente 
de inhoud ervan elk jaar verpachtte aan de 
meestbiedende. Als de meester die wilde, 
dan moest hij maar genoeg bieden tijdens de 
verpachting. Maar de man verdedigde zich. 
Hij hield toch altijd de school ook proper en 
in orde !

Gierlepel – miniatuur Jos Sysmans

Het gemeentebestuur had oren naar zijn ar-
gumenten en besloot hem voortaan jaarlijks 
een kleine toelage van 40 à 50 frank te be-
talen voor het in orde houden van de school. 
De beerput konden ze dan blijven verpach-
ten aan de meestbiedende. De meester mis-
schien ?

Op zondag zochten de boerenfamilies me-
kaar wel eens op en dan ging men ‘het ge-
boer afzien’, of met andere woorden het be-
drijf met planten en dieren. Tegenwoordig 
heet dat evaluatie of bedrijfsspionage.

Teksten bijeengezocht door de 

Heemkundige Kring van Rijkevorsel vzwMestkar – miniatuur Jos Sysmans
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Geflitst...

19 maart 2022  Antwerp Classic en rondrit

5 maart 2022

  Intergalactic Lovers in de Singer

13 maart 2022

  Paddenoverzet in Rijkevorsel

Maart 2022 Jeugdboekenmaand

 in de Bib

4 maart 2022
  Axl Peleman in de Singer

1 maart 2022  Grabbelpasvoorstelling FeestNeus
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13 maart 2022  Hanekap in Achtel met de Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid

20 februari 2022  Opening tentoonstelling 

miniatuurtjes Jos Sysmans in het Heemkundig Museum
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1 april 2022
Om 20.30 uur
Philip Catherine, Paulo Morello & 
Sven Faller
Concert

 © R. Dombrowski

Sinds de jaren ’60 staat gitarist Philip 
Catherine op de voorgrond van de Euro-
pese jazzscene. Zijn samenwerking met 
grootheden als Chet Baker, Stéphane 
Grappelli, Charles Mingus en Dexter 
Gordon en zijn unieke, soepele speel-
stijl, pure klankkleur en bevlogenheid 
zijn van groot belang geweest. Samen 
met gitarist Paulo Morello en bassist 
Sven Faller neemt hij je mee langs 
Franse chansons, jazzstandards, sub-
tiele americana en het beste van mees-
ter Django Reinhardt.
Voorverkoop: € 22 
Inkomprijs: € 24 
Voorverkoop studenten: € 18 
Inkomprijs studenten: € 20

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website.

Van 2 tot 18 april 2022
Paaszoektocht 
WZC Prinsenhof
Spel 

WZC Prinsenhof organiseert tijdens de 
paasvakantie een Paaszoektocht. Tel de 
gele Paashazen die je buiten vindt op 
de ramen van ons woonzorgcentrum. 
Bezorg je oplossing met naam, leeftijd 
en telefoonnummer ten laatste op 18 
april in een gesloten enveloppe in de 
brievenbus van WZC Prinsenhof. De 
winnaar ontvangt een grote chocolade 
paashaas. De bewoners van WZC Prin-
senhof zullen jou enthousiast opwach-
ten en wuiven !
Gratis

 WZC Prinsenhof
 Helhoekweg 18
 2310 Rijkevorsel

 WZC Prinsenhof

Van 3 tot 18 april 2022
Op stap met 
de paashaas
Wandelen 

Kun jij huppelen als een konijntje en 
ben je benieuwd waar alle paaseitjes 
en paasklokken verstopt zijn ? Ga dan 
op stap met de paashaas. Deze leuke 

paaswandeling met supertoffe doe- 
activiteite is ongeveer 2 km lang en is 
toegankelijk voor buggy’s en rolstoelge-
bruikers. De route kun je vanaf 1 april 
ophalen in de Leo Pleysierbibliotheek 
of kun je downloaden op de website van 
het lokaal bestuur.
Gratis

 De Stenen Bergmolen
 Looiweg
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel en 
 Toerisme Rijkevorsel

 03 340 00 52
 toerisme@rijkevorsel.be

7 april 2022
Om 20.45 uur
Ieder zingt zoals hij gebekt is
Lezing/concert
In de jaren ’60 werd er gerebelleerd te-
gen oorlog, tegen de uitbuiting van de 
arbeider, tegen seksueel geweld, ... De 
periode werd ook gekenmerkt door de 
vrije liefde, waarbij katholiek Vlaan-
deren erop toezag dat er geen grenzen 
werden overschreden. Journalist Her-
man Van Doninck geeft in deze lezing 
een overzicht van de diverse zaken 
waartegen in liedjes werd gerebelleerd 
en wat er in 2019 nog is overgebleven 
van de zogenaamde protestzangers. 
Deze liedjes worden met bravoure ver-
tolkt door een telkens wisselende zan-
ger of zangeres.
€ 5

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Femma Rijkevorsel en 
 Avansa Kempen

 03 314 39 19
 Telefonisch reserveren.

8 april 2022
Om 20.30 uur
SONS try-out
Concert
Vier vettige en grofgebekte jongens uit 
Melsele die smijten met fuzzy gitaren, 
luide bassen en keiharde drums, en ge-
kroond werden tot De Nieuwe Lichting 
2018. SONS klinkt scheurend, kijvend, 

 

Aankondigingen van 
activiteiten in mei
dien je uiterlijk op
maandag 4 april 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.

 adres    info    telefoon    e-mail
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jammend, als typische psychedelische 
garagepunk met een stevige kwak Black 
Sabbath eroverheen.

 © Daniil Lavrovski

€ 20
Studenten: € 18

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website.

11 april 2022
Om 19.30 uur
Kaartavond Jokken
Spel
Deuren open om 19.30 uur.

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel

14 april 2022
Om 20.30 uur
Jessie Lee & The Alchemists
Concert

 © Christophe Losberger

Jessie Lee & The Alchemists, opgericht 
in 2015, is een modern bluesrockkwintet 
onder leiding van zanger-gitarist Jessie 
Lee en gitarist-componist Alexis ‘Mr AL’ 
Didier. De charismatische frontvrouw 
Jessie Lee wordt ook wel de Franse 
uitvoering van Beth Hart genoemd. Net 
zo krachtig en vol met passie brengt zij 
haar repertoire, ondersteund door een 
zeer solide en overtuigende band.

Voorverkoop: € 15 
Inkomprijs: € 17 
Voorverkoop studenten: € 10 
Inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website.

16 april 2022
Om 20.30 uur
Ottla
Concert
Ottla, het meest jazzy project van de 
immer productieve Bert Dockx, bracht 
in 2019 haar gesmaakte titelloze debuut 
uit. Daarop werden jazz, atmosferische 
klanklandschappen, rock en improvisa-
tie op verrassende wijze gecombineerd 
door een veelzijdig sextet.

Voorverkoop: € 13 
Inkomprijs: € 15 
Voorverkoop studenten: € 9 
Inkomprijs studenten: € 11

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website.

17 april 2022
Van 9.30 tot 13.00 uur
Paaseieren rapen
Festiviteit 
Toerisme Rijkevorsel nodigt de Rijke-
vorselse kleuters en lagere schoolkinde-
ren uit om paaseieren te komen rapen 
op het molenterrein. Vanaf 9.30 uur 
kunnen de kinderen met allerlei spel-
letjes bonuseieren verdienen. Is het 
nest van onze kip vol dan kan het echte 

werk beginnen. Om 10.30 uur mogen de 
kleuters hun mandje vullen, om 11.00 
uur zijn de lagere schoolkinderen aan 
de beurt. Wil jij er met je gezin ook 
bij zijn die dag ? Stuur dan uiterlijk op 
10 april een mailtje naar toerisme@rij-
kevorsel.be en geef door met hoeveel 
kinderen je aanwezig zal zijn.

Gratis
 De Stenen Bergmolen

 Looiweg
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel en 
 Toerisme Rijkevorsel

 03 340 00 52 (reserveren) 
 03 340 00 55 (info)
 toerisme@rijkevorsel.be (reserveren) 
 jeugd@rijkevorsel.be (info)

 Reserveren telefonisch of 
 via e-mail.

18 april 2022
Om 13.00 uur
Paaseierentocht
Wandelen 

Wandeling met voorziene spelen en 
daaraan verbonden beloning in paas-
thema. Er kan ook vertoefd worden op 
ons gezellig terras aan democratische 
prijzen.

 Chirolokalen Sint-Jozef
 Zuiderdijk 10E
 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef
 www.kwbsintjozef.be

  website    facebook    instagram    2310-app
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19 april 2022
Om 20.30 uur
Bert Dockx (try-out)
Concert

 © Alex Schuurbiers

Na het succesvolle Transit, is Safe het 
tweede album dat Bert Dockx (Dans 
Dans, Flying Horseman, Ottla, Strand) 
onder zijn eigen naam uitbrengt. Deze 
collectie songs en instrumentals schip-
pert tussen dreiging en droom, tussen 
stilte en storm. Dockx wordt muzi-
kaal bijgestaan door Loesje en Martha 
Maieu (Flying Horseman, Blackie & The 
Oohoos) en Thomas Jillings (Ottla, Li-
nus).
Voorverkoop: € 13 
Inkomprijs: € 15 
Voorverkoop studenten: € 9 
Inkomprijs studenten: € 11

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website.

20 april 2022
Van 14.00 tot 16.00 uur
Buitenspeeldag 2022
Spel 

Op woensdag 20 april 2022 is het over 
heel Vlaanderen weer Buitenspeeldag 
en ook het lokaal bestuur Rijkevorsel 
werkt hier graag aan mee! Alle kinde-
ren vanaf 6 jaar zijn tussen 14.00 uur en 

16.00 uur welkom aan de parking van 
het Doelenpad om er zich uit te leven 
met o.a. volksspelen en grote gezel-
schapsspelen of op het springkasteel ! 
Om er zeker van te zijn dat we genoeg 
begeleiding voorzien, vragen we om 
voor 18 april in te schrijven.
Gratis

 Parkje Doelenpad
 Doelenpad 1 - 2310 Rijkevorsel

 Jeugddienst Rijkevorsel
 03 340 00 55
 jeugd@rijkevorsel.be

 Telefonisch reserveren.

23 april 2022
van 13.00 tot 18.00 uur
Bloesemwandeling
Wandelen

Kom op zaterdag 23 april de lentebloe-
sems bewonderen. Koen en Martine 
Bruneel-Cox stellen die dag hun be-
drijf open voor de wandelaars. Vanaf 
13.00 uur kun je vrij rondwandelen en 
genieten van de lentebloesems. Om 
16.00 uur kun je deelnemen aan een 
geleide wandeling, dan trekken we met 
de fruittelers zelf door hun boomgaard 
voor een wandeling van een 2-tal kilo-
meter. Reserveren is niet nodig.
Gratis

 Fruitbedrijf Bruneel-Cox
 Brandakkers 4 - 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 52
 toerisme@rijkevorsel.be

Om 19.00 uur
Quiz ouderraad Het Kompas
Quiz
Ploegen van max. 10 personen. Actua-
liteitsvragen vanaf 2 april 2022. Prijzen 
voor de top-10.

€ 10
 GC Sint-Jozef

 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
 Ouderraad Het Kompas
 gemeenschapsquiz@gmail.com

 Reserveren via e-mail tot en met 
 17 april.

Om 20.30 uur
Kurt Vervloet - Solovoorstelling 
‘Beter dan Elvis ?!’
Theatervoorstelling

 © Sander Verheyen

Er zijn weinig dingen die wij simpele 
sterveling beter kunnen dan Elvis, be-
halve opstaan na de val, (dat kan ie-
dereen beter dan Elvis). Kermissen, fri-
turen, sex, drank, drugs & rock‘n’roll 
en Elvis spelen allemaal een grote rol 
in deze voorstelling, maar de hoofdrol 
in deze wervelende vertelling is weg-
gelegd voor datgene wat er écht wer-
kelijk toe doet, de liefde. En chocolade 
uiteraard, want chocolade helpt altijd ! 
De tweede monoloog van Kurt Vervloet, 
in meer dan één opzicht de voorstelling 
van zijn leven !
Voorverkoop: € 10 
Inkomprijs: € 12 
Voorverkoop studenten: € 5 
Inkomprijs studenten: € 7

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website.

 adres    info    telefoon    e-mail
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24 april 2022
Ontbijt op bed
Eten en drinken

Zin in een heerlijk ontbijt aan huis ge-
leverd ? Op 24 april levert het ouder-
comité van GLS De Wegwijzer ontbijt-
pakketten thuis. Bestellen kan nog tot  
3 april via tinyurl.com/ontbijt22 of 
scan de QR-code.

 GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Oudercomité GLS De Wegwijzer
 oudercomite@glsdewegwijzer.be
 tinyurl.com/ontbijt22
 facebook.com/oudercomite

 dewegwijzer
 Reserveren via QR-code of 
 de website.

Van 10.00 tot 17.00 uur
Erfgoeddag: een klasje 
uit de jaren 1950
Tentoonstelling

Jaarlijks trekken zo’n 1 500 schoolkin-
deren grote ogen wanneer ze in het 
Heemkundig Museum van Rijkevorsel 
mogen plaatsnemen in een klaslokaal-
tje uit de jaren 1950 en er geconfron-
teerd worden met verhalen en ge-
bruiken uit die tijd. Op Erfgoeddag is 
iedereen van harte welkom om de sfeer 
van weleer op te snuiven in het school-
tje, maar ook in het dokterskabinet, de 

dorpswinkel en nog veel meer. Deze ac-
tiviteit loopt tot 30 juni 2022.
Gratis

 Klooster
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 hkrijkevorsel@outlook.be
 heemkundigekringrijkevorsel.

 wordpress.com
 Reserveren via de website.

27 april 2022
Van 14.00 tot 16.30 uur
Workshop ‘Veilig op een 
veilige	fiets’
Cursus

Met deze gratis workshop frist een les-
gever van de VSV jouw kennis over de 
verkeersregels voor fietsers op en krijg 
je heel wat concrete, praktische tips 
om het zelf veilig te houden op de weg. 
Gebruik je je fiets voor de verplaatsing 
naar het werk, voor ontspanning of fiets 
je in groep ? Het maakt niet uit: ieder-
een is welkom !
Gratis

 Oude Pastorij
 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel

29 april 2022
Om 20.30 uur
Nataschia Kelly (try-out)
Concert
Natashia Kelly maakte onlangs indruk 
met haar Trio. Nu keert ze terug met 
een band vol sterkhouders van de Bel-
gische jazz: Ruben Machtelinckx, Nicola 
Andrioli, Yannick Peeters en Dré Palle-
maerts. De muzikanten zitten veran-
kerd in de jazz, maar laten ook pop en 
folk binnensijpelen.

€ 15
Studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website.

30 april 2022
Om 20.00 uur
Jaarconcert Brassband Condor 2022
Concert

Na een lange coronapauze is Brassband 
Condor blij om terug met de traditie 
van een jaarconcert te kunnen aankno-
pen en zo organiseren ze op zaterdag  
30 april onder leiding van Erwin Rob-
bens een jaarconcert in het Gemeen-
schapscentrum in Sint-Jozef Rijkevor-
sel. 
€ 5
Gratis voor min 14-jarigen
Ticket in voorverkoop = gratis 
trappist tijdens Trappistenstand 2022 

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Brassband Condor
 0475 98 88 08
 brassbandcondor@telenet.be

 Reserveren telefonisch of 
 via e-mail.

  website    facebook    instagram    2310-app
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volgende maand

3 mei 2022
Vadim Neselovskyi – 
benefiet	voor	Oekraïne

 de Singer

6 mei 2022
Claptonite - a tribute to 
Eric Clapton

 de Singer

7 mei 2022
Pannenkoekenslag Samana 
Sint-Jozef Rijkevorsel

 GC Sint-Jozef

Fisher-Z solo
 GC Sint-Jozef

9 mei 2022
Bloedinzameling 
Rode Kruis Rijkevorsel

 GC Sint-Jozef

15 mei 2022
3Men & Sclavis

 de Singer

Om 20.30 uur
Lokale Helden: 
His Trust Fund + Junior
Concert

Lokale Helden is terug ! Ook in de Sin-
ger knopen we opnieuw aan met de 
traditie en zetten we twee groepen op 
het podium met Rijkevorselse roots. 
His Trust Fund, het geesteskind van 
Philippe François, brengt ontroerende 
folkgitaarnummers en gedenkt de oeu-
vres van Paul Simon, Bob Dylan, Nina Si-
mone en consoorten. Junior sluit af met 
een mix van indie rock en americana. 
Inspiratie halen ze o.a. bij Bright Eyes, 
Kevin Morby en Kurt Vile, maar net zo 
goed bij bands als Big Thief en Wilco.
€ 10
studenten: € 5

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website.

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

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

 KH Broederband Rijkevorsel
 0498 59 79 57

Tot 28 juni 2022
Tijdens de openingsuren van het 
Heemkundig Museum
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 Rijkevorsel vzw
 hkrijkevorsel@outlook.be

Start voorverkoop 
9 april 2022

’t Veussels Tonjel speelt ‘Macbeth’
Toneelvoorstelling

Voor dit theaterstuk hebben we op-
nieuw regisseur Peter Stax gevraagd. 
Hij regisseerde enkele jaren geleden 
succesvol het meeslepende oorlogs-

verhaal ‘Jeanne’. Ook dit keer zullen 
we er een unieke belevenis van maken. 
Ditmaal een echte Shakespeare: Mac-
beth! Een 400 jaar oud moorddadig en 
mysterieus stuk, maar gespeeld in een 
modern jasje. Dit wil je niet missen ! 
Bestel je tickets vanaf 9 april via onze 
website.
€ 10

 Kolonie
 Diepte 2
 2330 Merksplas

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

 adres    info    telefoon    e-mail    website    facebook    instagram    2310-app     
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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:  .................................................................................................

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

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

✁



46

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

 adres    info    telefoon    e-mail    website    facebook    instagram    2310-app     
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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.

PEUTE
RSPEELPUNT

23 maart - Kinderclub Centrum
30 maart - Kinderclub Sint-Jozef

(gesloten - paasvakantie)
20 april - Kinderclub Centrum
27 april - Kinderclub Sint-Jozef

4 mei - Kinderclub Centrum
11 mei - Kinderclub Sint-Jozef 
18 mei - Kinderclub Centrum

25 mei - Kinderclub Sint-Jozef
1 juni - Kinderclub Centrum

8 juni - Kinderclub Sint-Jozef
15 juni - Kinderclub Centrum
22 juni- Kinderclub Sint-Jozef
29 juni - Kinderclub Centrum

steeds van 9.30 tot 11.30 uur

AGENDA
 van 0 - 3jaar

Kinderclub Centrum: Molenstraat 22

Kinderclub Sint-Jozef: Pioenstraat 26

03 340 00 55 - jeugd@rijkevorsel.be


