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De juiste vuilnisbak op de juiste plaats
Straatvuilnisbakken zijn nodig
in de strijd tegen zwerfvuil.
De juiste plaatsing en tijdige lediging
van de vuilnisbakken
zijn cruciaal om te zorgen
voor een propere omgeving.
Daarom is het lokaal bestuur ingestapt
in het vuilnisbakkenplan van Mooimakers.
Zo willen we ons dorp netter en mooier maken.
Als dat niet proper is !
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INHOUD

4
Het gemeentehuis krijgt binnenkort een grondige renovatie. 
Duurzaamheid en het functioneel gebruik van het gebouw 
worden twee belangrijke pijlers in het project. Tijdens de 
werken verhuizen de administratieve diensten naar alternatieve 
locaties.

32
De snel veranderende en strikte wetgeving zet de agrarische 

sector voor heel wat uitdagingen en moeilijkheden. Tal van  
organisaties geven advies bij deze uitdagingen. De Agro-

zorgwijzer Noorderkempen brengt al deze partners in kaart.

12
Via de website van het lokaal bestuur kun je vanaf nu ook 

inloggen op ‘Mijn Burgerprofiel’. Al je documenten bij 
verschillende overheidsdiensten kunnen geraadpleegd worden 

op dit veilig digitaal platform. 

34
Onder grote belangstelling werden op 6 mei onze 
sportlaureaten van de voorbije twee jaren in de kijker gezet. 
Het lokaal bestuur is trots op de prestaties van onze sporters. 
Postuum werden ook enkele unieke inwoners herdacht.

24
Om te voorkomen dat onze gemeente haar dorpse 
karakter en uitstraling kwijtraakt, is het nodig dat nieuwe 
woonontwikkelingen gebeuren op maat van Rijkevorsel en met 
respect voor de eigenheid van het dorp. Een studie naar de 
draagkracht van de woonkernen werd uitgevoerd.
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VOORWOORD

Dorien Cuylaerts,

Burgemeester

Beste inwoner,

En voor je het goed en wel beseft, is juni aangebroken. Juni, de laatste maand van het 
schooljaar, wat maakt dat je stilaan mag uitkijken en stiekem mag beginnen dromen van 
vakantie. Van de leerlingen en studenten wordt deze maand nog een laatste inspanning 
gevraagd voor toetsen en examens. Dat vraagt soms wat extra energie. Studeer jij beter 
in groep ? Motiveert het jou om de examens samen met medestudenten door te spartelen ? 
Tot 30 juni ben je als student welkom in zaal Forsela. Alle informatie daarover vind je 
terug op de website. Het lokaal bestuur wenst alle studenten alvast veel succes!  

Rijkevorsel is een dorp in beweging. Dat uit zich op allerlei manieren. De verschillende 
verenigingen die ons dorp rijk is, organiseren massaal veel activiteiten. De horecazaken 

doen hun best om het gezellig en levendig te maken. Een dorp in beweging kan ook betekenen dat verschillende 
projecten opgestart of uitgevoerd worden. Een mooi voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van het park aan de 
oude steenbakkerij Sas of de toekomstige grondige renovatie van het gemeentehuis. Maar beweging kun je ook in 
de letterlijke zin van het woord zien. Mensen in beweging krijgen: niet enkel de jongeren, maar ook de ouderen. 
Je kent zeker het gezegde ‘rust roest’. Dat willen we vermijden en daarom organiseren we deze maand de eerste 
editie van de 2310-sporteldag, een sportdag voor +50-jarigen. Kriebelt het? Kom dan zeker een kijkje nemen. 

Juni is ook de periode dat de wespen weer actief worden. Zit je met een wespennest rond jouw woning, tuin of 
bijgebouw? Dan kun je hiervoor terecht bij de brandweer. Lees verder in deze editie van 2310 wat je daarvoor 
moet ondernemen. Naast deze mogelijke ongemakken biedt de natuur ons de komende maanden ook veel moois. 
Dat is iets om je aan op te trekken. 

Als laatste wil ik graag meegeven dat het lokaal bestuur is ingestapt in het project Mooimakers van IOK 
Afvalbeheer. Dit met als doel om een deftig beleid uit te werken rond de sluikstort- en afvalproblematiek. Naast de 
vele vrijwilligers die Rijkevorsel reeds rijk is, de mensen van de technische dienst en de verenigingen die hier hun 
schouders onder zetten, durven we je ook te vragen melding te doen wanneer je sluikstort tegenkomt. Dit kan via 
het meldingsformulier dat je verder in deze editie vindt, alsook via de website en de 2310-app. 

Want samen maken we Rijkevorsel mooier. Fijne zomer !
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BESTUUR

Naar een duurzaam en functioneel gemeentehuis
De cluster beleving (vrijetijdsdiensten) blijft in de kantoren in de Leo Pleysierbibliotheek, 
maar alle andere administratieve diensten van het lokaal bestuur krijgen een plek in het gere-
noveerde gemeentehuis. Ook de sociale dienst verhuist in de toekomst van de OCMW-campus 
in het Prinsenpad naar het gemeentehuis. Verder is er uiteraard ook ruimte voor de politieke 
activiteiten en blijft ook het Heemkundig Museum gehuisvest in de kelderverdieping van het 
gemeentehuis. 

Het gebouw zal op een logische wijze worden ingericht met oog voor polyvalent gebruik, toe-
gangsbeheer en de noden van zowel de bezoekers als de personeelsleden en de mandatarissen. 
Zo zal de meeste dienstverlening plaatsvinden in gespreksruimten die gescheiden zijn van de 
kantoren. Op die manier wordt de privacy van de burger verzekerd en tegelijkertijd kunnen 
personeelsleden zich beter concentreren. Het afsprakensysteem maakt dit alles mogelijk en zal 
dus in de toekomst behouden blijven.

Het gemeentehuis van Rijkevorsel, dat dateert van 1987, krijgt deze 
legislatuur een fikse renovatie. De renovatiewerken zijn gericht op het 
verduurzamen van het gebouw en het optimaliseren van de inrichting. 
Dit laatste moet bijdragen tot een verbeterde dienstverlening voor de 
inwoners van Rijkevorsel. De start van de renovatie was oorspronkelijk 
voorzien in 2022, maar het project loopt vertraging op. In de loop van 2023 
zou gestart kunnen worden.

Grondige renovatie voor gemeentehuis
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Ook de buitenzijde van het gebouw wordt aangepakt om meer transparantie naar binnen toe te 
creëren en om de isolatie te verbeteren. Er wordt een garage voorzien voor dienstvoertuigen en 
overdekte fietsenstallingen voor de bezoekers en voor het personeel. In eigen beheer gebeuren 
ook nog enkele werken, zoals bijvoorbeeld de omgevingsaanleg.

Duurzaamheid is een belangrijke voorwaarde bij de renovatie van het gemeentehuis. Een ruime 
opvatting van dit begrip moet ertoe leiden dat o.a. materiaalgebruik, energiehuishouding, cir-
culariteit en veelzijdig ruimtegebruik bijdragen aan de doelstellingen van Kempen2030. 

Start en planning van de werken 
Er is een overheidsopdracht uitgeschreven voor de opmaak van het ontwerp en het uitvoeren 
van de werken. De procedure moest worden stopgezet en heropgestart wegens ontoereikend 
budget. Daardoor loopt het project vertraging op. Voorlopig blijft het uitstel beperkt tot enkele 
maanden, maar de huidige evoluties op de bouwmarkt leiden tot grote onzekerheid. 

Volgens de planning kan het team van architect en aannemer tegen het einde van het jaar 
gekend zijn. In de loop van 2023 zou dan gestart kunnen worden met de werken. De renovatie-
werken zullen minstens anderhalf jaar duren.

Tijdelijke huisvesting
Tijdens de renovatiewerken wordt het gemeentehuis volledig ontruimd. De huidige gebruikers 
van het gebouw zullen dus tijdelijk verhuizen naar alternatieve locaties. 

De dienst burgerzaken en de dienst onthaal worden gehuisvest in het administratief gebouw van 
de OCMW-campus. Alle andere diensten nemen hun intrek in het Klooster. De huidige gebruikers 
van het Klooster zijn hiervan op de hoogte en voor de meesten is er al een tijdelijke oplossing 
uitgewerkt. Voor vergaderingen van de bestuursorganen en huwelijken wordt ook uitgeweken 
naar andere locaties.

Het Heemkundig Museum zet zijn activiteiten in beperkte vorm verder in het gemeenschaps-
centrum in Sint-Jozef. Museumstukken die daar niet kunnen worden getoond, worden tijdelijk 
elders opgeslagen in afwachting van de opening van het vernieuwde museum in het gemeen-
tehuis.
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Hulp bij het invullen van
jouw belastingaangifte

Elk jaar ontvang je vanaf eind april jouw 
belastingaangifte of jouw voorstel van ver-
eenvoudigde aangifte. Deze is digitaal be-
schikbaar op Tax-on-web (MyMinfin). Je kunt 
toegang tot jouw aangifte krijgen door je op 
de website myminfin.be aan te melden via 
itsme® of met jouw identiteitskaart, pin-
code en een kaartlezer.

Online kun je jouw belastingaangifte invul-
len tot en met 15 juli. Het papieren aan-
gifteformulier dient uiterlijk op 30 juni bij 
het scanningscentrum van de FOD Financiën 
toe te komen. Als je je aangifte laat invullen 
door een boekhouder, dan heeft die nog tijd 
tot 30 september 2022 om je aangifte in te 
dienen.

Opgelet !
Als je jouw eBox geactiveerd hebt, bijvoor-
beeld voor de Covid-19-vaccinatie, dan ont-
vang je jouw aangifte enkel online. Je krijgt 
dan geen papieren aangifteformulier meer 
in jouw brievenbus. Wil je de documenten 
toch per post ontvangen of heb je begin juni 
nog niets gekregen, bel dan naar het tele-
foonnummer 02 572 57 57.

Zitdag op 8 juni 
in het gemeentehuis
Op woensdag 8 juni 2022 komen enkele 
medewerkers van de FOD Financiën naar 
het gemeentehuis van Rijkevorsel om je te 
helpen met het invullen van je aangiftefor- 
mulier. Je kunt bij hen op afspraak terecht 
van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 
uur

Enkel op afspraak
Een afspraak maken is verplicht en kan ui-
terlijk tot vrijdag 3 juni 2022, 12.00 uur. 
Hiervoor bel je naar het telefoonnummer 
03 340 00 00 tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis. Per afspraak wordt één 
aangifte behandeld. Doe je ook een aangifte 
voor een familielid ? Dan dien je een extra 
afspraak te maken. 

Op de dag zelf meld je je aan bij de onthaal-
balie in het gemeentehuis. Zij verwijzen je 
vervolgens door naar de juiste locatie.

Welke documenten moet je meenemen ?
· jouw identiteitskaart en pincode
· de aangifte(n) indien reeds ontvangen
· de vorige aanslag
· alle inkomstenfiches (fiches van lonen, 

pensioenen, brugpensioen, werkloosheid, 
ziektevergoedingen, ...)

· alle bewijzen voor aftrek (pensioenspa-
ren, leningen, levensverzekeringen, kin-
deropvang, wijk-werken, dienstenche-
ques, energiebesparende uitgaven, ...)

Voor de aangifte van iemand anders breng 
je ook volgende zaken mee:
· een kopie van zijn of haar identiteitskaart
· een volmacht

Hulp bij de belastingdienst: 
telefonisch of op kantoor
Past de zitdag in Rijkevorsel niet in je 
agenda ? Dan kun je zelf een afspraak maken 
bij de belastingdienst via 02 575 56 66 (elke 
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werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur). De hulp 
bij de aangifte wordt telefonisch of op kan-
toor georganiseerd.
· Telefonisch ? Op het afgesproken tijdstip 

zal de belastingdienst jou telefonisch 
contacteren om de aangifte in te vullen. 
Vervolgens zal je per post een document 
ontvangen om te ondertekenen en terug 
te sturen om je aangifte te vervolledigen.

· Een afspraak op één van de kantoren van 
de FOD Financiën is ook mogelijk, indien 
je dat wenst.

Personen die vorig jaar hun aangifte tele-
fonisch lieten invullen, werden reeds ge-
contacteerd door medewerkers van de FOD  
Financiën voor een nieuwe afspraak.

Voorstel van vereenvoudigde 
aangifte
Heb je een voorstel van vereenvoudigde 
aangifte ontvangen (witte envelop), waarbij 
de fiscus zelf op voorhand de belastingaan-
gifte invult, dan moet je in principe geen be-
lastingaangifte meer indienen. Je moet het 
voorstel nog wel nakijken. Indien er toch nog 
zaken ontbreken of foutief zijn, kun je ge-
bruik maken van het antwoordformulier dat 
toegevoegd is aan het voorstel. Als alles juist 
is, hoef je geen actie te ondernemen.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/zitdagbelastingen
· www.myminfin.be

Iedereen welkom 
in Rijkevorsel

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

Net zoals de voorbije jaren wapperde op 
deze dag de regenboogvlag in Rijkevorsel. 
De bestaande regenboogzebrapaden kregen 
een nieuw likje verf. Tevens werd een aan-
vraag ingediend bij het Agentschap Wegen & 
Verkeer tot het schilderen van het bestaande 
zebrapad ter hoogte van ’t Centrum in de 
regenboogkleuren. In de Leo Pleysierbiblio-
theek stond een thematafel uitgestald met 
boeken over het onderwerp.

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

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

Meer info:
· www.cavaria.be
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Onthaaldag nieuwe inwoners

Het lokaal bestuur heeft zich als doel gesteld 
om een toegankelijke en open gemeente te 
zijn waar iedereen zich thuis voelt. Hierbij 
worden ook de nieuwe inwoners die zich nog 
maar pas in Rijkevorsel hebben gevestigd 
niet over het hoofd gezien.

Jaarlijks organiseert het lokaal bestuur een 
onthaaldag voor deze nieuwe inwoners. Op 
een aangename manier leren onze inwijke-
lingen de gemeente wat beter kennen en 
maken ze kennis met andere nieuwe dorps-
genoten. 

In 2021 telden we niet minder dan 750 
nieuwe inschrijvingen in ons bevolkingsregis-
ter. Een 100-tal nieuwe inwoners schreven 
zich in voor de ontvangst in het gemeente-
huis op 30 april. Ze werden getrakteerd op 
een ontbijtbuffet en een cadeaubox vol met 
Rijkevorselse lekkernijen.

Kort verslag raden
25 april 2022

Gemeenteraad
Studie over de draagkracht
van de woonkernen
Het onderzoek draagkracht woonkernen 
wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. 
Het lokaal bestuur heeft door IOK een stu-
die over de draagkracht van de woonkernen 
in Rijkevorsel laten opmaken. Met het on-
derzoek willen we duidelijk maken waaraan 
projectvoorstellen voor omvangrijke woon-
projecten (appartementen, grote woon-
realisaties, ...) moeten voldoen en welke 
meerwaarde ze moeten betekenen voor de 
omwonenden of de buurt.

De resultaten zullen geïntegreerd worden 
in het nieuwe RUP en de bijhorende veror-
dening. Deze zijn momenteel allebei in op-
maak. Meer info lees je verder in de rubriek 
Bouwen en Wonen.
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Fietsstraat in de Emiel Van Roeystraat
Het permanent aanvullend politiereglement 
tot het inrichten van een fietsstraat in de 
Emiel Van Roeystraat wordt goedgekeurd.
In de Emiel van Roeystraat, van het kruis-
punt met de Sint-Lenaartsesteenweg tot het 
kruispunt met de Hoek, wordt in het najaar 
een fietsstraat ingericht. Om hier een vei-
ligere omgeving te creëren voor de weg-
gebruikers en ook een vlotte doorstroming 
van het verkeer te behouden, wordt de ver-
keerssituatie gewijzigd. Fietsers worden de 
belangrijkste weggebruikers: zij hebben er 
voorrang op gemotoriseerde voertuigen.

Overige beslissingen
De gemeenteraad gaat akkoord met de crite-
ria voor de verdeling van de stemrechten van 
de lokale besturen in de algemene vergade-
ring van de toekomstige woonmaatschappij 
uit het werkingsgebied.
Akkoord wordt gegaan met de aanstelling 
van gewestelijke vaststellers die verant-
woordelijk zullen zijn voor de vaststelling 
van overtredingen uit de politieverordening 
gemeente Rijkevorsel inzake overlast, pri-
vatief gebruik en veiligheid en gemak van 
doorgang op de openbare weg en openbare 
gezondheid en veiligheid.

De gemeenteraad wijst mevrouw Van Heu-
pen aan als sanctionerend ambtenaar belast 
met het opleggen van de administratieve 
geldboetes.

De subsidie voor de organisatie van de cul-
tuurprijs 2022 ten bedrage van € 1 000 wordt 
toegekend aan de cultuurraad.

De raad beslist met ingang van 1 januari 
2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS, een 
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening 
voor de personeelsleden.

Neemt kennis van het verslag van de school-
raad van GLS De Wegwijzer van 23 maart 2022.

Kennis wordt genomen van het overzicht 
van de klachtenbehandeling bij het lokaal 
bestuur Rijkevorsel.

Goedkeuring wordt verleend aan de agen-
da’s van de algemene vergaderingen van IOK 
en IOK Afvalbeheer op 17 mei 2022, alsook 
worden de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers vastgesteld.

De raad gaat akkoord met het voorstel vanuit 
de Gemeentebelangen-fractie om opdracht 
te geven aan het college om aansluiting te 
zoeken bij ‘Land van Mark en Merkske’.

De gemeenteraad gaat niet akkoord met 
het voorstel vanuit de Gemeentebelangen-
fractie om een kosteloze overeenkomst af te 
sluiten met de Vlaamse Ombudsdienst.
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Raad voor 
maatschappelijk welzijn
Kennis wordt genomen van het overzicht 
van de klachtenbehandeling bij het lokaal 
bestuur Rijkevorsel.

Goedkeuring wordt verleend aan de agenda 
van de algemene vergadering van IOK op  
17 mei 2022, alsook worden de mandaten 
van de gemeentelijke vertegenwoordigers 
vastgesteld.

De mandaten in de algemene vergadering 
van Clova vzw worden opnieuw vastgesteld.

De mandaten in de algemene vergadering 
van Bouwmaatschappij De Noorderkempen 
worden opnieuw vastgesteld.

De raad beslist met ingang van 1 januari 
2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS, een 
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening 
voor de personeelsleden.

De OCMW-raad hecht goedkeuring aan 
het bestek van de verbouwing van de wo-
ning, Molenstraat 40, naar een noodwoning 
met twee eenheden met een raming van  
€ 140 747,75 excl. BTW.

Infogids Rijkevorsel 2022

In mei werd de nieuwe editie van de infogids 
bedeeld bij alle inwoners van Rijkevorsel. De 
gids bevat informatie over de dienstverlening 
van het lokaal bestuur, maar ook andere or-
ganisaties en instanties komen aan bod. Heel 
handig is ook het uitneembare stratenplan 
van Rijkevorsel dat je in het midden van de 
infogids aantreft, met daarbij o.a. ook een 
overzicht van al onze trage wegen.

Hartelijk dank aan alle lokale ondernemers 
die geadverteerd hebben in de infogids. 
Jullie hebben deze editie mee mogelijk ge-
maakt!

Heb je geen infogids ontvangen? Ga dan tij-
dens de openingsuren even langs bij de ont-
haalbalie in het gemeentehuis. Zij zullen je 
met plezier een exemplaar overhandigen. 

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/infogids
· www.inforegio.be

Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zittingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn vin-
den plaats op maandag 30 mei en maandag 
20 juni vanaf 20.00 uur. De agenda’s worden 
een achttal dagen voor de raadszittingen be-
kendgemaakt. 

De zittingen gaan fysiek door in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Het publiek is wel-
kom. Het audioverslag van de raden kun je 
achteraf herbeluisteren op onze website.

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

Sluitingsdagen juni 2022

De diensten van het lokaal bestuur zijn gesloten op maandag 
6 juni en donderdag 9 juni 2022. Dit naar aanleiding van res-
pectievelijk Pinkstermaandag en een interne activiteit van het 
lokaal bestuur.

Het gaat zowel om de diensten in het gemeentehuis, de Leo 
Pleysierbibliotheek, de sociale dienst, de Kinderclub en het re-
cyclagepark.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen
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· info@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 10
·	 financien@rijkevorsel.be	-	03	340	00	04

 

Meer    
info

We helpen je graag verder 
op afspraak

Alle administratieve diensten van het lokaal 
bestuur werken op afspraak. Een afspraak 
maken kan eenvoudig via ons online afspra-
kensysteem. Hiervoor surf je naar de web-
site 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 kun je tijdens de openingsuren een af-
spraak maken via onderstaande nummers:
· 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.

09:00

www.rijkevorsel.be infogids 2022
© Peter Kleeren

Cover Rijkevorsel 2022.qxp  14/04/2022  10:47  Pagina 1
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LEVEN EN WELZIJN

Mijn Burgerprofiel
Het lokaal bestuur Rijkevorsel stapte, samen met een heleboel andere steden 
en gemeenten, mee in ‘Mijn Burgerprofiel’. Je vindt er alle documenten, 
attesten, brieven en zelfs de status van je dossiers bij de overheid, 
gebundeld op één veilig digitaal platform.

Mijn	Burgerprofiel	maakt	overheidszaken	makkelijk
Veel persoonsgegevens zijn verspreid over verschillende overheidsdiensten. Denk maar aan het 
Groeipakket, een attest van gezinssamenstelling of fiscale attesten. Mijn Burgerprofiel brengt 
ze samen. Zodra je bent ingelogd, kun je je gegevens bij alle overheden digitaal raadplegen, 
zoals de status van je omgevingsdossier bijvoorbeeld. 

‘Mijn Burgerprofiel’ is vandaag nog een groeiend platform. Je vindt er al heel wat, maar nog niet 
alles. Sommige overheidsdiensten zijn immers volop bezig met hun informatie op het platform 
aan te vullen. 

Koppelen met jouw eBox
Als je Mijn Burgerprofiel koppelt met je eBox, ontvang je ook digitale documenten van andere 
overheidsdiensten in Mijn Burgerprofiel. Met deze stappen gaat de koppeling snel en eenvoudig.

Hoe	werkt	Mijn	Burgerprofiel	?
Klik op de knop ‘Aanmelden Mijn Burgerprofiel’ rechtsboven op de website van Rijkevorsel. Log 
vervolgens veilig in met je e-ID, itsme® of een beveiligingscode via mobiele app of sms. Daarna 
krijg je toegang tot het overzicht van je overheidsadministratie. Probeer het meteen !

Meer info of hulp nodig ?
· 1700 (gratis informatienummer Vlaamse Overheid) · mijnburgerprofiel.be
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Sprokkels vanuit
De Wegwijzer

Zaterdag 30 april was het schoolfeest. Na 
twee ‘schoolfeestloze’ jaren konden we nog 
eens dansen, spelen, samen keuvelen, iets 
eten, iets drinken, ... Het thema was heel 
toepasselijk: Knaldrang ! Een volle speel-
plaats met allemaal blije gezichten. Met heel 
veel dank aan het oudercomité (sterke or-
ganisatie), chiro (bediening), lokaal bestuur 
(ondersteuning), taartenbakkers (mmmm), 
leerkrachten (steeds paraat), ... Het deed 
deugd !

Het geld dat wordt verdiend door de acti-
viteiten die het oudercomité (mee) inricht, 
gaat integraal terug naar de kinderen:  
didactisch materiaal, spelmateriaal, school-
reizen, ... Zo bekostigt het oudercomité 
de schoolreizen volledig. Dit jaar gaan de  

kinderen van 1 en 2 naar Toverland, 3 en 4 
naar de Beekse Bergen en 5 en 6 naar de 
Efteling. 

Op donderdag 12 mei trok de hele school 
naar het Netepark in Herentals voor de jaar-
lijkse sportdag. Allerlei soorten sport en 
spel, samen picknicken, ... Niet verwonder-
lijk dat het ’s avonds bij het terugrijden stil 
was in de bussen !

Op 19 mei legden de kinderen van het zesde 
hun fietsexamen af. Individueel een vooraf 
verkend parcours afleggen door ons dorp vol-
gens de verkeersregels, dat was de opdracht. 
Voor vele kinderen toch een spannende dag. 
Volgend schooljaar zwermen ze uit in alle 
richtingen en velen zullen zich met de fiets 
naar hun nieuwe school verplaatsen.

En zo is de eindsprint van dit schooljaar in-
gezet.
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 - Gezondheidskompas

De Vlaamse overheid heeft een nieuwe ver-
sie van het Gezondheidskompas gelanceerd. 
Dit is een online applicatie die inzicht geeft 
in gezondheidsrisico’s zoals diabetes en 
hart- en vaatziekten. De applicatie zet in op 
preventieve gezondheidszorg en versterkt 
zelfzorg, zelfredzaamheid en gezondheids-
geletterdheid van de burger. Ze is vrij toe-
gankelijk voor iedereen en peilt op basis van 
een wetenschappelijk onderbouwde vragen-
lijst naar leefstijl en gezondheidsrisico’s. De 
gebruiker ontvangt een persoonlijk advies 
met tips voor een gezondere leefstijl. Het 
kompas geeft daarnaast ook aan welke risi-
cofactoren verdere opvolging vragen bij de 
huisarts.

Volgende optimalisaties zijn er in de ge-
bruiksvriendelijke versie:
· Het dashboard op de landingspagina biedt 

nu meerdere mogelijkheden. Je kunt kie-

zen om het totale gezondheidsrisico te be-
rekenen, maar ook om dit meer specifiek 
te doen voor enkel diabetes en cardiovas-
culair risico, alcoholgebruik of rookge-
drag. Zo hoef je niet telkens de hele vra-
genlijst te doorlopen om een antwoord op 
je vraag te krijgen.

· De adviezen voor burger en huisarts wer-
den geactualiseerd in overleg met de part-
ners relevant voor elk onderdeel van de 
vragenlijst in het Gezondheidskompas (o.a. 
Vlaams Instituut Gezond Leven, Eetexpert, 
VAD, Consortium Tabakstop.be, ...).

· Het resultaat van het Gezondheidskompas 
kan vanaf nu elektronisch naar de huisarts 
doorgestuurd worden via het platform e-
Health. Zo wordt een belangrijk knelpunt 
weggewerkt voor een vlotter gebruik van 
het Gezondheidskompas.

Meer info:
· www.gezondheidskompas.be

LEVEN EN WELZIJN

Studenten verzorging en verpleging gezocht voor WZC Prinsenhof

Ben jij degene die we zoeken ?
Het woonzorgcentrum Prinsenhof, een kleinschalige set-
ting met een tof team aan personeel, zoekt voor de pe-
riode juni tot en met september nog jobstudenten zorg 
of verpleging. Dit kan met vroege of late diensten in de 
week en/of tijdens weekends.

Heb je interesse ?
Stuur dan een e-mail naar wzcprinsenhof@rijkevorsel.be. 
Het team van woonzorgcentrum Prinsenhof bekijkt dan 
samen met jou hoe we jou kunnen inplannen om mee bij 
te dragen aan de zorg voor onze bewoners.

Meer info:
· 03 340 39 00 
· wzcprinsenhof@rijkevorsel.be
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Netwerkdag rond verslaving

Verslavingskoepel Kempen vzw is een orga-
nisatie die de brug wil vormen tussen vrij-
willigers en professionelen. Bij hen vind je 
een waaier aan contactmogelijkheden, con-
tactpunten en een netwerk van professione-
len en ervaringsdeskundigen. Al de profes-
sionele hulpverleners en de ervaringsdragers 
werken samen met één doel: hulp bieden en 
zorg dragen voor. Onderling respect voor el-
kaars deskundigheid, ervaringskennis of pro-
fessionele kennis staat centraal.

De netwerkdag ‘Wegwijs in verslaving’ vindt 
plaats op vrijdag 10 juni 2022 van 13.30 tot 
17.00 uur in het Ontmoetingscentrum in Kas-
terlee. Professionele hulpverleners, vrijwil-
ligers, lokale besturen en het zelfhulpland-
schap worden uitgenodigd om deel te nemen. 
Indien jij dit bent, kun je je inschrijven via 
verslavingskoepel.be tot 31 mei 2022.

Meer info:
· 014 57 10 38 op maandag en donderdag 

tussen 13.30 en 16.30 uur

Dementie: goed voor je hart = 
goed voor je hersenen

Bij dementie denken we al vaak dat vooral 
hoge leeftijd (en in beperkte mate geslacht) 
een risicofactor is voor het ontwikkelen van 
de ziekte. Op deze factoren hebben we zelf 
weinig invloed.

Maar wat als we je vertellen dat er factoren 
zijn waar je zelf wel invloed op kunt heb-
ben? Door te werken aan leefstijlfactoren 
zou tot 30 % van toekomstige dementie kun-
nen voorkomen worden. Mocht een medicijn 
deze kansen geven, de beurskoers van de 
producenten zou de hoogte inschieten.

De campagne ‘Goed voor je hart = goed voor 
je hersenen’ rond het bevorderen van her-
sengezondheid  richt zich op alle Vlaamse in-
woners, met name tussen 40 en 75 jaar oud. 
Dat is de leeftijd waarop een hersengezonde 
leefstijl belangrijk is, aangezien dementie 
een aandoening ‘in slow motion’ is. 

Door genoeg te bewegen, te stoppen met ro-
ken, weinig alcohol te consumeren, gezond 
te eten en het gewicht op peil te houden, 
zet je al een stap in de goede richting. Zo 
verbeter je jouw bloeddruk, cholesterol en 
bloedsuiker. En daarmee wordt het risico op 
dementie lager. Net als het risico op hart- en 
vaatziekten.

������������������� ����� ��������������������

Het resultaat van al deze inspanningen: een 
gezond hart en gezonde hersenen. 2 voor de 
prijs van 1 dus !

Meer info:
· www.2voordeprijsvan1.be
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Toekomst kerk en parochie 
Sint-Jozef

Al enkele keren hebben we je ingelicht over 
onze bezorgdheden wat betreft de toekomst 
van de kerk van Sint-Jozef. De kerk is im-
mers dringend aan renovatie toe en hiervoor 
ontbreken de nodige gelden. Maar we zien 
ook een duidelijke terugval op vlak van het 
gebruik maar ook op vlak van aantal vrijwil-
ligers die willen meewerken om de parochie 
levendig te houden.
Aan deze bezorgdheden zijn twee facetten. 
Het eerste facet is het kerkgebouw zelf. De 
leden van de kerngroep en de kerkfabriek 
beseffen heel goed dat, in de verdere toe-
komst, het gebouw enkel en alleen blijven 
gebruiken als kerkgebouw echt niet haalbaar 
is. Om subsidies te kunnen bekomen, dienen 
we na te denken over een herbestemming 
van het gebouw. Hierbij moeten we rekening 
houden met richtlijnen van erfgoed, monu-
mentenwacht en bisdom. 

Wat kunnen we doen opdat het kerkgebouw 
als gebouw niet zomaar uit het straatbeeld 
verdwijnt ? Wat kan het gebouw betekenen 
voor de inwoners, de verenigingen van Sint-
Jozef ? Dat zijn vragen waarop we vanuit de 
beperkte groep mensen die de kerngroep en 
het kerkfabriek vertegenwoordigen niet al-
leen kunnen antwoorden. 

Een tweede facet is de parochie zelf. Want 
een herbestemming van een parochiekerk 
betekent in de eerste plaats het samen-
voegen van beide parochies van Rijkevorsel 
waardoor de eerstkomende jaren de kerk 
van Sint-Jozef een bijkerk wordt van de 
hoofdkerk van Rijkevorsel. Het proces voor 
deze samenvoeging kan van start gaan, nu 
de goedkeuring van het bisdom er is. In de 
tweede plaats kan een herbestemming bete-
kenen dat de kerk van Sint-Jozef onttrokken 
wordt aan de eredienst. Waarschijnlijk een 
proces van enkele jaren waardoor we nu nog 
steeds het kerkgebouw als kerk kunnen blij-
ven gebruiken. Maar toch dient er stevig na-

LEVEN EN WELZIJN

Familieberichten

Geboorten
· Lux Jasmijn 6 maart 2022 kindje van Lux Joris en Oudermans Sandy
· Dockx Emil 24 maart 2022 kindje van Dockx Gert en Meyvis Ruth 
· De Beuckelaer Jules 29 maart 2022 kindje van De Beuckelaer Jenthe en Van den Bosch Stefanie
· Snijders Lisse 5 april 2022 kindje van Snijders Jan en Van Aperen Julie

Huwelijken
·	Van Eersel Steve en Pittoors Sindy 2 april 2022
·	Van Deuren Mathias en Sysmans Lore 16 april 2022

Overlijdens
· Mertens Rosalia °1927 †  3 april 2022
· Vinckx Elisabeth °1929 †  4 april 2022
· Van Besauw Pharaïlda °1938 †  7 april 2022
· Maegh Michaël °1942 †  8 april 2022
· Van Den Ouweland Liliane °1941 † 14 april 2022

· Backx Anna °1927 † 15 april 2022
· Hens Francine °1950 † 28 april 2022
· Maegh Matheus °1964 † 28 april 2022
· Peeters Maria °1939 † 29 april 2022
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· 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

gedacht te worden wat dit over enkele jaren 
betekent voor de parochie Sint-Jozef.

We zien immers momenteel nog heel wat 
kansen vanuit de parochiewerking. Die fa-
cetten die nog levendig zijn, die willen we 
zeker ter plaatse behouden. Het sluiten van 
de kerk hoeft niet te betekenen dat alles op-
gegeven wordt. Dus ook hier stellen zich een 
aantal vragen: wat hebben we zeker en vast 
nodig om het zelfstandig bestaan van de pa-
rochiewerking te behouden ? Waarin zien we 
kansen ? Wat kunnen we toch loslaten ?

Opnieuw vragen waarop we, vanuit de be-
perkte groep mensen die de kerngroep en 
het kerkfabriek vertegenwoordigen, niet al-
leen kunnen antwoorden.

Nu lijkt het misschien wel een beetje stil 
hierrond maar schijn bedriegt. Momenteel 
werden er al gesprekken gevoerd met enkele 
vertegenwoordigers van verenigingen. En er 
staan nog gesprekken ingepland. Ook met 
hen die individueel reageerden, gaan we in 
gesprek. We hopen tegen einde juni met de 
vele verenigingen en werkgroepen samen te 
zitten en hun bezorgdheden en ideeën te be-
luisteren. Maar natuurlijk, niet iedereen is 

verbonden met een vereniging of werkgroep 
en is misschien toch geïnteresseerd. Ook met 
hen willen we in gesprek gaan. Deze mensen 
mogen steeds individueel of in kleine groep 
contact opnemen via het telefoonnummer 
0471 063 118.

Van zodra de gesprekken afgerond zijn, 
willen we opnieuw een breed overleg or-
ganiseren, waarschijnlijk pas in de maand 
september. In eerdere publicaties in het 
parochieblad Kerk & Leven werd de maand 
juni vermeld. Maar we willen zeker jongeren 
die in de blok zitten, niet uitsluiten. Daarom 
lijkt ons september meer geschikt. Van zo-
dra de datum vastligt, zal deze bekendge-
maakt worden. Ieder is van harte welkom. 
We houden je op de hoogte.

Namens parochie Sint-Jozef Rijkevorsel
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Hulp van de brandweer 
tijdens het wespenseizoen
De zomer komt eraan. Rond deze tijd worden de wespen stilaan weer actief. 
We hebben liever geen wespen in de buurt, maar ze zijn ook onze bondgenoot 
en verdelgen op hun beurt vervelende vliegen, muggen, bladluizen en andere 
insecten. 

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

Gebruik het e-loket
Voor alle niet-dringende interventies, zoals de aanvraag voor wespenverdelging (ook melding 
stormschade en wateroverlast), vraagt de brandweer om het e-loket te gebruiken via de web-
site www.hvztaxandria.be.  

In Rijkevorsel worden niet-dringende wespennesten verdelgd op maandag, woensdag en vrij-
dag. Als de brandweer aan het nest kan, hoef je niet thuis te zijn. Enkel dringende nesten 
(mensen worden bedreigd, wespen in je woning of in een school, agressieve wespen, ...) kun-
nen gemeld worden via het noodnummer 112 en dan komt de brandweer zo snel mogelijk. In de 
Hulpverleningszone Taxandria is het verdelgen van wespennesten gratis.

Let wel: de brandweer verdelgt enkel wespen, geen bijen of hommels. Evenmin staat de brand-
weer in voor het verdelgen van eikenprocessierupsen.
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Infoavonden voor vrijwillige 
brandweermannen/vrouwen

De brandweerpost Rijkevorsel is nog op 
zoek naar acht vrijwillige brandweerman-
nen/vrouwen. Lijkt dit iets voor jou ? Kom 
dan naar de vrijblijvende infoavonden op 
donderdag 23 juni en dinsdag 28 juni 2022. 
Je komt er alles te weten over het leven 
als vrijwillige brandweerman/vrouw in de 
post Rijkevorsel. Beide infoavonden vinden 
plaats in de brandweerkazerne (Looiweg 32) 
en starten om 19.30 uur.

Op de infoavonden krijg je antwoorden op 
volgende vragen:
· wat moet je doen om bij de brandweer te 

komen ? 
· wat is het federaal geschiktheidsattest 

(FGA) ?
· wat houdt de brandweerschool en de cur-

sus brandweerman in ?

Daarnaast is er ook een rondgang door de 
kazerne en krijg je de mogelijkheid om de 
FGA-proeven in te oefenen zoals handvaar-
digheidsproeven, sportproeven en een oefe-
ning met de ladderwagen (luchtladder). 

Ook kun je een aantal brandweertechnieken 
uitproberen, denk maar aan een bevrijding 
uit een voertuig, blustechnieken, een situ-
atie met een brandweerman in nood en het 
werken met de multifunctionele autopomp. 
Tenslotte krijg je ook nog een woordje uitleg 
over de vzw vriendenkring brandweer Rijke-
vorsel. 

Kortom, deze avond kom je alles te weten 
over de aanloop naar en het leven als vrijwil-
lig brandweerman/vrouw in de brandweer-
post van Rijkevorsel.

Meer info:
· www.facebook.com/brandweer.rijkevorsel
· www.hvztaxandria.be
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Verkeersinbreuken 
in de Helhoekweg

Steeds vaker stellen we in de Helhoekweg 
vast dat de gebruikers van de rijbaan de ver-
keersregels niet naleven. Daarom hieronder 
nog eens een overzicht van de maatregelen 
die er gelden.

Eénrichtingsverkeer tussen 
Hoek en kruispunt Tulpstraat-
Lozenhofstraat
In het gedeelte van de Helhoekweg tussen 
Hoek en het kruispunt met de Tulpstraat en 
de Lozenhofstraat geldt eenrichtingsver-
keer voor gemotoriseerde voertuigen. Moet 
je hier zijn dan dien je de Helhoekweg via 
Hoek in te rijden. Helaas zijn er toch nog 
bestuurders die ondanks het verbodsbord de 
straat inrijden via het kruispunt Tulpstraat-
Lozenhofstraat en zo richting het centrum 
rijden. Dit is enkel toegelaten voor fietsers. 

Het negeren van het verbodsbord betekent 
een direct gevaar voor de andere wegge-
bruikers. Dit is een verkeersovertreding van 

de derde graad en kan door de rechtbank 
worden bestraft met een geldboete van  
€ 30 tot € 500 (te vermenigvuldigen met de 
opdeciemen). Daarbovenop moet je ook een 
verplichte bijdrage van € 200 betalen aan 
het Slachtofferfonds en kan de rechter een 
rijverbod uitspreken van 8 dagen tot 5 jaar.

Denk dus twee keer na vooraleer je met 
jouw wagen snel een brood of een frietje 
wil halen. Rondrijden en de Helhoekweg via 
Hoek inrijden is de boodschap ! 

Fietsers op gemengd 
voet-	en	fietspad
In het gedeelte van de Helhoekweg vanaf 
het kruispunt Tulpstraat-Lozenhofstraat en 
het Kruispad ligt een gemengd voet- en fiets-
pad. Zowel voetgangers als fietsers dienen 
dit pad te gebruiken. Dit wordt onder andere 
aangeduid met wegmarkeringen en met het 
verkeersbord D10.

Ondanks de aangebrachte signalisatie en 
wegschilderingen stellen we toch nog vaak 
vast dat fietsers er op de rijweg blijven rij-
den, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. 
Hierbij opnieuw een oproep aan alle fietsers 
om op dit gedeelte gebruik te maken van het 
voet- en fietspad aan beide zijden van de 
Helhoekweg.

Ook in de Wilgenstraat en een gedeelte van 
de Bavelstraat en de Bremstraat is er een 
gemengd voet- en fietspad, waar dezelfde 
regels van kracht zijn.

Snelheidsbeperking in de 
omgeving van het Kruispad
In de omgeving van de sport- en recreatie-
zone Sonsheide is de toegelaten snelheid 
beperkt tot 30 km per uur. De snelheidsbe-
perking wordt er aangeduid door een vast 
begin- en eindbord. Pas je snelheid hier dus 
aan en houd rekening met de gebruikers van 
de sport- en recreatiezone.

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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Verkeershinder in juni

Verkeerslessen 
GLS De Wegwijzer
9 juni 2022
Op donderdag 9 juni krijgen de kinderen van 
het vijfde en zesde leerjaar van GLS De Weg-
wijzer verkeerslessen in het kader van de 
dode hoek. Hiervoor wordt de Leopoldstraat 
volledig afgesloten voor alle doorgaand ver-
keer. Ter plaatse is er ook een parkeerverbod 
geldig op alle parkeervoorzieningen.  

Duatlon FC De Kliefhamers
11 juni 2022
Al voor de negentiende keer organiseert  
FC De Kliefhamers op zaterdag 11 juni een 
recreatieve duatlon. 

Het loopparcours gaat via Kruispad – Prin-
senpad – Tulpstraat – Helhoekweg – woon-
zorgcentrum Prinsenhof - Prinsenpad en 
Kruispad. Het fietsgedeelte volgt de omloop 
Kruispad – Helhoek - Oude Baan – Vrouwkens-
blok – Vaart – Meerblok - Oude Baan – Vaart 
– Langstraat – Oostmalsesteenweg – Lozen-
hofstraat - Helhoekweg – Helhoek. 
Tijdens de wedstrijd wordt het volledig 
loop- en fietsparcours afgesloten voor alle 
verkeer. Ook is er op het parcours en op de 
omleidingswegen een parkeerverbod van 
kracht. De omleiding voor het verkeer loopt 
via Hoek – Looiweg – Looi – Oostmalsesteen-
weg en omgekeerd.

Triatlon De Lollepotters
25 juni 2022
Gebuurte De Lollepotters uit Malle organi-
seert op hun beurt een triatlon op zaterdag 
25 juni. De deelnemers gaan te water ter 
hoogte van de Senator Coolsdreef, waarna 
het fietsparcours start ter hoogte van brug 7. 
Hiertoe wordt het jaagpad tussen brug 7 en 
brug 8 afgesloten, evenals een gedeelte van 
Melhoven, Gansheideweg en Grote Driesen. 

Speelstraat - gebuurtefeest 
gebuurte Merret
25 juni 2022
Voor de organisatie van een speelstraat en 
gebuurtefeest op 25 juni 2022 wordt de ge-
hele straat Merret afgesloten voor alle door-
gaand verkeer van 16.00 tot 00.00 uur. Het 
verkeer wordt omgeleid via Sint-Lenaartse-
steenweg – Heerbaan en omgekeerd.

Rijkevorsel Swingt 
op het Doelenpad
Vanaf 30 juni 2022
Naar jaarlijkse gewoonte vindt in juni en juli 
wekelijks Rijkevorsel Swingt plaats op par-
king Pastorij. De start is ditmaal voorzien op 
donderdag 30 juni. Ook op de donderdagen 
7, 14 en 28 juli zullen hier optredens georga-
niseerd worden. Op deze data wordt er een 
parkeerverbod ingesteld op parking Pastorij 
en parking Doelenpad. Een gedeelte Doelen-
pad wordt dan ook afgesloten voor alle door-
gaand verkeer. 

© Bart Huysmans
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Nieuwe	fietsmarkeringen	
voor gemeentewegen

Eind april heeft een aannemer op verschil-
lende gemeentewegen wegmarkeringen 
aangebracht. Het betreft telkens een fiets-
symbool en sergeantstrepen met tussen elk 
symbool een afstand van 30 m, die herhaal-
delijk blijft terugkeren. Beide rijstroken van 
de weg worden voorzien van deze symbolen. 

De markeringen zijn te zien in volgende stra-
ten: Achtel, Bavelstraat, Bolk, Bolksedijk, 
Gansheideweg, Helhoekweg, Looi, Looiweg 
(gedeelte tussen brug 7 en Looi) en Vorsel-
moerweg.

Het doel van de fietslogo’s is om de posi-
tie van de fietser aan te duiden. Zo wordt 
het overige verkeer gewezen op het me-
degebruik van de rijbaan door fietsers. Let 
wel, de fietslogo’s hebben geen juridische 
waarde, enkel een informatieve functie.

PFAS-onderzoek

Op 15 maart organiseerde het lokaal bestuur 
een bewonersvergadering over het onder-
zoek naar PFAS in de omgeving van de brand-
weerkazerne in de Looiweg. 

De presentaties van OVAM en LOGO Kempen 
die er getoond werden, kun je downloaden 
op de website www.rijkevorsel.be/pfas. Op 
deze pagina vind je ook een overzicht van 
alle vragen die gesteld werden tijdens de 
vergadering met de bijhorende antwoorden.

Geen PFAS gevonden 
bij bodemonderzoek 
in de Veldstraat
Naar aanleiding van de geplande wegenwer-
ken in de Veldstraat werd aan het Provin-
ciaal Instituut voor Hygiëne opdracht gege-
ven om een bodemonderzoek naar PFAS uit 
te voeren. Uit de analyseresultaten van dit 
onderzoek is gebleken dat er in de bodem 

VEILIGHEID EN SAMENLEVING

© Peter Kleeren© Peter Kleeren
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ter hoogte van de werken geen PFAS werd 
vastgesteld. De werken kunnen er dus veilig 
van start gaan.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/pfas

Veilig barbecueën

Niet iedereen heeft een 
brandweerman of -vrouw in huis
Bij mooi weer steek je graag de barbecue 
aan, maar doe je dat op een veilige manier ? 
Op de website veiligbarbecuen.be vind je 
tips om zonder gevaar te genieten van jouw 
bakfeest. 

Zo is een stabiele ondergrond aangeraden, net 
als een schort en handschoenen om je te be-
schermen tegen gensters en opspattend vet.

Kinderen en dieren hou je dan weer uit de 
buurt van je barbecue. Ook alcohol is 
uit den boze. Je gebruikt ook beter 
aanmaakblokjes dan aanmaakvloei-
stof. 

Meer info: · www.veiligbarbecuen.be

De kleinste verkeersquiz

Door	wie	mag	deze	fietser	hier	
ingehaald worden ?
A. Door fietsers en door bestuurders van rij- 
 wielen en speedpedelecs. 
B. Alleen door andere fietsers.
C. Door niemand. 

Het juiste antwoord
De straat op de foto is een fietsstraat. Be-
stuurders van motorvoertuigen mogen geen 
fietsers inhalen in een fietsstraat of fiets-
zone. 

Een bestuurder van een rijwiel (bv. bak-
fiets), een fietser en een bestuurder van een 
speedpedelec mogen er wel een andere fiet-
ser inhalen. 

Het juiste antwoord is dus A.

· 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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Onderzoek naar de draagkracht
van de Rijkevorselse woonkernen

Het lokaal bestuur Rijkevorsel heeft door IOK een studie over de draagkracht 
van de woonkernen in Rijkevorsel laten opmaken. Met het onderzoek 
willen we duidelijk maken waaraan projectvoorstellen voor omvangrijke 
woonprojecten (appartementen, grote woonrealisaties, ...) moeten voldoen 
en welke meerwaarde ze moeten betekenen voor de omwonenden of de 
buurt.

Woonomgevingsplan met richtlijnenhandboek
Het lokaal bestuur Rijkevorsel beschikt sinds augustus 2016 over een woonomgevingsplan met 
bijhorend richtlijnenhandboek. Dit plan werd opgemaakt om te komen tot een ruimtelijke visie 
voor de woongebieden in onze gemeente. 

Het woonomgevingsplan is een zeer waardevol instrument voor de dienst omgeving, in het 
bijzonder voor de behandeling van de vergunningsaanvragen voor het bouwen of verbouwen 
van gezinswoningen. Kandidaat-bouwers krijgen meteen de juiste informatie op maat van de 
woonomgeving waartoe hun perceel of woning behoort.

Grotere vraag naar omvangrijke woonprojecten
De laatste jaren ontvangt de dienst omgeving meer en meer projectvoorstellen voor omvang-
rijke woonprojecten zoals bijvoorbeeld appartementsgebouwen of grote woonrealisaties met 
binnengebieden. Deze projecten zoeken dikwijls de grenzen van de maximale invulling op en 
betekenen slechts zelden een uitgesproken meerwaarde voor de omwonenden of de buurt.
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Heb je jouw woningpas 
al bekeken ?

Wil je jouw woning verkopen of verhuren ? 
Of plan je renovatiewerken? Hier komen 
heel wat documenten bij kijken, zoals een 
energieprestatiecertificaat, bodemattest en 
zoveel meer.
Kijk dan zeker eens in jouw woningpas. Dit 
gratis digitaal paspoort, ontwikkeld door de 
Vlaamse overheid in 2018, verzamelt de di-
gitaal beschikbare informatie over jouw huis 
in één centraal platform. Om de woningpas 
van jouw woning te raadplegen, meld je je 
aan op woningpas.vlaanderen.be met jouw 
eID, federaal token of met de itsme-app.

Je vindt er informatie over je woning, per-
ceel en omgeving en alle administratie die 
bij het (ver)bouwen of (ver)kopen of ver-
huren komt kijken. Je kunt er terecht voor 
keuringen, attesten en vergunningen, ge-
gevens uit het energieprestatiecertificaat 
(EPC) of je EPB-aangifte. Dat maakt het veel 
makkelijker om bijvoorbeeld na te gaan hoe 
energiezuinig je huis is.  

Naast het raadplegen van de informatie kun 
je ook info via een beveiligde link delen 
met anderen, gegevens toevoegen, premies 
controleren, je woningkwaliteit testen, ... 
Kortom, een zeer nuttig instrument voor alle 
zaken die met je woning te maken hebben.

Meer info:
· woningpas.vlaanderen.be

Het lokaal bestuur vreest dat een toename van dergelijke woonontwikkelingen zal leiden tot 
een overschrijding van de draagkracht van de gemeente. Om te voorkomen dat onze gemeente 
haar dorpse karakter en uitstraling kwijtraakt, willen we dat nieuwe ontwikkelingen gebeuren 
op maat van Rijkevorsel en met respect voor de eigenheid van het dorp.

Studie draagkracht woonkernen
Het lokaal bestuur heeft daarom door IOK een studie over de draagkracht van de woonkernen 
in Rijkevorsel laten opmaken. De resultaten van deze studie maken duidelijk aan welke voor-
waarden nieuwe (grotere) woonontwikkelingen moeten voldoen, en welke meerwaarde voor de 
omwonenden of de buurt gerealiseerd moet worden (publiek groen, nieuwe trage verbindingen, 
aanpasbaarheid van de woningen, ...) 

Het onderzoek draagkracht woonkernen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 
25 april 2022. De resultaten zullen geïntegreerd worden in het nieuwe RUP en de bijhorende 
verordening. Deze zijn momenteel allebei in opmaak.

De studie kun je downloaden en bekijken op www.rijkevorsel.be/draagkracht.
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Honden aan de leiband

In bossen en natuurgebieden moeten honden 
steeds aan de leiband. Dat is noodzakelijk 
om de rust in de natuur te bewaren. Vooral 
in de lente is de natuur erg kwetsbaar. Ze is 
dan één grote kraamkliniek. Laag tegen de 
grond kun je dan broedende vogels, kleine 
zoogdieren, ... en ook reekalfjes vinden.  
Rondsnuffelende honden die van het pad 
gaan, kunnen de dieren in hun rust opschrik-
ken met alle gevolgen.

Iedereen wil van de natuur genieten, met 
of zonder hond. Hondeneigenaars gaan er 
vaak van uit dat hun hond lief en trouw is en 
geen gevaar of bedreiging vormt. Wellicht is 
dat in vele gevallen ook zo, maar een dier is 
nooit 100 % voorspelbaar.

Een loslopende hond kan zelf ook ge-
vaar lopen. Hij kan aangevallen worden of  
geïnfecteerd raken met parasieten die in het 
struikgewas schuilen. Denk maar aan teken.

Loopt je hond toch niet aan de leiband ? Dan 
kan de natuurinspecteur of boswachter een 
verslag of proces-verbaal opstellen waar-
door je een boete kunt krijgen. Deze gaat 
van € 80 en kan stijgen naargelang het aan-
tal loslopende honden, de aangerichte na-
tuurschade en eventueel recidivegedrag.

Uitzonderingen 
Een gezonde hond moet op tijd en stond zijn 
spieren los gooien. Daarom richt Natuur en 
Bos in een aantal gebieden hondenlosloop-
zones in, zoals het geval is in  natuurdo-
mein Kievitsheide in Sint-Jozef Rijkevorsel. 
In deze afgebakende zones kunnen honden 
onder toezicht van hun baasje vrij rondlo-
pen en ravotten. Voor een volledig overzicht 
van hondenzones surf je naar de website  
www.natuurenbos.be/hondenzones.

Meer info:
· www.natuurenbos.be/hondenaandeleiband

De juiste vuilnisbak 
op de juiste plaats

Straatvuilnisbakken zijn efficiënt en nodig  
in de strijd tegen zwerfvuil. Een vuilnisbak 
alleen volstaat natuurlijk niet. De juiste 
plaatsing en tijdige lediging zijn eveneens 
cruciaal in de wens naar een propere om-
geving. 

Als je onderweg iets eet of drinkt, wil je 
graag de verpakking kwijt in de nabije omge-
ving. Dit lukt niet altijd omdat de vuilnisbak 
volgepropt is met afval dat daar niet thuis-
hoort, zoals bijvoorbeeld huisafval. Afval in 
zakjes belandt in of naast de straatvuilnis-
bak. Dit levert geen fraai straatbeeld op.

BOUWEN EN WONEN



27

Samen met Mooimakers, het Vlaamse ini-
tiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de 
OVAM, Fost Plus en VVSG startte het lokaal 
bestuur Rijkevorsel een vuilnisbakkenplan 
op. Zo’n vuilnisbakkenplan bestaat uit het 
inventariseren, het registreren en evalueren 
van het gebruik van de vuilnisbakken. 

Tijdens de inventaris wordt in kaart ge-
bracht waar alle vuilnisbakken staan, welke 
capaciteit ze hebben en wat de grootte van 
de inwerpopening is. Elke vuilnisbak krijgt 
hiervoor een eigen nummer dat aangebracht 
wordt op de vuilnisbak zelf. 

Daarnaast wordt de ledigingsfrequentie ge-
noteerd, de ‘conditie’ en het uitzicht van de 
vuilnisbak wordt ook nagekeken. Naast de 
vuilnisbak zelf, wordt ook de omgeving on-
der de loep genomen.

De registratiefase geeft informatie over de 
vullingsgraad van iedere vuilnisbak en daar-
naast geeft het mee of er sluikstort (huisvuil) 
rond of in de vuilnisbak werd aangetroffen. 

Alle gegevens kunnen op een eenvoudige 
manier ingegeven en snel verwerkt worden.

De laatste fase is de evaluatiefase. Tijdens 
deze fase worden, op basis van objectieve 
evaluatiecriteria, alle vuilnisbakken gewikt 
en gewogen om dan tot actie over te gaan. 
Kapotte vuilnisbakken worden hersteld, vuile 
exemplaren krijgen een poetsbeurt. Vuilnis-
bakken die (bijna) altijd leeg zijn, worden 
verwijderd, tenzij er een goede reden is om 
ze te behouden. Bij vuilnisbakken die al-
tijd overvol zitten, wordt gecontroleerd of 
ze kunnen vervangen worden door grotere 
vuilnisbakken. Er wordt ook geëvalueerd of 
er op bepaalde plaatsen vuilnisbakken ont-
breken. Bijvoorbeeld omdat er gesignaleerd 
wordt dat er veel zwerfvuil ligt. 

Op andere plaatsen biedt het verhogen 
van de ledigingsfrequentie een oplossing. 
Op plaatsen waar er sluikstort is, zal een  
communicatieboodschap geplaatst worden. 
Indien er geen verbetering optreedt, wordt 
de vuilnisbak verwijderd. 
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Kandidaturen gezocht voor 
Milieuprijs 2022

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

De GECORO van Rijkevorsel wil zich alvast 
voor dit project engageren en zal daarom in 
2022 een milieuprijs uitreiken. Met dit ini-
tiatief wil ze het bewustzijn van de bevol-
king op het vlak van milieu, natuur en duur-
zaamheid aanmoedigen. Het opzet van deze 
prijs is vooral het stimuleren van nieuwe 
concepten, projecten, ideeën, ... inzake het 
streekproject Kempen2030.

De prijs wordt toegekend aan een persoon, 
vereniging, buurt, wijk, school of bedrijf om 
één van de volgende redenen:

· nieuwe ideeën of projecten hebben die 
passen in het streekproject Kempen2030

· een opmerkelijke prestatie op het vlak 
van milieu of duurzaamheid geleverd heb-
ben

· initiatieven hebben genomen om waar-
devolle milieu- en/of natuurprojecten te 
realiseren

· nieuwe ideeën hebben voor de verbete-
ring van bestaande projecten.

Wie komt in aanmerking ?
· een individuele kandidaat met woonplaats 

in Rijkevorsel
· een vereniging, buurt, wijk, school of be-

drijf gevestigd in Rijkevorsel
Bovendien moet het milieu-, natuur- of 
duurzaamheidsproject uitgevoerd zijn op 
het grondgebied van Rijkevorsel.

Een individuele persoon, een vereniging, 
een buurt, een wijk, een school of een be-
drijf kan zichzelf kandidaat stellen. Kandi-
daturen kunnen ook worden voorgedragen 
door derden.
Land- en tuinbouwbedrijven komen niet in 
aanmerking. Volgend jaar zal opnieuw een 
landbouwprijs worden uitgereikt specifiek 
gericht naar deze bedrijven.

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

Denk je in aanmerking te komen voor deze 
prijs of denk je iemand te kennen die hier-
voor in aanmerking kan komen ? Je kandida-
tuur dien je schriftelijk in bij de secretaris 
van de GECORO, p/a GECORO Rijkevorsel, 
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel of via het  
e-mailadres omgeving@rijkevorsel.be.

De kandidaturen moeten gemotiveerd zijn 
met een korte beschrijving van het project 
en eventueel enkele foto’s. Deze moeten ui-
terlijk op 1 november 2022 ingediend wor-
den.

Paddenoverzetactie Koekhoven-Dijkbeemd

De paddentrek kwam dit jaar laat op gang door de koude  
temperaturen. De actie werd zelfs een weekje verlengd om 
de beste resultaten te kunnen boeken. Dankzij de vele vrij-
willigers werden alle beestjes ’s morgens en ’s avonds uit de  
emmers gehaald en veilig naar de overkant van de straat ge-
bracht.

De cijfers van de paddenoverzet 2022
Er werden in totaal 280 amfibieën overgezet:
· 156 gewone padden
· 2 groene kikkers
· 122 alpenwatersalamanders
Er waren jammer genoeg ook enkele slachtoffertjes te betreu-
ren: drie gewone padden, één kikker en vier alpenwatersala-
manders.
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Inzamelen landbouwfolie

Op 21 en 28 juni 2022 organiseert het lokaal 
bestuur opnieuw een inzamelronde van land-
bouwfolie. Aan de inwoners van Rijkevorsel 
wordt de mogelijkheid geboden om op deze 
dagen landbouwfolie gratis aan te leveren 
op het recyclagepark onder de volgende 
voorwaarden:
· De folies worden afzonderlijk aangeboden 

in twee ondersoorten: 
	− op dinsdag 21 juni kuilfolie en zakgoed:  

 landbouwfolie dikker dan 0,10 mm zoals 
 kuilfolie, kunstmestzakken, veevoeder- 
 zakken, kalvermelkzakken, ...

 − op dinsdag 28 juni wikkelfolie: land- 
 bouwfolie dunner dan 20 micron, wik- 
 kel- of stretchfolie van gras- of hooiba- 
 len

· De folie wordt enkel op deze data op het 
recyclagepark aangeleverd, dit tijdens de 
openingsuren.

Het recyclagepark is uitsluitend toegankelijk 
met een toegangskaart. De maximum lengte 
van de voertuigen die aanleveren is beperkt 

tot 9,5 meter. Dit is een voertuig inclusief 
aanhangwagen. Buiten dit formaat kan er 
niet gewogen worden en bijgevolg wordt de 
toegang tot het recyclagepark ontzegd.

Voorwaarden
· De folie dient bezemschoon te zijn.
· De folie moet aangeleverd worden in bun-

dels (circa 50 kg, maar minder mag ook).
· Samenbinden kan met een strip landbouw-

folie (geen touw).
· De folie mag niet eindeloos lang zijn.
· Volgende materialen zijn niet toegelaten: 

netten, zeilen, autobanden, harde kunst-
stoffen, tuinbouwfolie en geperforeerde 
folie, nopjesfolie, bigbags, koorden en 
touwen, oogstresten, zand.

Om van deze dienstverlening gebruik te kun-
nen maken, moet je vooraf inschrijven. Dit 
kun je doen door een e-mail te sturen naar 
milieu@rijkevorsel.be met vermelding van 
naam, adres, telefoonnummer, soort en hoe-
veelheid folie die je wil aanleveren. 

Inschrijven doe je ten laatste op maandag  
13 juni 2022.
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Webinar Slim verwarmen

We worden vandaag de dag geconfronteerd 
met vele vraagstukken rond hoe we ons huis 
moeten verwarmen. De stijgende prijzen 
voor gas en stookolie maken dat we ook gaan 
zoeken naar alternatieven. Zo’n alternatie-
ven als een warmtepomp brengen veel ver-
dere vragen met zich mee. 

Dialoog vzw, Fluvius en Energiehuis Kempen 
organiseren een gratis webinar ‘Slim ver-
warmen’, op donderdag 9 juni om 19.30 uur. 
Warmtepompen, wanneer ze zinvol zijn voor 
jouw woning, en andere slimme manieren 
om je huis te verwarmen, komen aan bod.

Meer info en inschrijven:
· 014 56 27 88
· energiehuiskempen@iok.be
· www.iok.be/slim-verwarmen

Renovatiewerken kapel Sas

Een aannemer is begin mei gestart met de 
renovatiewerken aan de Sint-Jozefkapel aan 
de site Sas.

In eerste instantie wordt het interieur, in-
clusief het beeld, tijdelijk verwijderd uit de 
kapel. Hierna worden de bestaande vloer en 
het glaswerk verwijderd. Deze worden ge-
reinigd, hersteld en in een latere fase terug-
geplaatst. Vervolgens zal het buitenschrijn-
werk in metaal, zoals ramen en deuren, 
verwijderd worden. Ook deze worden geres-
taureerd en later opnieuw teruggeplaatst. 
De aannemer zal in een volgende fase het 
dak herstellen, het metselwerk reinigen en 
herstellen, de muurschilderingen restaure-
ren en vervolgens het interieur terugplaat-
sen. Als laatste zal ook de omgeving van de 
kapel aangelegd en beplant worden. Het 
einde van de werken is eind juni voorzien.

Wegenwerken 
in de Veldstraat

In een deel van de Veldstraat wordt de rij-
weg opnieuw aangelegd. De eerste 250 me-
ter vanaf de Looiweg tot aan huisnummer 46, 
waar momenteel nog een klinkerverharding 
ligt, wordt heraangelegd in asfalt. Hiernaast 
worden twee wegversmallingen aangelegd 
ter hoogte van de huisnummers 16 en 62. 
Een aannemer start deze werken vanaf begin 
augustus 2022.   
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· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 20

 

Meer    
info

Online openbare verkoop

Het lokaal bestuur organiseert nog tot en 
met donderdag 9 juni een openbare verkoop 
van een groot aantal materialen en artikelen 
die zich momenteel in het gemeentelijk ma-
gazijn bevinden. De technische dienst heeft 
een inventaris opgemaakt van de geschikte 
materialen: het gaat over fietsen, voertui-
gen, tafels, stoelen en nog veel meer.

De verkoop gebeurt online via het veiling-
huis Melase BVBA. Op de website van Melase 
vind je alle koopwaren terug. Let wel: bij 
elke bieding betaal je 15 % opgeld bestemd 
voor het veilinghuis. Op het geboden bedrag 
dient geen BTW betaald te worden.

Op woensdag 8 juni is er een kijkdag in het 
magazijn (Vijversweg 12). Tussen 10.00 en 

12.00 uur kun je er de materialen en ver-
voermiddelen komen bekijken. Je kunt je 
aanmelden aan poort 1, dit is de grote poort 
achteraan het magazijn vlakbij het recycla-
gepark.

De veiling wordt afgesloten op donderdag  
9 juni om 18.30 uur. De verkochte goederen 
kunnen vervolgens opgehaald worden in het 
magazijn op dinsdag 21 juni tussen 10.00 en 
12.00 uur. 

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/openbareverkoop
· www.veilingzaalmelase.be
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Steun voor land- en tuinbouwers 
en seizoensarbeiders

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Noorderkempen is een 
samenwerkingsverband van de lokale besturen en welzijnsorganisaties in 
Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel. 

Het GBO zorgt ervoor dat mensen zonder omwegen bij de juiste hulp terechtkomen. Meer spe-
cifiek probeert GBO Noorderkempen het welzijn van land- en tuinbouwers en hun werknemers, 
met in het bijzonder de seizoenarbeiders, te verbeteren. Hieronder vind je enkele acties en 
tools die de land- en tuinbouwers kunnen helpen. 

Agrozorgwijzer Noorderkempen
De snel veranderende en strikte wetgeving zet de agrarische sector voor heel wat uitdagingen 
en moeilijkheden. Er bestaan tal van organisaties en partners die je advies kunnen geven en je 
kunnen helpen bij deze uitdagingen. 

Agro Zorgwijzer
voor land- en tuinbouw
Regio Noorderkempen
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Zie je door de veelheid aan partners door het bos de bomen niet meer ? De Agrozorgwijzer Noor-
derkempen brengt al deze partners voor jou in kaart. Je kunt de Agrozorgwijzer Noorderkempen 
bekijken en downloaden via www.hoogstraten.be/GBONoorderkempen.

Heb je graag een papieren versie van de Agrozorgwijzer Noorderkempen ? Je kunt deze gratis 
afhalen bij de sociale dienst.

Aandacht voor de werkkracht
Veiligheid, gezondheid en welzijn zijn essentieel om een land- of tuinbouwbedrijf succesvol 
te houden. Het is niet altijd eenvoudig om te weten hoe je dit moet aanpakken. Daarom slaan 
Prevent Agri en GBO Noorderkempen de handen in elkaar om jou hierbij te helpen. Bedrijven 
kunnen zich inschrijven voor een vrijblijvende gratis audit door Prevent Agri op het bedrijf. 

Heb je interesse in een gratis audit ? Aarzel dan niet om je bedrijf in te schrijven. Dit kan via 
www.hoogstraten.be/GBONoorderkempen tot 
10 juni 2022.

Meer info: 
· www.hoogstraten.be/GBONoorderkempen

WZC Prinsenhof zoekt

EEN KINESIST (LOONCODE IFIC 15)

OF EEN ERGOTHERAPEUT (LOONCODE IFIC 14)
met een vervangingscontract 19/38 uur voor de duur van minimaal één jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Je werkt onder leiding van het clusterhoofd ouderenzorg. 
Samen met een team van zorgkundigen, verpleegkundigen, ... 
zorg je ervoor dat onze bewoners zich thuis voelen. Je werkt 
concreet mee aan een gevarieerd aanbod aan activiteiten en 
stimuleert de bewoners in hun dagelijkse activiteiten. Hierbij 
staan het welzijn en welbevinden van de bewoners steeds 
centraal. Je bent mee verantwoordelijk voor een correct 
gebruik van de juiste hulpmiddelen, het toepassen van hef- 
en tiltechnieken, het in stand houden van de mogelijkheden 
van de bewoners, ...

PROFIEL

Je streeft een kwaliteitsvolle verzorging na. Je draagt 
integriteit en kwaliteit hoog in het vaandel. Je toont een 
grote affiniteit met ouderenzorg en een grote betrokkenheid 
bij het werk. Je werkt vlot in teamverband.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een diploma kinesist of ergotherapeut. 
Schoolverlaters worden toegelaten tot de selectie. 

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel 
uit het strafregister en een kopie van je diploma aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 17 juni 2022. Dit kan 
via e-mail of per post t.a.v. het vast bureau, 
Molenstraat 5 te Rijkevorsel.

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

 

Meer    
info

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

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Sportgala 2020-2021
Op vrijdag 6 mei 2022 ging het Sportgala 2020–2021 door in het 
gemeenschapscentrum. Deze editie gooide de Sportraad Rijkevorsel het 
traditionele concept van het Sportgala helemaal om. Kampioenen en unieke 
personen in het sportlandschap in Rijkevorsel werden op het gala in de kijker 
gezet. Nadien werd er nog gezellig nagekaart met een drankje en hapje. 
Zeven mensen werden geëerd als unieke persoon in het sportlandschap 
van Rijkevorsel.

1. Dirk Geets
Dirk wandelde vorig jaar bijna meer dan 3 000 kilometer. Zo 
wandelde hij in het voorjaar de ‘Dodentocht van Rijkevor-
sel’. In zijn eentje stapte hij op één dag 100 km in eigen 
dorp en dit voor een goed doel.

2. Gust Driesen
Driesenbikers
Zonder zelf een groot sportman te zijn, zet Gust al jaren-
lang anderen aan om op de fiets te springen door gespon-
sorde wielerkledij aan te bieden. In 2015 besloot hij om zelf 
ook te gaan fietsen.

Intussen is hij de trekker en bezieler van de Driesenbikers. 
Naast wekelijks fietsen betrekt hij de groep ook in zijn so-
ciaal engagement, o.a. de Truckrun. Een fietsgroep met dat 
ietsje meer.

3. Jos Laureys
Rijkevorselse Wielertoeristen RWT
Jos is het oudste lid van de Rijkevorselse Wielertoeristen. 
Hij is 89 jaar. Maar dat houdt hem niet tegen om nog we-
kelijks drie à vier keer te fietsen en zo ongeveer 350 km 
per week af te leggen. Sporten is gezond en Jos is hier het 
levende bewijs van.

4. André Palmans
Cafévoetbalploeg Sport 82
Dit jaar bestaat de cafévoetbalclub Sport 82 al 40 jaar.  
André (den Dré) is al sinds het begin in Sport 82 onafge-
broken speler en trainer in de club. Zelfs toen zijn zonen 
bij andere vriendenclubs begonnen te spelen, bleef André 
trouw aan Sport 82. 
Als ouderdomsdeken tussen de jeugd is hij steeds op de af-
spraak.

2

1

3
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5. Frans Fleerakkers 
Frans was als verzorger een monument in Rijkevorsel en ver 
daarbuiten. Hij schreef enkele boeken over de sportwereld 
in Rijkevorsel. Zijn familie was aanwezig op het Sportgala 
om samen Frans te eren.

6. Roger Kemland
KFC Zwarte Leeuw
Roger was de voorbije jaren ondervoorzitter van KFC Zwarte 
Leeuw maar dat is een titel die de lading niet dekt. Hij was 
vroeger ook speler, trainer, technisch directeur en de laat-
ste jaren ook zeer actief in de jeugdwerking.

Roger was één van ‘de’ gezichten van Zwarte Leeuw. Zijn 
bijdrage voor de club is van onschatbare waarde geweest.

7. Willy Fransen
KFC Zwarte Leeuw
Willy was jarenlang voorzitter van KFC Zwarte Leeuw en 
heeft de leiding over de club genomen in een zeer woelige 
periode. Hij heeft de club terug financieel gezond gemaakt 
en ervoor gezorgd dat ze op een solide en gestructureerde 
manier konden verdergaan. Willy had het Leeuwenhart en 
zijn bijdrage voor de club de voorbije decennia is van on-
schatbare waarde.

Alle kampioenen, unieke personen en familie kregen een 
aandenken mee naar huis. 

Graag wil de sportraad Rijkevorsel alle sporters, de sport-
clubs en het lokaal bestuur bedanken voor de aanwezigheid 
en de hulp bij de organisatie van het Sportgala 2020–2021.
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Sport- en skatepark Sonsheide

Van 1 april tot 30 september 2022 is het sport- 
en skatepark in de sport- en recreatiezone 
Sonsheide geopend van 9.00 tot 21.00 uur. In 
dit park vind je een panna-voetbalveld, een 
basketbalpaal en enkele skatetoestellen.

Aan de gebruikers vragen we het nodige res-
pect voor de omgeving. Dit wil zeggen het 
afval deponeren in de daarvoor voorziene af-
valbakken en de aanwezige infrastructuur op 
de juiste manier gebruiken. Respect hebben 
voor de natuur en de bestaande omheining, 
ook die van de buurtbewoners. Dus niet 
wildplassen, niet op de aardewal lopen, ...

Aan de ouders vragen we om de kinderen en 
jongeren hierop attent te maken zodat het 
skate- en sportpark een aangename plaats 
blijft om als jongere je sport te kunnen be-
oefenen, maar dat ook de buurt kan genie-
ten van mooie zomerse avonden.

Bescherm je huid,
ook tijdens het sporten

Zonlicht is onmisbaar voor de gezondheid 
van iedereen. Ultraviolette straling zorgt 
immers voor de aanmaak van vitamine D 
en dus voor de ontwikkeling van een ste-
vig beenderstelsel. De huid van kinderen is 
nog jong en extra gevoelig voor schadelijke  
UV-stralen. Daarom lanceerde Sport Vlaan-
deren in 2019 samen met Gezond Sporten 
Vlaanderen, UZ VUB en Stichting tegen Kan-
ker een nieuwe sensibiliseringscampagne, 
de #smeerem-campagne.

Dit jaar ligt de focus van de #smeerem-cam-
pagne op de UV-index. Mensen weten niet 
precies wanneer ze zich moeten insmeren 
of beschermen tegen de zon. De UV-index 
is hierbij een goede indicatie en geeft het 
effect van de sterkte van de zonnestraling 
op de onbeschermde huid weer. Dat getal is 
dan ook de richtlijn die je moet volgen als 
je je huid wil beschermen, niet de warmte. 
Te veel mensen verwarren warmte met de 
kracht van de zon, terwijl het de stand van 
de zon is die de kracht van haar stralen be-
paalt. Die kracht kan op een koele dag ster-
ker zijn dan op een warme dag.

Wist je dat de zon op 21 juni op haar hoogste 
punt staat? Dat is dan meteen ook weten-
schappelijk gezien de gevaarlijkste dag van 
het jaar. Het zijn de UV-stralen die kanker 
veroorzaken en waartegen je je moet be-
schermen.

De UV-index wordt in elk weerbericht ver-
meld. Daarnaast vind je deze index ook te-
rug op een standaard-smartphoneapp of via 
de website www.meteo.be.
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 Sportregio Noorderkempen 
investeert in het versterken 
van sportclubbestuurders

Wanneer je als ouder je kind op de sportclub 
afzet, sta je er vaak niet bij stil wat er ach-
ter de schermen allemaal nodig is om ‘leuk 
sporten in een sportclub’ mogelijk te maken. 

Ledenadministratie, verzekeringen, boek-
houding, vzw-wetgeving, privacy-wetgeving, 
loonadministratie, ... Er rust een grote druk 
op de schouders van de sportclubbestuur-
ders om dit allemaal in de juiste banen te 
leiden. 

De Sportregio Noorderkempen ILV, een sa-
menwerking tussen twaalf gemeenten op 
het gebied van sport wil deze ‘last’ verlich-
ten. Daarvoor werken ze samen met Baris-
taz, een adviesbureau dat ‘goed bestuur’ bij 
verenigingen wil versterken aan de hand van 
praktijkgerichte procesbegeleiding. 

In een eerste fase schreven maar liefst ze-
ventien sportverenigingen zich in om door 
Baristaz te worden begeleid. De Rijkevor-
selse clubs die deelnemen zijn KFC Zwarte 
Leeuw en TC De Valk. Aan de hand van de 
Baristazscan worden de verenigingen door 
middel van zeven pijlers in kaart gebracht. 
De scan resulteert in een objectieve kijk op 
de vereniging.

Op zaterdagvoormiddag 11 juni 2022 gaat 
een inspiratiesessie door voor alle sportclubs 
van de Sportregio Noorderkempen. Vanuit 
Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’ te Merks-
plas wordt teruggeblikt op de bevindingen 
uit de scans en wordt vooruitgekeken hoe we 
hiermee concreet aan de slag kunnen.

Voetbalterrein 
sporthal De Valk 
tijdelijk niet toegankelijk

Het voetbalveld aan sporthal De Valk zal 
vanaf eind mei tot begin augustus niet toe-
gankelijk zijn wegens jaarlijks onderhoud. 
Enkel bij uitzondering, en na goedkeuring 
van het college van burgemeester en sche-
penen, mag men bij evenementen gebruik 
maken van de terreinen.

Het voetbalveld aan het gemeentelijk sport-
terrein Bavelstraat zal terug beschikbaar 
zijn vanaf eind juli.

2310-sporteldag

Op donderdag 2 juni 2022 organiseert het 
lokaal bestuur Rijkevorsel de eerste editie 
van de 2310-Sporteldag in de sport- en re-
creatiezone Sonsheide. De 2310-Sporteldag 
is een sportdag voor +50-jarigen waar bewe-
gen, plezier maken en samenzijn centraal 
staat. De sportieve dag bestaat uit maar 
liefst elf verschillende sportsessies waaruit 
de deelnemers kunnen kiezen (yoga, wande-
len, tennis, Tai Chi, ...) 

Meer info en inschrijven:
· 03 340 00 54
· sport@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/2310sporteldag
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Kiekeboe 2022: 
een zomer vol spel en plezier

De grote vakantie staat al te lonken en 
daarom blikken we graag vooruit naar de zo-
merperiode. Tijdens de grote vakantie is de 
vakantiewerking anders dan tijdens de korte 
schoolvakanties. De Kinderclub en speel-
pleinwerking Kiekeboe slaan dan hun handen 
in elkaar om een gezamenlijke vakantiewer-
king aan te bieden.

Openingsmomenten en tarieven
Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus organi-
seren de jeugddienst en de Kinderclub ze-
ven weken speelpleinwerking Kiekeboe. Met 
deze speelpleinwerking willen we alle kin-
deren en jongeren een toffe vakantie bezor-
gen. Tijdens de week van 18 tot en met 22 
juli en op 15 augustus zijn de deuren van 
Kiekeboe en de Kinderclub gesloten. 

Een dagje Kiekeboe loopt van 9.00 uur tot 
16.00 uur en kost € 8. Maakt je kind gebruik 
van de voor- of na-opvang in de Kinderclub 
(tussen 6.45 uur en 9.00 uur of tussen 16.00 
uur en 18.30 uur), dan betaal je hiervoor  
€ 0,90 per begonnen half uur. 

Speellocaties 
Kiekeboe en de Kinderclub zullen tijdens de 
zomervakantie op twee locaties opvang voor-
zien voor zowel kleuters als lagere school-
kinderen. Je kunt je kind(eren) inschrijven 
voor een dagje Kiekeboe in de Kinderclub 
centrum, Molenstraat 22 of in de Kinderclub 
Sint-Jozef, Pioenstraat 26.

Je kunt zelf kiezen voor welke locatie je in-
schrijft, zolang er plaatsen vrij zijn op de 
locatie van jouw voorkeur. In de Kinderclub 
centrum kunnen er maximum 140 kinderen 
inschrijven, in de Kinderclub Sint-Jozef zijn 
dit maximum 60 kinderen.

Kinderen kunnen op beide locaties naar har-
tenlust spelen en zich uitleven onder bege-
leiding van een enthousiaste groep monito-
ren en begeleiders van de Kinderclub. De 
monitoren zien er op toe dat alle kinderen 
kunnen meedoen aan aangepaste activitei-
ten in een toffe, veilige en nette speelom-
geving.

Voor Kiekeboe Plus (kinderen met een han-
dicap of leerachterstand) streven we een 
geïntegreerde werking na. Neem vooraf ze-
ker even contact op met de coördinatoren 
zodat we samen op zoek kunnen gaan naar 
een passende locatie en begeleiding voor je 
kind. 
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Kiekeboe-uitstappen
Onderaan deze pagina vind je alvast een 
overzicht van de Kiekeboe-uitstappen tij-
dens de zomervakantie. Meer informatie 
over deze uitstappen vind je binnenkort te-
rug in de folder of op onze website.

Ook voor de tieners is er een schitterende 
waaier aan activiteiten uitgewerkt. Een fol-
der met de geplande activiteiten mogen zij 
in de bus verwachten of komen ophalen bij 
de jeugddienst of raadplegen op de website 
www.rijkevorsel.be/kiekeboe.

Inschrijven voor Kiekeboe
We vragen om vooraf in te schrijven voor een 
dagje Kiekeboe. Inschrijven kan vanaf maan-
dag 30 mei 2022 om 19.45 uur tot en met 
de woensdag voor de week waarin je opvang 
nodig hebt.

Na de uiterste inschrijvingsdatum worden er 
hoe dan ook geen inschrijvingen meer aan-
genomen. Tijdens de zomervakantie wer-
ken we met een inschrijfstop. Dat betekent 
dat er in de Kinderclub centrum maximum  
140 kinderen kunnen opgevangen worden. 

In de Kinderclub Sint-Jozef kunnen er maxi-
mum 60 kinderen opgevangen worden. Deze 
maatregel hanteren we om een kwaliteits-
volle opvang aan jullie kinderen te garan-
deren. 

Je kunt je kind(eren) kosteloos in- en uit-
schrijven tot en met de uiterste inschrij-
vingsdatum. 
Indien je je kind(eren) meer dan twee werk-
dagen voor de opvangdag uitschrijft, wordt 
er een boete van € 2 aangerekend. Annu-
leer je twee werkdagen voor de opvangdag 
of later, dan wordt er een boete van € 8 
aangerekend. 

Meer info en inschrijvingen:
· 03 340 00 55 

	jeugd@rijkevorsel.be
· 03 340 00 56 

	kinderclub@rijkevorsel.be

Datum Doelgroep Uitstap Prijs
· 6 juli Lagere school Dippie Doe € 15
· 13 juli Lagere school + tieners Waterspeelpark Splesj € 15
· 27 juli Lagere school Circusworkshop € 15
· 3 augustus Lagere school Stoertoer + Zilvermeer € 15
· 10 augustus Lagere school Hoge Rielen € 15
· 17 augustus Lagere school + tieners Dierenrijk  € 15
· 26 augustus Kleuters + Lagere school Attractiedag  € 15

KIEKEBOE
20222022

KIEKEBOE
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Feest aan de molen

Toerisme Rijkevorsel organiseert voor de eer-
ste keer een groots feestweekend ‘Feest aan 
de molen’. 

Vrijdag 5 augustus
Het feestweekend wordt vrijdagavond ge-
opend met een heuse jokprijskamp. Wie 
graag een kaartje legt, is welkom in het 
molenhuis. De deelnameprijs bedraagt € 5. 
Vooraf inschrijven is nodig. Je krijgt gratis 
één consumptie en er zijn mooie prijzen te 
winnen. 

Zaterdag 6 augustus
De dag start met een oude ambachtenmarkt. 
Vijf handwerklieden demonstreren hun am-
bacht met veel enthousiasme, o.a. manden-
vlechten, kantklossen, zeisen, ...

Vanaf 14.00 uur laat je het kind in je los en 
speel je typische Vlaamse oude volksspelen 
(voor volwassenen). Er wordt een competi-
tie opgezet waarbij we op zoek gaan naar de 
volkssportkampioen. Plezier gegarandeerd 
met spelen uit lang vervlogen tijden. Je kunt 
inschrijven per ploeg van vier personen en 
betaalt hiervoor € 10. Maximum 30 ploegen 
kunnen deelnemen. Volzet is volzet.

De dag wordt afgesloten met een live optre-
den van ‘De nootoplossing’. Meezingers à la 
carte. Het publiek kiest de playlist, waarna 
de teksten van de liedjes op een groot 
scherm worden getoond zodat iedereen uit 
volle borst kan meezingen. Ambiance verze-
kerd! Smeer alvast de kelen en kom met ve-
len. Nieuwsgierig ? Kijk dan zeker eens naar 
hun Facebookpagina.

Uiteraard kunnen de hongerigen en dor-
stigen gelaafd worden. Op zaterdag kun je 
een lekker frietje steken en smullen van een 
heerlijk dessert. Het hele weekend kun je je 
dorst laven met het blond, Veussels streek-
bier ‘Schapenhofke’. 

Zondag 7 augustus
Op zondag kun je komen smullen van een 
boerenmaal dat wordt verzorgd door de ver-
eniging ‘Ferm’. Voor de som van € 10 krijg je 
frikadellen met krieken, brood en rijstpap. 
Vooraf inschrijven is nodig en je kiest of je 
komt eten om 11.00 of 13.00 uur.

Buikske vol en heb je wat beweging nodig? 
Om 14.00 uur is er een volksdansinitiatie 
door Gust Koyen. Hij is al 30 jaar de bezieler 
van de volksdansgroep ‘Shilshoel’ uit Meerle. 
Een warme oproep naar alle oud-leden en le-
den van jeugdverenigingen om de benen te 
laten zwieren. Kinderen kunnen ondertussen 
hun energie kwijt bij de oude volksspelen. 

Afsluiten doen we om 16.00 uur met de kin-
derdisco ‘Dansbaar’. Een DJ die samen met 

VRIJE TIJD
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een animator de kinderen de tijd van hun le-
ven laat beleven. Sfeer verzekerd ! 

Als de weergoden ons gunstig zijn, laten de 
molenaars op zaterdag en zondag de wieken 
van de molen draaien.

Inschrijven
Vooraf inschrijven voor de jokprijskamp op 
vrijdagavond, de volksspelen op zaternamid-
dag en de maaltijd op zondag is noodzakelijk. 
Je inschrijving is pas definitief na betaling. 
Voor je inschrijving en betaling (contant) kun 
je langskomen bij de dienst vrije tijd tijdens 
de openingsuren of vraag het rekeningnum-
mer op via toerisme@rijkevorsel.be.

Iedereen welkom ! Laten we er een mooi 
‘Veussels volksfeest’ van maken.

Meer info:
· 03 340 00 52 

· toerisme@rijkevorsel.be

Studeren in zaal Forsela

De examens van juni staan weer voor de 
deur. Om alle studenten de kans te geven 
om in een rustige omgeving te studeren, 
stelt het lokaal bestuur de zaal Forsela op 
de eerste verdieping van de Leo Pleysierbi-
bliotheek weer ter beschikking. Je kunt er 
terecht vanaf maandag 23 mei 2022 tot en 
met donderdag 30 juni 2022.

Let op: op sommige momenten is de zaal 
bezet. De exacte studeermomenten vind je 
terug op de kalender op onze website. Wij 
voorzien gratis internetverbinding, water, 
koffie en thee voor alle studenten. 

Meer info:
· 03 340 00 55 

· jeugd@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/studeren

Lezing in de bibliotheek

‘Zachte woorden, harde feiten’ 
door Patrick Van Gompel

· maandag 20 juni 2022 om 20.00 uur 
· zaal Forsela, eerste verdieping 
 Leo Pleysierbibliotheek
· inkom: € 3
· inschrijven via bibliotheek@rijkevorsel.be, 

03 340 00 50 of in de bib

Patrick Van Gompel is al 44 jaar journalist 
en volgde voor VTM-nieuws o.m. de burger-
oorlogen in Rwanda, Congo, Somalië, Libië, 
Midden-Oosten en Oekraïne. Veel van zijn 
ervaringen heeft hij neergeschreven in het 
beklijvende en bijwijlen geestige boek ‘Van 
onze verslaggever ter plaatse’. In deze lezing 
vertelt hij vrank en vrij over het leven van 
een journalist in Vlaanderen en legt hij ook 
heel precies uit hoe de media werken.

Patrick is een vurige verdediger van de klas-
sieke media al vindt hij dat ze beter hun best 
moeten doen. Hij ontwikkelt dan ook een 
toekomstvisie voor de media in Vlaanderen. 
Van Gompel houdt van het debat. Op het 
einde van de lezing wordt er dan ook ruim 
tijd gemaakt voor vragen uit het publiek.
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Uitreiking cultuurprijs 2021

De cultuurraad van Rijkevorsel reikt om 
de twee jaar een prijs uit aan een inwoner 
en een vereniging van Rijkevorsel die zich 
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op 
socio-cultureel vlak in de gemeente of er-
buiten. Op vrijdagavond 13 mei 2022 werden 
in de spiegeltent aan de Helhoekweg onder 
grote culturele belangstelling de winnaars 
van de Cultuurprijzen 2021 bekendgemaakt.

Verenigingen die aangesloten zijn bij de cul-
tuurraad kregen eerder de kans om een stem 
uit te brengen voor hun favoriete vereniging 
of individu. Hierbij werd de regel gehan-
teerd dat per vereniging slechts één stem 
uitgebracht kon worden.

Uitreiking prijs verenigingen
De Koninklijke Sint-Jorisgilde kwam als win-
naar uit de bus voor de Cultuurprijs Rijke-
vorsel 2021 in de categorie ‘verenigingen’. 
Ze mocht hiervoor rekenen op een oorkonde 
en een cheque ter waarde van € 250.
De andere vereniging die werd voorgedragen 
voor de Cultuurprijs Rijkevorsel 2021 was 
Jeugdtheater Globe, een bruisende groep 
van jonge theatermakers die ondertussen al 
tien jaar toegankelijk en kwalitatief theater 
brengen.

Voorstelling Koninklijke Sint-Jorisgilde
De Koninklijke Sint-Jorisgilde is de oudste 
vereniging van Rijkevorsel: ze is dan ook 
maar liefst meer dan 555 jaar oud ! In hun 
lokaal in de Oude Pastorij bekwamen ze zich 
in het kruisboogschieten. Met succes, want 
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· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 50
· cultuur@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· evenementen@rijkevorsel.be – 03 340 00 54
· jeugd@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· sport@rijkevorsel.be - 03 340 00 54
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 52

 

Meer    
info

meerdere leden wisten zich te kronen tot 
prijswinnende kruisboogschutters. De ver-
eniging is bovendien houder van het Landju-
weel in 1955, 1961 en 1985. In 1990 hebben 
ze het Landjuweel zelf ingericht.

Daarnaast is de vereniging ook een dans-
gilde. Een professionele danslerares leert 
hen aloude gildedansen zodat deze bewaard 
blijven voor het nageslacht. De dansgroep 
geeft zelf ook optredens op gildefeesten, 
landjuwelen en andere evenementen.

De Sint-Jorisgilde draagt tradities en erf-
goed hoog in het vaandel. Naast het kruis-
boogschieten en het gildedansen beoefenen 
ze ook het vendelen en het roffelen binnen 
het gildewezen. De gilde is ook bewaarder 
van historische gildebezittingen en kledij, 
die regelmatig tentoongesteld worden op 
keur- en studiedagen.

Uitreiking prijs individu
De winnaar van de Cultuurprijs Rijkevorsel 
2021 bij de individuen is Theo Debeer gewor-
den. Voor zijn grote verdienste op socio-cul-
tureel vlak mocht hij een beeldje van kun-
stenaar Corry Ammerlaan en een oorkonde in 
ontvangst nemen. 

De overige genomineerde individuen voor de 
Cultuurprijs Rijkevorsel 2021 waren:
· Roger Verlinden, oud-voorzitter en secre-

taris van het Davidsfonds Rijkevorsel en 
oud-voorzitter en ondervoorzitter van de 
cultuurraad Rijkevorsel

· Rik Heylen, vaste waarde in het parochie-
koor Sint-Jozef 

Voorstelling Theo Debeer
Theo is één van de medeoprichters van de 
Heemkundige Kring van Rijkevorsel in 1978. 
Hij was meer dan 40 jaar penningmeester 
van de vereniging en anno 2022 nog steeds 
actief lid. In al die jaren heeft hij zich inge-
zet voor de archivering van het erfgoed, in 

het bijzonder voor alles wat met de Eerste 
en de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. 

Dat laatste is niet toevallig. In navolging van 
zijn vader Alfons Debeer werd hij voorzitter 
en vaandeldrager van de afdeling Rijkevor-
sel van de Nationale Strijdersbond van België 
(NSB). Op de 11 novemberviering en tijdens 
de herdenking van de bevrijding van Rijke-
vorsel is Theo steevast van de partij.

Tijdens de coronaperiode heeft Theo voor 
de oudste Oud-Strijders-leden een nieuws-
brief gemaakt. In totaal leverde hij zo’n 41 
nieuwsbrieven af met informatie over wat 
er gaande was in Rijkevorsel met betrekking 
tot het coronavirus.



44

#2310

Wie of wat is 
Volleybalclub Rijkevoc ?
Wij zijn een volleybalclub die zowel compe-
titief als recreatief volleybal aanbiedt. Dit 
voor zowel jongens als meisjes, jong en oud. 
Buiten het plezier op het veld is clubsfeer 
naast het veld minstens zo belangrijk. 

Hoe zijn jullie begonnen ?
Wij zijn opgericht in 1975 door vier jonge 
mannen die volleybal in Rijkevorsel moge-
lijk wilden maken. De eerste trainingen en 
matchen gingen door in de turnzaal van de 
toenmalige jongensschool. Nadien verhuisde 
onze club naar sporthal De Valk. Het leden-
aantal evolueerde in ons 47-jarig bestaan. 
Ooit was Rijkevoc de derde grootste club 
van het land met zelfs ploegen in de afde-
ling 1ste landelijke (3de klasse).

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Wekelijks worden er in de periode augustus–
april op dinsdagen, donderdagen en vrijda-

gen trainingen georganiseerd. Op zaterdag 
staan voor onze competitieploegen wedstrij-
den op het programma. Het bestuur verga-
dert maandelijks in ’t Centrum. 

Waar zijn jullie gevestigd ? 
Sporthal De Valk is onze thuisbasis voor de 
trainingen en de matchen. Daarnaast organi-
seren we ook trainingen in Vlimmeren. 

Vanaf welke leeftijd 
kun je lid worden ?
Vanaf een leeftijd van zes jaar kunnen jon-
gens en meisjes bij ons lid worden. Volleybal 
is een sport voor het leven. Onze recreatieve 
ploegen ontmoeten soms tegenstanders die 
hun grootvader of -moeder zouden kunnen 
zijn.

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis  van de club ?
De mooiste herinneringen die we koesteren, 
zijn de jaarlijkse internationale toernooien 

Volleybalclub RijkevocVereniging in de kijker
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die in augustus in Hoogstraten georganiseerd 
werden. Een gans weekend volleyballen, 
lekker eten en drinken. En dat met zo’n 200 
sportievelingen vanuit heel Europa.

Welke activiteit raden jullie 
onze inwoners aan ?
Het bijwonen van een competitiematch is 
wel eens de moeite. De inkom is gratis. 

Daarnaast organiseren we jaarlijks een  
spaghettidag en een verkoop van chocolade 
valentijnshartjes.

club. Dit zouden we graag omkeren. We zou-
den van deze gelegenheid dan ook graag ge-
bruik maken om mensen warm te maken om 
eens te komen meespelen in één van onze 
ploegen, competitief of recreatief. Neem 
gerust contact met ons op!

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging ?
We nomineren graag Jong KVG Noorderkem-
pen. Hun werking is bij het grote publiek mis-
schien nog niet zo goed bekend, maar wat ze 
doen, dragen we een groot en warm hart toe!

Organiseren jullie kampen, 
uitstappen of weekends ?
Voor onze jeugdspelers wordt een jeugd-
kamp georganiseerd. Enkele dagen met een 
combinatie van sport en spel. Maar bovenal 
veel plezier! 

Wat willen jullie nog bereiken ? 
We zien de laatste jaren een vermindering 
van het aantal leden en ploegen in onze 

Volleybalclub Rijkevoc

· Hoofdactiviteit: volleyballen, competitief en recreatief
· Leeftijd: 47 jaar
· Aantal leden: 120 leden
· E-mail: vcrijkevoc@gmail.com
· Website: www.vcrijkevoc.be
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De traditie luistert hier naar de naam Charivari. Net zoals bij Poortje Pik stamt het gebruik uit 
het verleden, toen mensen van de akkers kwamen en soms te moe waren om hun werkmateriaal 
binnen te zetten. Daar namen sommige mensen aanstoot aan. Ze namen dan de spullen mee 
naar het dorpsplein. 

Tot de jaren ’60 werden in Asquins niet alleen spullen weggehaald: jongens die een oogje had-
den op een meisje legden aan de gevel van het huis van het meisje een boeket bloemen of een 
bosje takken neer. 

Poortje Pik, ook in Frankrijk
Rijkevorsel is niet de enige gemeente waar in de nacht van 30 april op 1 mei 
spullen naar het centrum worden gebracht. In het recente verleden waren 
er nog Kempense gemeenten waar dit gebruik van toepassing was. Johan 
Vermeiren maakte ons er echter attent op dat een soortgelijke traditie ook 
bestaat in het Franse dorp Asquins, een gemeente van een 300-tal inwoners 
gelegen in de Bourgogne.

 © Sophie Didelot  © Sophie Didelot
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Geflitst...

15 mei 2022  Feest 25 jaar Kinderclub en Kiekeboe in de spiegeltent

20 april 2022

  Buitenspeeldag in het Doelenpad

17 april 2022

  Paaseieren rapen 
aan de molen 

13 mei 2022  Spiegeltent in de

 Helhoekweg

3 mei 2022  de Singer zamelt € 3100 in voor 

 de slachtoffers van de oorlog 

 in Oekraïne met concerten van 

 de Dylan Tribute Band en 

 Vadim Neselovskyi.

13 mei 2022  Uitreiking Cultuurprijs in de spiegeltent
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17 mei 2022  Oefening brandweer Rijkevorsel in het oude kantoor van Ooms Woonrealisaties

23 april 2022  Bloesemwandeling
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Tips om jouw activiteit te promoten
De huidige coronacijfers laten toe om weer volop cultuur en vrije tijd te 
beleven, als toeschouwer, als deelnemer of als vrijwilliger. Niet alleen zijn de 
theater-, concert- en filmzalen terug open, ook de actieve vrijetijdsbeleving 
via de vele verenigingen herleeft.

Organiseer jij met jouw vereniging of organisatie activiteiten ? Weet dan dat het lokaal bestuur 
Rijkevorsel verschillende kanalen aanbiedt om jouw evenement in de kijker te zetten. We som-
men ze graag voor je op. In dit artikel vind je daarom alle tips terug hoe je jouw activiteit het 
best invoert in de UiTdatabank. In een volgende editie lichten we de promotie via de elektro-
nische informatieborden, de openbare onthaalschermen, de 2310-app en andere kanalen toe.

UiT in Rijkevorsel
Organiseer je met jouw vereniging of organisatie binnenkort een activiteit ? Voer deze dan gratis 
in de UiTdatabank in. Eén keer invoeren en je aanbod verschijnt meteen op heel wat vindplek-
ken, online en offline. Zo staat je evenement meteen op de website UiTinVlaanderen, Vlieg of 
UiTX. En mits enkele voorwaarden nemen we de activiteit ook op in de 2310 en op de website 
van het lokaal bestuur. Ook heel wat mediakanalen maken overigens gebruik van de UiTagenda.
Invoeren is heel eenvoudig: surf naar de website www.uitdatabank.be en meld je aan als ge-
bruiker. Als dat in orde is, kun je meteen aan de slag met het invoeren van al jouw activiteiten. 

Welke activiteiten mag je invoeren in de UiTdabank ?
Iedere activiteit of locatie die publiek toegankelijk is en een vrijetijds- of culturele inslag heeft, 
kun je invoeren in de UiTdatabank. Een concert, een sportevenement, een tentoonstelling of 
een kaartavond ? Het past allemaal in de grootste activiteitendatabase van Vlaanderen.
Activiteiten die geschrapt worden uit het aanbod zijn o.a. puur politiek en religieus getinte 
activiteiten, racistische of pornografische informatie, activiteiten met een puur commercieel 
doel of activiteiten die reclame maken voor één product of dienst.

Welke activiteiten nemen we op in de 2310 ?
Activiteiten in Rijkevorsel van verenigingen of gemeenschapsvormende organisaties publiceren 
we in de 2310 in de rubriek ‘UiT in Rijkevorsel’ en verschijnen op de hoofdpagina van onze 
website. 
Wat nemen we niet op ? Wekelijkse of periodieke activiteiten (bv. competitiewedstrijden) of 
vergaderingen, tenzij ze een uitzonderlijk karakter hebben. Ook commerciële activiteiten pu-
bliceren we niet, behalve als er een samenwerking is met het lokaal bestuur of een andere 
overheidsinstantie (bv. Open Bedrijvendag).

Deel 1
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Let er wel op dat je jouw activiteit tijdig invoert. In de 2310 vind je elke maand in de rubriek 
‘UiT in Rijkevorsel’ de uiterste datum terug wanneer je jouw activiteiten van de volgende 
maand moet invoeren. Evenementen die te laat of niet in de UiTdatabank zijn ingevoerd, ver-
schijnen niet in de rubriek UiT in Rijkevorsel. Een vereniging of organisatie is dus zelf steeds 
verantwoordelijk voor de promotie van hun activiteiten !

Tips bij het invoeren van jouw activiteit in de UiTdatabank
Vertrek steeds vanuit de volgende drie vragen:
1. Waarom moet het publiek naar jouw activiteit komen ?
2. Wat heb je in de aanbieding voor dit publiek ?
3. Hoe kan het publiek van jouw aanbod genieten ?

Probeer jouw activiteit zo volledig mogelijk in te voeren. 
Vul daarom alle mogelijke velden in.

Veld ‘Beschrijving’
· Vermeld geen zaken die je in de andere velden kwijt kunt (datum, locatie, prijs, ...), maar 

overtuig je doelpubliek ! Houd het bondig: kies voor een korte, maar krachtige tekst.

Velden ‘Contact & reservatie’
· Maak het jouw publiek makkelijk en zorg voor een directe link om in te schrijven of tickets 

te kopen voor jouw activiteit.

Veld ‘Leeftijdsaanduiding’
· Leeftijdsaanduiding is een verplicht in te vullen gebied in de UiTdatabank. Vul dit dus ze-

ker in. Op die manier stromen jouw activiteiten naar de juiste kanalen door (bv. Vlieg,  
UiTX, ...).

Overige velden
· Wees zo compleet mogelijk. Vul zowel datum als tijdstip van de activiteit in, de locatie en de 

verschillende tarieven.

Afbeelding
· Zorg zeker voor een duidelijke en aansprekende afbeelding. De afbeelding is het eerste dat 

in het oog springt bij jouw (toekomstig) publiek. Een affiche kan ook, maar houd er rekening 
mee dat deze mogelijks niet in zijn geheel verschijnt. Het beste is dan om zowel een afbeel-
ding als de affiche toe te voegen. En heel belangrijk: denk aan het auteursrecht van jouw 
afbeelding !

Hulp nodig ?
Lukt het jou niet om een activiteit in te voeren ? Of ondervind je problemen ? Dan kun je steeds 
contact opnemen met de dienst communicatie of het evenementenloket. Zij helpen je graag 
verder.

Meer info: · 03 340 00 10 · communicatie@rijkevorsel.be
 · 03 340 00 54 · evenementen@rijkevorsel.be
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2 juni 2022
Van 8.30 tot 16.00 uur
2310-Sporteldag
Sportactiviteit

Een sportieve dag voor 50-plussers. Er 
worden tal van activiteiten voorzien om 
je te laten proeven van verschillende 
sporten. Hierbij staat bewegen en het 
sociaal contact voorop. 
€ 7
Halve dag: € 4

 Sport- en recreatiezone Sonsheide
 Kruispad
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal Bestuur Rijkevorsel
 www.rijkevorsel.be/

 2310sporteldag

9 juni 2022
Om 19.30 uur
Webinar ‘Hoe verwarm ik mijn 
huis duurzaam en houd ik de 
verwarmingskosten betaalbaar ?’
Online webinar

We worden vandaag de dag geconfron-
teerd met vele vraagstukken rond hoe 
we ons huis moeten verwarmen. De 
stijgende prijzen voor gas en stookolie 
maken dat we ook gaan zoeken naar al-
ternatieven. Wanneer zijn bijvoorbeeld 
warmtepompen zinvol voor jouw wo-
ning ? Zijn er andere slimme manieren 
om je huis te verwarmen ? Je komt het 
te weten via dit gratis webinar.
Gratis

 Online
 2310 Rijkevorsel

 Energiehuis Kempen
 014 56 27 88
 energiehuiskempen@iok.be
 www.iok.be/slim-verwarmen

 Inschrijven telefonisch en 
 via de website

10, 17 en 24 juni 2022
Van 9.00 tot 12.00 uur
Digidak Cursus ‘'Windows 11’
Lessenreeks

Windows 11 is een mooi opgefrist be-
sturingssysteem. In de lessen besteden 
we, naast de algemene werking van een 
besturingssysteem, vooral aandacht 
aan de vernieuwingen.  Om deel te kun-
nen nemen aan deze initiatie moet je 
onze basisinitiaties (computergebruik, 
digitaal opslaan en internet) gevolgd 
hebben. Daarnaast moet je ook be-
schikken over een eigen laptop met een  
geïnstalleerde versie van Windows 11.
Gratis

 Klooster
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Digidak
 014 41 82 18
 rijkevorsel@digidak.be
 www.digidak.be

 Inschrijven telefonisch of 
 via e-mail

11 juni 2022
Recreatieve duatlon
Sportactiviteit
Na twee jaar afwezigheid zijn we er 
weer! Op zaterdag 11 juni 2022 or-
ganiseert FC De Kliefhamers de 19de 
recreatieve duatlon te Rijkevorsel. Je 
kunt individueel deelnemen of als duo. 
Net als de jaren voor corona vindt de 

wedstrijd plaats op de gesloten omloop 
aan de terreinen van KFC Zwarte Leeuw 
te Rijkevorsel. Er zijn opnieuw aparte 
klassementen voor duo's, vrouwen, 
mannen jonger dan 40 jaar en mannen 
vanaf 40 jaar. Daarnaast zijn er ook 
aparte klassementen en prijzen voor 
deelnemers uit Rijkevorsel.

 Parking KFC Zwarte Leeuw
 Kruispad 3
 2310 Rijkevorsel

 FC De Kliefhamers
 www.duatlon.be

 Inschrijven via de website

13 juni 2022
Om 20.00 uur
Ondernemerscafé
Netwerkevenement

Op 13 juni organiseert Ondernemend 
Rijkevorsel & Sint-Jozef (nieuwe naam 
wordt binnenkort ‘2310 Onderneemt’) 
haar eerste Ondernemerscafé. Hierbij 
nodigen wij alle ondernemers uit om bij 
een hapje en een drankje van gedach-
ten te wisselen, zonder verplichtingen. 
Lid zijn is niet nodig. Als deze activiteit 
een succes wordt, willen we dit meer-
maals per jaar organiseren. Iedere on-
dernemer is welkom !
Gratis

 Café William’s Place
 Hoek 31
 2310 Rijkevorsel

 ondernemendrijkevorsel.be
 www.facebook.com/

 ondernemendrijkevorsel
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14, 21 en 28 juni 2022
Van 9.00 tot 12.00 uur
Digidak cursus 
‘iPhone voor beginners’
Lessenreeks
In de lessen verken je de basismoge-
lijkheden van je iPhone: werken met 
het aanraakscherm, telefoneren, de 
instellingen van je toestel veranderen, 
enkele eenvoudige apps installeren en 
gebruiken en snel mobiel de nodige in-
formatie vinden. Breng je eigen toestel 
mee.
Gratis

 Klooster
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Digidak
 014 41 82 18
 rijkevorsel@digidak.be
 www.digidak.be

 Inschrijven telefonisch of 
 via e-mail

17 juni 2022
Om 21.00 uur
Fuif de Singer
Fuif

Muziekclub de Singer sluit het seizoen 
feestelijk af met een spetterende fuif ! 
DJ van dienst is de onnavolgbare Guy 
Sterkens. Hij tovert platen uit zijn col-
lectie tevoorschijn waarop je niet an-
ders kunt dan de benen te strekken. 
Iedereen die zin heeft om nog eens 
heerlijk te dansen, om bij te babbelen 
en plezier te maken, is van harte wel-
kom op vrijdag 17 juni in de Singer.
Gratis

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

18 juni 2022
Om 20.00 uur
Jaarconcert ter gelegenheid 
100-jarig bestaan Koninklijke
Harmonie Broederband
Concert

Jaarconcert onder leiding van Joris 
Renders met première van muziekwerk 
speciaal gecomponeerd ter gelegen-
heid van ons 100-jarig jubileum.
€ 5

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 0495 64 80 75
 guytax@hotmail.com
 www.khbroederband.be

 Inschrijven via e-mail

20 juni 2022
Om 20.00 uur
Lezing Patrick Van Gompel: 
‘Zachte woorden, harde feiten’
Lezing

Patrick Van Gompel is al 44 jaar jour-
nalist en volgde voor VTM-nieuws tal 
van burgeroorlogen. Veel van zijn erva-
ringen heeft hij neergeschreven in het 
beklijvende boek 'Van onze verslagge-
ver ter plaatse'. In deze lezing vertelt 
hij vrank en vrij over het leven van een 
journalist in Vlaanderen en legt hij uit 
hoe de media werkt. Hij houdt van het 
debat en na de lezing is er ruim tijd 
voor vragen vanuit het publiek.
€ 3

 Zaal Forsela - Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal Bestuur Rijkevorsel 
 i.s.m. Avansa Kempen
 03 340 00 50 (51)
 bibliotheek@rijkevorsel.be
 Inschrijven telefonisch of 
 via e-mail

21 juni 2022
Van 9.00 tot 12.00 uur
Digidak Cursus 
‘Veilig op het internet’
Lessenreeks
Populariteit van het internet heeft ook 
een keerzijde. Criminelen maken ge-
bruik van de anonimiteit en proberen 
mensen op te lichten. In deze cursus 
leren we verschillende vormen van cy-
bercriminaliteit herkennen en geven 
we tips hoe je je hiertegen kunt be-
schermen. Ook vermelden we wat je 
best kunt doen als je toch slachtoffer 
bent geworden.
Gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Digidak
 014 41 82 18
 rijkevorsel@digidak.be
 www.digidak.be

 Inschrijven telefonisch 
 of via e-mail

 

Aankondigingen van 
activiteiten in 
juli en augustus
dien je uiterlijk op
maandag 6 juni 2022 
in te voeren in
www.uitdatabank.be.

Activiteiten die te laat
of niet werden ingegeven
in de UiTdatabank 
verschijnen niet in de 
rubriek UiT in Rijkevorsel.

Het bestuur heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in 
te korten en te wijzigen.
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23 juni 2022
Om 20.30 uur
Andy Fairweather Low & 
The Lowriders
Concert

Andy Fairweather Low verwierf in de 
jaren '60 bekendheid met Amen Cor-
ner. Zijn stem kenmerkt klassiekers als 
‘(If Paradise is) Half As Nice’, ‘Bend 
Me Shape Me’ en ‘Hello Suzy’. Daarna 
werkte hij samen met vele muzikale 
grootheden, zoals Eric Clapton, George 
Harrison, Jimi Hendrix, David Crosby, 
Roger Waters, Dave Gilmour, The Who 
en vele anderen. Voor deze show komt 
hij met een zevenkoppige band naar de 
Singer. Een must see voor liefhebbers 
van blues en soul!
Voorverkoop: € 23 
Inkomprijs: € 25 
Voorverkoop studenten: € 14 
Inkomprijs studenten: € 16

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserven via de website

25 juni 2022
Om 19.30 uur
Orgelconcert:	benefiet	voor	
Oekraïense vluchtelingen
Concert

Het lot van de Oekraïense mensen 
die hun door oorlog verscheurde land 
moeten ontvluchten gaat ons allemaal 
aan. Om hen een hart onder de riem 
te steken en om bij te dragen aan de 
crisishulp besliste de Kerkraad van de 
Sint-Willibrorduskerk samen met de 
Orgelvrienden Rijkevorsel om het jaar-
lijkse orgelconcert op het gerestau-
reerde d’Hondt-orgel te organiseren als 
een benefiet voor het 1212-consortium. 
De concertgever voor dit evenement is 
Jan Noordzij, organist-titularis van de 
Walburgiskerk in Antwerpen. Verwacht 
zeker geen ‘klassiek’ orgelconcert, 
maar een boeiend en gevarieerd pro-
gramma waar iedereen van zal kun-
nen genieten. De toegang is gratis en 
er zal een vrije gift gevraagd worden. 
Tevens kun je vooraf een steentje bij-
dragen. Dat kan door te storten op het 
rekeningnummer BE57 0015 9457 6835 
(Kerkfabriek Sint-Willibrordus) met ver-
melding van ‘1212 benefietconcert’.
Gratis

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1
 2310 Rijkevorsel

 Orgelvrienden Rijkevorsel en
 Kerkraad Sint-Willibrorduskerk

 orgelvriendenrijkevorsel@gmail.com
 www.facebook.com/

 orgelvriendenrijkevorsel

25 en 26 juni 2022
Vakantie in mijn straat
Festiviteit

Je wil op vakantie, maar je hebt geen 
zin om in de file te staan en massa’s 
geld uit te geven ? KWB en Chiro Sint-
Jozef Rijkevorsel organiseren ‘Vakan-
tie in mijn straat’. Een unieke manier 
om op vakantie te gaan in eigen dorp. 
Wij voorzien gratis camping en attrac-
ties aan de chirolokalen van Sint-Jozef 

Rijkevorsel. Het opstellen van tenten, 
mobilhomes of caravans kan vanaf vrij-
dag 24 juni om 18.00 uur tot en met 
zaterdagnamiddag. Het thema van dit 
jaar is ‘Sint-Jozef gaat de boer op’, dus 
laat je volledig gaan en trek je overal 
maar aan !

 Lokalen Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
 Zuiderdijk 10E
 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
 0473 54 13 67

 Inschrijven telefonisch

volgende maand

Vanaf 1 juli 2022
Schatten van Vlieg: 
ruik jij wat ik ruik ?

 Leo Pleysierbibliotheek

31 juli 2022
Noorderkempenrit 
Memorial Louis Peeters

 Café Sport

6 augustus 2022
15de recreatieve triatlon 
De Bres

 Sint-Jozef Rijkevorsel

5 - 6 - 7 aug. 2022
Feest aan de molen

 Molenterrein 
 Stenen Bergmolen

27 - 28 - 29 aug. 2022
Jumbomosselen bij de fanfare

 Zaal ’t Centrum

28 augustus 2022
Foto-excursie naar de 
Bonte Klepper

 Brug 8

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



53

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
nn Verkeer

nn Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

nn Wegen

nn Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

nn Straatmeubilair

nn Milieu

nn Sluikstort en zwerfvuil

nn Groen

nn Lokalenverhuur

nn Andere:  .................................................................................................

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

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

✁
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

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

 Molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be

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

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

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

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

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

 Bijencentrum De Raam
 Keirschothoeveweg – 2310 Rijkevorsel

 Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw
 Bijencentrum De Raam

 info@bijencentrumderaam.be -  www.bijencentrumderaam.be

 © Luc Jansen

 adres    info    telefoon    e-mail    website    facebook    instagram    2310-app     
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Nathalie Cuylaerts 3de schepen N-VA
0496 50 10 80  -  nathalie.cuylaerts@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen: lokale economie, middenstand,
 kinderopvang, kind en gezin,
 ontwikkelingssamenwerking,
 gelijke kansen en jeugd

Nathalie Stoffelen 4de schepen N-VA
0497 50 98 05  -  nathalie.stoffelen@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs,
 toerisme, Europese aangelegenheden
 en dierenwelzijn

Bert Vangenechten 5de schepen N-VA
0497 92 19 01  -  bert.vangenechten@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen: voorzitter bijzonder comité
 sociale dienst, sociale zaken,
 tewerkstelling, informatica
 en energie

Sociale dienst - Prinsenpad 27
maandag t.e.m. vrijdag 9.00 - 12.00 uur op afspraak
maandag 15.30 - 19.30 uur op afspraak
woensdag 13.00 - 15.30 uur op afspraak

Sociale dienst GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
dinsdag momenteel gesloten
donderdag momenteel gesloten

Juridische dienst OCMW - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur op afspraak

Wijk-Werken - Molenstraat 5
maandag -vrijdag 9.00-12.00 uur op afspraak

Politie, wijkpost Rijkevorsel - Doelenpad 8
maandag 9.00 - 12.00 uur & 17.00 - 20.00 uur op afspraak
woensdag  13.00 - 17.00 uur op afspraak
vrijdag  9.00 - 12.00 uur op afspraak

Telefoonnummers
 Gemeentehuis 03 340 00 00
 Bevolking & lokale economie 03 340 00 30
 Bibliotheek 03 340 00 50
 Financiën 03 340 00 04
 GLS De Wegwijzer 03 340 00 60
 HVZ Taxandria 014 47 09 20
 Kinderclub 03 340 00 56
 Lokale economie 03 340 00 37
 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.

ZACHTE WOORDEN,HARDE FEITEN

DOOR PATRICK VAN GOMPEL
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In deze lezing vertelt hij vrank en vrij over het leven van een journalist in
Vlaanderen en legt hij ook heel precies uit hoe de media werken.
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