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Spreekuren burgemeester en schepenen

Van De Mierop Gust burgemeester
GEMEENTEBELANG&VLD

gemeentehuis : dinsdag 9.00 - 11.30 u
donderdag 18.30 - 19.30 u

gemeenschapscentrum : 2de woensdag maand 10.30 - 11.30 u

Bevoegdheden : veiligheid, politie, brandweer, burgerlijke
stand, communicatie

Roefs Karel 1ste schepen sp.a

gemeentehuis : woensdag 18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de maandag maand 18.30 - 19.30 u

Bevoegdheden : sociale zaken, onderwijs, huisvesting, 
tewerkstelling, buitenschoolse kinderopvang, 
openbare gezondheid, Kind en Gezin, derde leeftijd

Boeckx Jos 2de schepen SNR

gemeentehuis : dinsdag 18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand 18.30 - 19.30 u

Bevoegdheden : informatica, financiën, begroting, cultuur,
ruimtelijke ordening, feestelijkheden

Keysers Lizette 3de schepen SNR

gemeentehuis : dinsdag 18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand 18.30 - 19.30 u

Bevoegdheden : jeugd, gelijke kansen, erediensten, toerisme,
milieu, energie, ontwikkelingssamenwerking, middenstand,
Europese aangelegenheden

Verlinden Jan 4de schepen
GEMEENTEBELANG&VLD

gemeentehuis : maandag 18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand 10.00 - 11.00 u

Bevoegdheden : openbare werken, landbouw

Kemland Roger 5de schepen sp.a

gemeentehuis : woensdag 18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de maandag maand 18.30 - 19.30 u

Bevoegdheden : Kafka, mobiliteit, personeel, sport

Openingstijden diensten

Gemeentelijke administratie 
en jeugd-, sport- en cultuurdienst Molenstraat 5
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur 
en van 13.30 uur tot 19.30 uur

Gemeentelijke werkplaatsen Vijversweg 12
iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur

Containerpark De Meiren Ambachtsweg 14
dinsdag 8.30 uur - 19.00 uur, woensdag 8.30 uur - 15.30 uur 
donderdag 8.30 uur - 12.00 uur, vrijdag 8.30 uur - 15.30 uur 
zaterdag 8.00 uur - 14.00 uur

Bibliotheek Centrum Molenstraat 20
maandag 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur 
dinsdag 10.00 uur - 12.00 uur en 18.00 uur - 20.00 uur
woensdag 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur 
donderdag 10.00 uur - 12.00 uur
vrijdag 10.00 uur - 12.00 uur en 18.00 uur - 20.00 uur
zaterdag 10.00 uur - 12.00 uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef Kerkdreef 61
maandag t.e.m. vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 
en maandag van 15.30 uur tot 19.30 uur

VVV-kantoor Molenstraat 5
maandag 9.00 uur - 12.00 uur en 13.30 uur - 19.30 uur
dinsdag t.e.m. donderdag 9.00 uur - 12.00 uur 
en 13.00 uur - 16.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur

Politie, wijkpost Rijkevorsel Molenstraat 5
maandag 9.00 uur - 12.00 uur en 17.00 uur - 20.00 uur
dinsdag 9.00 uur - 12.00  uur
woensdag 13.00 uur - 17.00 uur
donderdag 9.00 uur - 12.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur

OCMW Prinsenpad 27
maandag t.e.m. donderdag van 8.30 uur tot 12.15 uur 
en van 13.00 uur tot 17.00 uur
vrijdag van 8.30 uur tot 13.15 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur

OCMW Kerkdreef 61, gemeenschapscentrum
dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur

Juridische dienst OCMW Prinsenpad 27
donderdag van 14.00 uur tot 16.30 uur

PWA Molenstraat 5
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur 
en na afspraak voor dringende zaken

Kinderclub Molenstraat 22
schooldagen : maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag : van 6.45 uur tot aanvang school 
en van einde school tot 19.00 uur
vrije dagen en vakanties : van 6.45 uur tot 19.00 uur, 
collectieve sluiting in de week van 21 juli 
en tussen Kerst en Nieuwjaar

Kinderclub Pioenstraat 26
schooldagen : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag :
van 6.45 uur tot aanvang school 
en van einde school tot 19.00 uur
woensdag : van 6.45 uur tot aanvang school, 
van einde school tot 13.00 uur, 
nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties : geen opvang in Sint-Jozef, 
zie Centrum
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Het verslag van de gemeenteraadszitting van 24
november 2008 wordt goedgekeurd.

De gemeenteraad regelt enkele personeelsaangelegen-
heden :
- het organogram wordt gewijzigd en de personeels-

formatie aangepast;
- het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage 2008

wordt verhoogd met 250 euro voor de personeels-
leden die op 1 december 2008 behoren tot het
niveau C, D en E.

- vanaf 1 januari 2009 wordt de nieuwe functionele
loopbaan D4-D5 ingevoerd.

De raad neemt kennis van de jaarrekening 2007 van het
OCMW en besluit geen opmerkingen te formuleren.

Goedkeuring wordt verleend aan het meerjarenplan
2009-2011 van het OCMW van Rijkevorsel.

De raad neemt eveneens kennis van het budget 2009
van het OCMW dat binnen de grenzen blijft van de
gemeentelijke bijdrage die is opgenomen in het
voormelde goedgekeurde meerjarenplan 2009-2011.

De huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur van
Rijkevorsel en KFC Zwarte Leeuw betreffende een
perceel grond in de Kruispad wordt voor een termijn
van 9 jaar verlengd ingaande op 1 januari 2009 en mits
25 euro per jaar.

Verschillende reglementen inzake sport worden door de
raad vastgesteld :
het subsidiereglement voor sportverenigingen met het
bijhorend aanvraagdossier, het erkenningsreglement
voor het sportverenigingen met bijhorend aanvraag-
dossier en het impulssubsidiereglement voor de
kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiding met
bijhorend aanvraagdossier.

Het huishoudelijk reglement van de Cultuurraad wordt
aangepast, alsook het subsidiereglement voor cultuur-
verenigingen.

KORTE SAMENVATTING GEMEENTE-
RAADSZITTING D.D. 17 DECEMBER 2008

3

Beste inwoners, beste vrienden,

2009 is weeral een feit en ik wens, in naam van gans het gemeentebestuur, iedereen een gelukkig nieuwjaar en vooral
een goede gezondheid.
In 2008 hebben velen onder jullie afscheid moeten nemen van familieleden en kennissen en daar staan we dan eventjes
bij stil met de gedachte dat we geboren zijn om te sterven, maar voor de ene slaat het noodlot harder en vroeger toe dan
voor de andere. Gelukkig zijn er voor iedereen ook goede momenten in ’t leven en ik wens aan iedereen van jullie veel
prachtige dagen toe in 2009.

Op gemeentelijk vlak was 2008 een relatief stil jaar wat de werken betrof, maar 2009 kondigt zich aan met vele projecten.

In het voorjaar beginnen we aan de weg- en rioleringswerken rond de scholen met  de Leopoldstraat, Korte Molenweg,
Banmolenweg en de Molenstraat en daaraan gekoppeld de inrichting van de parking aan het gemeentehuis. Deze werken
verlopen in synergie met de wegenwerken op de Sint-Lenaartsesteenweg vanaf Van Roey tot aan de middengeleider van
de Merret.
In Sint-Jozef gaan we de Gansheideweg verbreden en we doen verder met de aanleg van de voetpaden in de Kerkdreef. 
Grote werken zijn ook voorzien in en rond de Uitbreidingsstraat en we gaan tevens voetpaden aanleggen in de
Lozenhofstraat.
Het onteigeningscomité is volop bezig met grondverwervingen langs de Merksplassesteenweg om de fietspaden te 
realiseren en ook de Beersebaan zal aangepakt worden.
Al deze werken zorgen uiteraard voor heel wat overlast voor de bewoners en voor alle inwoners en hiervoor vragen we
begrip aan iedereen. Wij streven ernaar die last tot een minimum te beperken en we zullen iedereen zoveel mogelijk
helpen.

Tot slot wens ik iedereen nog een schitterend 2009 en een prachtig jaar met veel energie en veel zonneschijn.

Uw Burgemeester,

Gust Van De Mierop
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De raad hecht zijn principiële goedkeuring aan 
volgende straatnamen :
- ’Heibraak’ voor de nieuwe straat in de verkaveling

Koekhoven;
- ’Gaston Lambrechtsstraat’ voor de nieuwe straat in

de verkaveling Looiweg-Lijsterstraat.
De gemeenten zijn belast met de opdracht tot de uit-
bouw van het rioleringsnet met als doel de opvang en
de beheersing van afval- en hemelwater. De gemeente
Rijkevorsel heeft er voor gekozen om deze taak te laten
realiseren door PIDPA.
Woningen die door hun ligging geen toegang (zullen)
hebben tot het rioleringsnetwerk, zijn aangewezen op
een individuele behandeling van het afvalwater. Deze
gezinnen staan dus zelf in voor de zuivering van hun
afvalwater.
De gemeenteraad beslist om de collectieve sanerings-
taak (de uitbouw van de riolering) uit te breiden met de
aankoop, de aanleg, het beheer en het onderhoud van
individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater
(IBA’s). Hierdoor kan de gemeente tot een integrale
sanering van het afvalwater komen voor al haar
burgers.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt 
definitief vastgesteld.

De bijdrage van de gemeente Rijkevorsel zoals
ingeschreven in de politiebegroting 2009, zijnde in
totaal 626.829 euro, wordt goedgekeurd en toegekend
aan de politiezone Noorderkempen Hoogstraten -
Merksplas - Rijkevorsel.

De gemeenteopcentiemen op de onroerende voor-
heffing 2009 worden vastgesteld op 1330 opcentiemen
(onveranderd tarief t.o.v. 2008).

De aanvullende gemeentebelasting op de personen-
belasting voor het dienstjaar 2009 wordt door de
gemeenteraad vastgesteld op 7,4% van het gedeelte der
personenbelasting dat voor hetzelfde dienstjaar aan de
Staat verschuldigd is (onveranderd tarief t.o.v. 2008).

Voor een termijn ingaande op 1 januari 2009 en 
eindigend op 31 december 2009 worden 100 opcen-
tiemen geheven op de gewestelijke heffing ter 
bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen
en/of woningen (zelfde tarief als in 2008).

Omdat het gemeentelijk budget 2009 nog niet vast-
gesteld werd, zal in de maand januari 2009 het 
gemeentelijk financieel beheer gevoerd worden met
beschikking van voorlopige twaalfden.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting is gepland op
maandag 23 februari 2009 te 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kunt u lezen op het 
elektronisch informatiebord in het Dorp, het
gemeentelijk aankondigingsbord langs de Molenstraat
en onze website www.rijkevorsel.be onder de rubriek
Bestuur.

De agenda wordt acht dagen voor de raadszitting 
bekendgemaakt.

Iedereen kan de openbare zitting van deze gemeente-
raadsvergadering bijwonen. In de raadzaal liggen een
agenda en toelichting ter beschikking van het publiek.

Sinds kort hangt er aan de balie
van de vrije tijdsdiensten in het
Klooster een brievenbus.
Deze brievenbus is bedoeld om
uw documenten in te steken
indien de medewerkers van deze
diensten niet aanwezig zijn.

In deze brievenbus kunnen ook voorstellen / ideeën
gedeponeerd worden die volgens u de werking van deze
diensten kan bevorderen.

BRIEVENBUS ’VRIJE TIJDSDIENSTEN’

EERSTVOLGENDE 
GEMEENTERAADSZITTING
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Op 1 februari 2009 gaat gemeentesecretaris Ray
Vanheuckelom met pensioen en volgt Bart Adams hem
op.

We danken eregemeentesecretaris Vanheuckelom voor
zijn jarenlange inzet voor Rijkevorsel. We hopen dat hij
met tevredenheid terugblikt op zijn werk in onze
gemeente en we wensen hem en zijn vrouw nog vele
gelukkige en gezonde jaren toe !
Eregemeentesecretaris en mevrouw Vanheuckelom,
het gaat u goed !

Nieuwe gemeentesecretaris Adams wensen we alle 
succes toe in zijn functie. We zijn ervan overtuigd dat
hij zich, ten bate van Rijkevorsel, met enthousiasme zal
wijden aan zijn nieuwe taak.

(v.l.n.r. Guy Slegers, burgemeester, mevrouw Slegers)

Slegers Guy werd tijdens de traditionele nieuwjaars-
receptie gevierd wegens 25 jaar dienstanciënniteit. Hij
kreeg de burgerlijke medaille 1ste klasse opgespeld.
Guy Slegers kwam in dienst van de gemeente als 
technisch bediende. Einde van de jaren 90 werd hij
bevorderd tot administratief hoofdmedewerker externe
dienst. Momenteel is hij gemeentelijk stedenbouw-
kundig ambtenaar.
Proficiat !
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GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de 
aanwerving van volgende voltijdse betrekking met een arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde duur (m/v) :

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER

BEVOLKING C1-C3

Beknopte functiebeschrijving

Als administratief medewerker bevolking staat u onder het gezag
van het hoofd van de dienst burgerzaken. U stelt de burgers in
staat op een vlotte manier te voldoen aan de wettelijke en
gemeentelijke administratieve bepalingen en verzekert een vlotte
dienstverlening. U ondersteunt het functioneren van de 
gemeentelijke administratie door het uitwerken van de taken
eigen aan de dienst. 

Profielaspecten

- soepel kunnen omgaan met publiek (klantvriendelijk, dienst-
vaardig)

- betrouwbaarheid en discretie
- betrokkenheid bij het werk
- grote zin voor orde en stiptheid
- bereidheid zich permanent bij te scholen
- flexibiliteit

Procedurevereisten

- houder zijn van het diploma hoger secundair onderwijs of
gelijkgesteld;

- slagen in een aanwervingsexamen.

Verdere informatie en kandidaatstellingen

Verdere toelichting bij de functie alsook een informatiebrochure
met een uitgebreide functiebeschrijving, een volledig overzicht
van de aanwervingsvoorwaarden, het examenprogramma, e.d.
kunnen worden bekomen op de personeelsdienst op het nummer
03 340 00 13 of 03 340 00 14.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een afschrift van het 
vereiste diploma, aangetekend worden verzonden of tegen 
ontvangstbewijs afgegeven worden op de personeelsdienst t.a.v.
het College van Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5 te
2310 Rijkevorsel en dit uiterlijk op 13 februari 2009.
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’Rijkevorsel, bruisend, groen en gezellig’ luidt het logo
van de plaatselijke VVV. Onze gemeente werkt al 
geruime tijd aan het groene en duurzame karakter van
Rijkevorsel. In 2008 waren er de succesvolle acties zoals
Klimaatscholen en de Energie Infotour. Ook financieel
wil de gemeente duurzame ontwikkeling aanmoedigen,
onder meer via een bijdrage van 5% tot 10% bovenop
de bestaande Vlaamse renovatie-, aanpassings- en 
verbeteringspremie.

Duurzame ontwikkeling betekent dat de gemeente 
aandacht schenkt aan het evenwicht van economische
ontwikkeling en sociale vooruitgang gecombineerd met
het ecologisch aspect. Duurzame ontwikkeling 
betekent ook dat de gemeente bij de acties van vandaag
rekening houdt met de gevolgen voor de komende
generaties, zowel in eigen land als in het buitenland.

Rijkevorsel wil graag nog extra inspanningen leveren
op vlak van duurzame ontwikkeling die zowel de
gemeente als de individuele burger ten goede komen.
Vanuit dit perspectief start vanaf januari 2008 de 
nieuwe duurzaamheidsambtenaar, Jasmine Jacobs (in
samenwerking met IOK). Zij beantwoordt vragen van
burgers omtrent duurzame ontwikkeling (bijvoorbeeld
rond energiebesparende maatregelen en premies) en
zal ook zelf acties op touw zetten in de gemeente om de
burger meer met duurzame ontwikkeling vertrouwd te
maken. Via Info Rijkevorsel zullen we je nog verder op
de hoogte houden.

Je kan de duurzaamheidsambtenaar in het gemeente-
huis bereiken op volgende dagen tijdens de openings-
tijden :
- pare weken : maandag en donderdag
- onpare weken : woensdag en donderdag
E-mail: jasmine.jacobs@rijkevorsel.be
Tel. 03/340.00.28.

De Vlaamse overheid roept iedereen op om deel te
nemen aan de vijfde Dikke-Truiendag op vrijdag 13
februari. Ladders en zwarte katten gaan we dan uit de
weg, maar ook met onnodig energieverbruik rekenen
we genadeloos af ! Dat levert winst op voor het milieu
en voor uw portemonnee. En het kan zonder aan 
comfort in te boeten. Schrijf u in op www.lne.be/cam-
pagnes/dikke-truiendag en maak kans op een mooie
prijs.

Reken af met de energriezels !

Op 13 februari 2009 binden we samen de strijd aan
tegen de energriezels die zich thuis, op school of op het
werk in de donkere hoekjes verborgen houden. Pak die
niet-geïsoleerde leidingen op zolder of in de kelder aan.
Trek de stekker van die verborgen oplader achter de
kast of onder het bureau uit als die geen dienst doet.
Geef sluipend energieverlies geen kans en schakel niet-
gebruikte apparaten meteen volledig uit.

DIKKE-TRUIENDAG 2009. 
DUIK IN DE DONKERE HOEKJES 
EN BESPAAR ENERGIE

RIJKEVORSEL, 
EEN DUURZAME GEMEENTE
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www.rijkevorsel.be
lees deze INFO en vorige edities

op deze website
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Een computerscherm dat oplicht in een verlaten en
donker bureau, heeft natuurlijk ook geen zin. Het zijn
stuk voor stuk kleine ingrepen die bijna geen moeite
kosten, maar waarvan de winst aanzienlijk kan oplopen.
U hebt helemaal geen konijnenpoot of een klavertjevier
nodig om op vrijdag 13 februari 2009 de donkere 
hoekjes te trotseren. Die dag is een dikke trui 
natuurlijk uw geluksbrenger. Als u die al nodig heeft,
want een graadje minder verwarmen merkt u
nauwelijks, maar het betekent wel 7% minder stook-
kosten en broeikasgassen.

Als het eropaan komt om nog ergens een donker 
hoekje te verlichten, kies dan resoluut voor een spaar-
lamp. Een spaarlamp verbruikt vijf keer minder en gaat
tot tien keer langer mee. Veruit de beste manier dus om
op vrijdag de dertiende en lang daarna licht in de 
duisternis te brengen.

Ook kennis kan een belangrijk wapen zijn om de 
energriezels te lijf te gaan ! Verwijder de spinnen-
webben rond uw meterkast en noteer regelmatig de
meterstanden. Energieprestaties bijhouden geeft u
zicht op uw resultaten en werkt motiverend. U legt er
meteen ook de basis mee voor blijvende inspanningen.

Schrijf u in en win !
Vul snel het inschrijvingsformulier in op de website
http://dikke-truiendag.lne.be en maak kans op een
energieaudit bij u thuis of op een van de andere
energieslimme prijzen. Zo rekent u ook thuis af met
energriezels.

Waarom is deze leiding nodig ?
Fluxys wil vanaf 2011-2012 geleidelijk de bevoorrading
van de Antwerpse regio versterken. De nieuwe aardgas-
leiding Wilsele-Wuustwezel zorgt tevens voor een extra
bevoorradingsmogelijkheid voor de ondergrondse
aardgasopslag in Loenhout. Daarenboven verschaft die
leiding een verdere ondersteuning van de openbare 
distributiemaatschappijen en grootgebruikers op het
tracé.

Enkele gegevens 
Doorkruiste gemeenten : Leuven, Rotselaar, Holsbeek,
Aarschot, Begijnendijk, Herselt, Hulshout, Heist-op-
den-Berg, Herenthout, Herentals, Olen, Vorselaar, Lille,
Zandhoven, Zoersel, Malle, Rijkevorsel, Brecht,
Hoogstraten, Wuustwezel.

Wat kan het vaccin doen ?

Verschillende virussoorten van de familie van de
humane (menselijke) papillomavirussen (HPV) spelen
een rol bij baarmoederhalskanker. Op de honderdtal
geïdentificeerde HPV virussen zijn er een vijftiental die
kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van baarmoeder-
halskanker. Deze papillomavirussen hebben niet 
allemaal hetzelfde kankerverwekkende vermogen. De
schadelijkste is zonder twijfel het type 16-virus, dat in
50% van deze gevallen van kanker voorkomt. Op de
tweede plaats komt het type 18 dat bij 10 tot 15% van
de gevallen van baarmoederhalskanker verschijnt.
Daarna komen in dalende lijn HPV 45, HPV 31 en HPV
33. De HPV 16 en HPV 18-virussen spelen een heel 
cruciale rol. Het vaccin gericht tegen deze beide
virussen laat toe om in ongeveer 65% van de gevallen
baarmoederhalskanker te vermijden.

Wie vaccineren ?

Vaccinatie tegen HPV is wetenschappelijk goedgekeurd
voor meisjes/vrouwen tussen 9 en 26 jaar. Er is nog
onderzoek aan de gang om na te gaan of deze vaccins
ook nut kunnen hebben voor vrouwen buiten deze
leeftijdsgroep. Er dient benadrukt dat het vaccin enkel
preventieve waarde heeft en niet nuttig is bij de 
behandeling van reeds bestaande letsels aan de baar-
moederhals tengevolge van HPV. De ideale leeftijd om
te vaccineren is vóór de eerste mogelijke blootstelling
aan HPV’s. Dat betekent dus vóór de leeftijd van de
eerste seksuele betrekkingen. In de praktijk wordt de
vaccinatie uitgevoerd door injectie van drie aparte
doses gespreid over een periode van 6 maanden. Ook bij
vrouwen die reeds seksuele contacten hebben gehad en
zelfs reeds in contact zijn geweest met bepaalde soorten
HPV’s kan het vaccin toch nog een bescherming
bieden. Alleen kan deze bescherming dan wel minder
doeltreffend zijn.

Hoeveel kost het vaccin ?

In totaal zijn er drie injecties nodig, waarvoor je drie-
maal een arts bezoekt en dus telkens remgeld betaalt.
Het vaccin zelf kost 390,66 euro (kostprijs eind 2008).
De ziekteverzekering betaalt sinds 1 december 2008 dit
vaccin (verkocht onder de naam Gardasil en Cervarix)
terug voor jonge meisjes tussen 12 en 18 jaar. Dankzij
die terugbetaling bedraagt de kost voor de patiënte
32,40 euro (dus 10,80 euro per injectie) in plaats van

BAARMOEDERHALSKANKER :
VACCIN ÉN UITSTRIJKJE

NIEUWE FLUXYS-VERVOERSLEIDING
VOOR AARDGAS WILSELE-WUUSTWEZEL
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390,66 euro voor de volledige vaccinatie (consultatie-
kosten niet inbegrepen). Als de patiënte geniet van de
verhoogde tegemoetkoming (RVV of OMNIO) betaalt ze
niet meer dan 7,20 euro per dosis.

Uitstrijkje blijft noodzakelijk

De huidige vaccins bieden echter geen 100%
bescherming tegen baarmoederhalskanker (maar
ongeveer 65%). Er zijn namelijk minder frequent
voorkomende vormen van HPV die met de huidige 
vaccinatie nog niet gedekt zijn. Dat heeft tot gevolg dat
uitstrijkjes noodzakelijk blijven, ook als een vrouw toch
gevaccineerd is.

De artsen moeten de ziekte proberen op te sporen bij
vrouwen vanaf het moment dat deze seksueel actief
zijn, en in ieder geval vanaf de leeftijd van 25 jaar. Na
een eerste uitstrijkje met normale resultaten volgt een
jaar later een controleonderzoek. Als deze controle ook
normale resultaten oplevert, worden de uitstrijkjes om
de drie jaar herhaald tot de vrouw minimum 65 jaar
oud is.
In geval van een uitstrijkje met abnormale resultaten
worden de controles uiteraard vaker uitgevoerd.

Bron : Stichting tegen Kanker

Hou ouder je wordt, hoe 
groter de kans dat je minder
goed hoort. Aan de oorsprong
kan een waaier van oorzaken
liggen, waarvan lawaai en het
afsterven van zenuwcellen de
meest voorkomende zijn.
Een overzicht.

Langdurig lawaai
Het oor bestaat uit drie delen : het uitwendig oor, het
middenoor en het binnenoor. Als er een probleem
opduikt bij één van die drie delen, kan dat tot gehoor-
verlies lijden. Bij leeftijdsgebonden gehoorverlies zit
het probleem doorgaans in het binnenoor, meer
bepaald in het slakkenhuis.

In het slakkenhuis heb je namelijk een membraan
waarop haarcellen zitten. Onder invloed van geluid
gaan die haarcellen trillen. Op hun beurt sturen ze een
elektrisch signaal door naar de hersenen. Bij zijn
geboorte heeft een mens ongeveer 15.000 haarcellen.
Daarna komen er geen haarcellen meer bij. Als een
haarcel doodgaat, bijvoorbeeld door langdurig en over-
dreven lawaai, ben je die kwijt voor de rest van je leven.
Hoe meer haarcellen je verliest, hoe minder details je
kunt horen zowel in volume als in frequentie.

Leeftijdsgebonden gehoorverlies
Naarmate je ouder wordt, kan gehoorverlies ook te
wijten zijn aan het afsterven van zenuwcellen in het
binnenoor. Het geluid geraakt wel nog bij de haar-
cellen, maar de hersenen ontvangen geen elektrische
signalen meer van de zenuwcellen. Leeftijdsgebonden
gehoorverlies treedt maar heel geleidelijk op. Patiënten
passen zich vaak onbewust aan, door bijvoorbeeld de
televisie wat harder te zetten of door tijdens een
gesprek wat dichter bij de spreker te gaan staan. Op die
manier zijn het vaak familieleden of vrienden die als
eerste het gehoorverlies opmerken.

Andere factoren ?
Andere mogelijke oorzaken voor gehoorverlies zijn een
oorsmeerprop, of een wonde aan het hoofd of het oor
waardoor de geluidssignalen niet meer tot bij het
slakkenhuis geraken.
Een oorontsteking kan tijdelijk voor een minder
gehoor zorgen, net zoals een vochtophoping in het
middenoor bij verkoudheid of griep. Maar er zijn ook
minder voorspelbare factoren. Roken bijvoorbeeld en
een hoge Body Mass Index (BMI) zouden ook tot een
minder scherp gehoor leiden.

Ten slotte kunnen een aantal aandoeningen een
onrechtstreekse negatieve invloed op het gehoor
hebben. Denk bijvoorbeeld aan een beroerte, hoge
bloeddruk of diabetes. Daarbij kan de bloedstroom
onderbroken worden naar de delen in de hersenen die
verantwoordelijk zijn voor het gehoor.

WAAROM JE MINDER GOED HOORT
ALS JE OUDER WORDT
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Lezing ’Dochter van Iran’ door Mani Amiri
maandag 2 maart 2009

Het leven leek de jonge Perzische Mani toe te lachen :
met zeventien jaar kreeg ze van haar ouders toe-
stemming om te trouwen met de man van haar
dromen, een helikopterpiloot. Niet vanzelfsprekend in
een land waar 80% van de huwelijken traditioneel
gearrangeerd wordt en slechts 20% vanuit hartstocht
aangegaan wordt. Maar terwijl de huwelijkse realiteit al
snel het sprookje inhaalde, kreeg Ayatollah Khomeini
de leiding over Iran. Wie zich tegen het regime uit-
sprak, verdween. Mani diende zich, net als de andere
Iraanse vrouwen, al gauw te verbergen achter alles 
verhullende kledij. Tot overmaat van ramp brak er 
oorlog uit met buurland Irak. Na ettelijke bombar-
dementen en verdere inperkingen van hun vrijheid,
besloten Mani en haar man het land te ontvluchten.
Achtervolgd door de politie waagden ze zich met hun
twee kleine kinderen aan de levensgevaarlijke tocht
over de bergen. Hoe zou de vrijheid smaken in Turkije,
en in het verre Nederland en België ?
In haar boek ’Dochter van Iran’ brengt Mani het 
aangrijpend relaas van een vrouw die vecht voor haar
dromen, voor haar rechten en voor haar vrijheid en hoe
ze geconfronteerd wordt met cultuurverschillen en
aanpassingsproblemen. Haar persoonlijke getuigenis
(als vrouw) zal elke toehoorder weten te boeien.

Tijdstip : maandag 2 maart - 20.00 uur
Locatie : Bibliotheek Rijkevorsel, Molenstraat 20, 2310
Rijkevorsel
Prijs : 6,00 euro (koffie/thee/water + koekje, vooraf en
tijdens de pauze inbegrepen)
Organisatie : Leesclub Rijkevorsel i.s.m. Bibliotheek
Rijkevorsel
Info en inschrijving : 
Balie Bibliotheek Rijkevorsel of tel. 03 340 00 51
Jan Brosens, tel. 03 314 42 30, jan.brosens1@telenet.be
Xavier Rombouts, tel. 03 314 63 41
Varia :
1. Het is wenselijk het boek vooraf te lezen;
2. Vooraf inschrijven is noodzakelijk;
3. Het aantal plaatsen is beperkt tot 40 personen !
Van harte welkom !

Jeugd kijk- en prentenboek
- Heksje Trees heeft hoogtevrees (P3)
- De billenbultenkoning (P4)
- Twee aan twee (P3)
- Als ik jou was ... (P3)
- Lief ! In Afrika (P2)
- Lief ! Op de boerderij (P2)
- Waar is babysmurf ? (P5)

AA = Niveau lezen
- Spik en Spek : Niveau 2

- Spik is ziek
- Het plan van Spik
- Een fluit en een trom
- Spik, Spek en Dol

- Spik en Spek : Niveau 3
- Spek met ei
- Het spook in de bal
- Kik in nood
- Een pop in het bos

Jeugd Fictie A (7-9 jaar)
- Kika en Bob op glad ijs (BOTH)
- Kika en Bob op safari (BOTH)
- Zeg maar tegen de juf dat ik wat later kom (WEST)
- De winterpret van Jens en Lin (HEUG)
- De schat op het kerkhof (PAT)
- Heksje Lily spookt erop los (KNIS)

Jeugd Fictie B (9-12 jaar)
- De wereld van Heartland (BROO)
- De Halloweenheksen (LAGR)
- Pepijn en de Doos der Deugden (VELG)
- De Thea Sisters op avontuur (STIL)
- Belly B. op tournee (OLDE)

Jeugd Fictie C (12-16 jaar)
- De uitvinding van Hugo Cabret (SELZ)
- Het geheim van Antarctica (DANS)
- Dagboek van een halve indiaan (ALEX)
- Het duistere hart van Fez (MEIJ)
- Duister (ALMO)
- Grimpow : Het geheim der wijzen (ABAL)

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN

DE LEESCLUB VAN RIJKEVORSEL
NODIGT JE UIT VOOR :
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Jeugd Strips
- Ontvoering in het Colosseum (Stilton)
- Kuifje en de Zonnetempel (Hergé)
- De come-back van Dédé (Kiekeboe)
- De Simstones (Kiekeboe)

Jeugd Non-Fictie
- Waar is Wally ? [621.9]
- Dinosaurussen [576]
- Omsingeld [925]
- Ten aanval [925.9]
- Draken en andere mythologische wezens [829.73]

Volwassenen fictie
- De achtste zonde : Philipp Vandenberg [VAND]
- Roeping : Danielle Steel [STEE]
- David : Alex Van Haecke [HAEC]
- Wie wacht op jou : Anke De Graaf [GRAA]
- Als smeulend vuur : Gerda Van Wageningen [WAGE]
- Waargebeurde verhalen : Ziekenhuismoorden :

Borgerhof [BORG]
- De Geheime Schrift : Sebastian Barry [BARR]
- Godverdomse dagen op een godverdomse bol :

Verhulst [VERH]
- De Pegasus connectie : Gregg Loomis [LOOM]

Volwassenen Non-fictie
- Ripley’s geloof het of niet [070]
- Gitaar leren spelen [789.31]
- Dans mondial [791]
- Tuin wordt kunst [638.4]
- James Bond encyclopedie [799.1]

Heb je een passie voor kunst en cultuur ? Beschik je
over creatief talent en de drang om je kunstzinnig te
uiten ? Wil je met je kunst het publiek raken ?
Dan is de WAK iets voor jou !

De WAK daagt je uit : laat je gaan en laat zien wat je in
petto hebt. Alles kan en alles mag : een tentoonstelling,
workshop, concert, filmvertoning, dansfestival, theater-
voorstelling of een heus massaspektakel !

Laat je inspireren door het thema ’Van Harte’ : liefde-
vol, hartstochtelijk, enthousiast, begeesterd, joviaal,
vurig, bezeten, plezierig, intens... Alles en iedereen met
een passie voor kunst heeft zijn plaats in de WAK.

De ’Week van de Amateurkunsten’ loopt van 24 april
2009 tot en met 3 mei 2009. Inschrijven kan zowel op
www.wak.be of op de cultuurdienst. Inschrijvingen via
de cultuurdienst moeten binnen zijn ten laatste op 2
februari 2009.

Meer informatie vindt u ook op www.wak.be.

Sinds 2007 wordt al elk jaar de Vlaamse prijs : ’Dorp
met toekomst’ uitgereikt.
Deze prijs wil dorpsbewoners stimuleren om zelf de
handen uit de mouwen te steken om de leefbaarheid
van hun dorp te vergroten. Dit jaar vindt de laatste 
editie van deze Vlaamse prijs plaats.
’Dorp met toekomst’ staat open voor alle verenigingen
(socio-culturele, sport, jeugd, ...) en bewoners van elk
Vlaams dorp.

Het winnende dorp krijgt een dorpsfeest van 10.000
euro cadeau.
Hoe het in z’n werk gaat en wat je ervoor moet doen
vindt u op www.dorpmettoekomst.be en folders hier-
omtrent zijn te verkrijgen op de cultuurdienst,
Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel.

Inschrijven kan tot en met 1 maart 2009.

VLAAMSE PRIJS :
DORP MET TOEKOMST 2009

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
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INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37
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In februari kun je onder begeleiding van een gids
kennismaken met het Heespad. Deze natuur- en
landschapswandeling brengt je langs de Hees, een oud
herengoed aangelegd door de hertogen van Hoog-
straten.
Het pad van 9,1 km (verkorting 7,5 km) leidt je langs
mooie stukjes natuur, een gedeelte van het traject is
onverhard.
Verder brengt het pad je langs ver en open landschap
naar een prachtige picknickplaats aan de Karreweg.
Op zaterdag 21 februari 2009 te 14.00 uur kun je dit
pad meewandelen. Het vertrek is voorzien aan het
gemeentehuis, Molenstraat. Deelname is gratis.

GLS De Wegwijzer is één van de 20 scholen uit de
Kempen, die geselecteerd zijn voor het project
‘Klimaatscholen’. Dit project is een organisatie van de
IOK en wordt dankzij de financiële steun vanuit 
verschillende instanties (gemeente, Vlaamse Overheid,
Europa) gratis aan de deelnemende scholen aan-
geboden.

EEN PROJECT ROND KLIMAAT EN ENERGIE
De verandering van het klimaat is een gevolg van onze
grote vraag naar energie en staat momenteel in
hoofdletters genoteerd op de agenda van zowat alle
wereldleiders. Initiatieven om energie te besparen zijn
daarom dringend nodig; iedereen zal een inspanning
moeten doen opdat verspilling van energie kan worden
voorkomen, productie van energie milieuvriendelijker
wordt en rationeel omgaan met energie de norm wordt.
Iedereen, dus ook scholen … .
Om maar te zeggen dat de keuze om een scholenproject
op te starten rond het thema ‘Klimaat en Energie’ 
nuttig en nodig is en inspeelt op de actualiteit.

ENERGIEMEESTERS
Een team van intercommunale energiemeesters
begeleidt dit schooljaar onze gemeentelijke lagere
school bij het opzetten van een educatief project ‘op
maat van de school’ rond het thema Energie.
Dat project moet aan deze drie doelstellingen 
beantwoorden:
- Basisscholen ondersteunen bij het rationeel

omgaan met energie.
- Leerlingen (en hun ouders) en schoolpersoneel

sensibiliseren en informeren over het gebruik van
energie en de link met ons klimaat en het milieu.

- Realiseren van een (structurele) energiebesparing
in de scholen op korte, middellange en lange 
termijn.

STAPPENPLAN
- De energiemeester voert een snelle energieaudit uit

op het schoolgebouw van De Wegwijzer.
- Hij stelt een rapport op van de totale energie-

hoeveelheden en -kosten van de verschillende
energiedragers (in ons geval : elektriciteit en aard-
gas).

- Mogelijke energiebesparende maatregelen worden
in het rapport opgenomen.

- De energiemeester licht de energietoestand van
school toe op een personeelsvergadering.

GLS DE WEGWIJZER - KLIMAATSCHOOLWANDELEN 
IN DE KIJKER : HET HEESPAD
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BELANGRIJKE DATA :

Zondag 8 maart : actie ’Ontbijt aan bed’

Vrijdag 20 maart : carnavalsoptocht

Zondag 10 mei : schoolfeest

Donderdag 28 mei : infoavond

overstap kleuters naar eerste leerjaar

Zaterdag 13 juni : scholenveldloop
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- Met het schoolteam worden acties afgesproken  om
zonder comfortverlies zoveel mogelijk energie te
besparen.

- Een energiemeester komt in alle klassen een les
geven over het thema.

- De acties worden uitgevoerd.
- Elke klimaatschool krijgt een eindrapport, waarin

de resultaten van de acties geëvalueerd worden.

STRUCTURELE  MAATREGELEN
Het gemeentebestuur heeft alvast niet gewacht op dit
project om een aantal structurele maatregelen te 
plannen:
- De isolatiewerken van de zolder van de school zijn

in de loop van januari uitgevoerd.
- Op het dak van de school zal een photovoltaïsche

installatie (zonnepanelen) geplaatst worden, zodat
de Wegwijzer binnenkort haar eigen - groene -
elektriciteit zal produceren.

- De computerklas wordt helemaal heringericht met
een energiezuinig officestation.

VRIJDAG 13 FEBRUARI : DIKKE-TRUIENDAG
‘Dikke-truiendag’ van 13 februari  wordt de startdag
van ‘Klimaatschool’ in onze gemeenteschool; die dag
wordt niet alleen de verwarming een graadje lager
gezet, het hele project zal dan in de kijker gezet 
worden.
We houden jullie op de hoogte van de resultaten !

De Troef vzw is een door de overheid erkende sociale
werkplaats die een 40-tal werknemers telt.

Zij zijn actief op verschillende terreinen en voeren voor
alle bevolkingsgroepen activiteiten uit : groen-
onderhoud, bouwactiviteiten, schilder- en behang-
werken en sinds kort ook allerhande isolatiewerken
(o.a. isolatie van hellende en platte daken).

vzw De Troef heeft door haar concurrentiële prijzen en
haar sociale dimensie een troef in handen voor die
bevolkingsgroep die het eerder moeilijk heeft !

Indien u beroep wenst te doen op de diensten van vzw
De Troef, kunt u de vereniging contacteren via :
Neringstraat 8, 2360 Oud-Turnhout
tel. 014 42 48 11, fax 014 41 73 94
e-mail : detroef@wol.be

Een rookmelder redt niet alleen je leven, hij beperkt
ook de omvang van een brand. Zodra een rookmelder
verbrandingsrook waarneemt, slaat hij alarm via een
luide sirene. Zo kunt u de woning tijdig verlaten en de
brandweer snel verwittigen (tel. 100).

Sinds januari zijn leden van onze vrijwillige brandweer
op pad voor de plaatsing van een gratis rookmelder bij
de senioren en personen met een handicap die daarvoor
een aanvraag indienden.
Gezien de vele aanvragen, zullen de brandweerlieden
zich ook nog in februari bij een aantal inwoners aan-
bieden voor de plaatsing.

Met dit project hoopt het gemeentebestuur bij te
dragen tot een grotere brandveiligheid van zijn 
inwoners.

Vanuit de sport- en cultuurdienst willen wij alle 
inwoners van Rijkevorsel een gezond 2009 wensen. 
Een jaar met veel sportieve hoogtepunten en culturele
verrijkingen!

Bij de start van een nieuw jaar horen ook weer nieuwe
brochures boordevol interessante informatie. 
Zo is het magazine Sportief van GSF toegekomen op de
sportdienst. In deze editie zit een overzicht van de GSF-
sportkampen & AFYA-jeugdsportvakanties tijdens paas-
en zomervakantie 2009. Voor meer informatie hierom-
trent kun je terecht op de sportdienst.

SPORTBROCHURES 2009

BESTE WENSEN VOOR 2009

ROOKMELDER = LEVENSREDDER

vzw DE TROEF



SSSS PPPP OOOO RRRR TTTT

17

Ook de brochures voor sportopleidingen zijn binnen,
zowel sportkaderopleidingen 2009 van Bloso (VTS) als
Vormingen voorjaar 2009 van de provinciale sport-
dienst. Een exemplaar hiervan kun je bekomen aan de
balie van de vrijetijdsdiensten in het Klooster. 
Passeer dus regelmatig eens langs de balie van de 
vrijetijdsdiensten in het Klooster om te kijken of er
geen relevante informatie voor jou te vinden is !

Naar aanleiding van het
besluit van de Vlaamse
Regering rond de verdeling
van de impulssubsidie voor
verhoging van de kwaliteit
van de jeugdsportbege-
leiding, heeft de Vlaamse
trainersschool (VTS) een
nieuwe opleiding ontwikkeld.
De opleiding aspirant-
initiator is toegankelijk voor
iedereen die minstens 16 jaar
wordt in de loop van het
kalenderjaar waarin de cur-
sus start en de sport 
beoefent en sporttechnisch
beheerst.

De opleiding bestaat uit 1 module van 16u met als
inhoud de toepassing van een uitgewerkt pakket basis-
oefenstof. Er is een permanente evaluatie, dus zonder
examens, maar wel op basis van positieve attitude. 
Je ontvangt een attest en krijgt bepaalde vrijstellingen
voor de opleiding initiator.
Als aspirant-initiator mag je onder begeleiding van een
gediplomeerde trainer mee de trainingen verzorgen
voor de sporters binnen je sportclub. Je helpt dus de
trainer bij het organiseren en aanleren van sportspeci-
fieke bewegingsvaardigheden en basisvormen.
Binnen de sportregio Noorderkempen zullen de
komende jaren regelmatig aspirant-initiator-
opleidingen georganiseerd worden. 
Wij houden je op de hoogte over het waar, wanneer en
voor wie (desbetreffende sporttak)!
Voel je je geroepen om mee te investeren in de
verhoging van de kwaliteit van de (jeugd)sport-
begeleding binnen je club, kom dan langs in het
Klooster en neem zeker de folder ‘Zet de eerste stap’
van VTS mee voor nog meer informatie. Je kunt ook 
altijd contact opnemen met de sportdienst, je sport-
federatie of VTS via vts@bloso.be of 02/209.47.21 !

BELEIDSPLANNING

Via bijscholing willen we meer inzicht verschaffen in
zaken zoals het voeren van een marktonderzoek, het
opstellen van een beleidsplan en het evalueren van de
clubwerking.
Deze vorming vindt plaats in Turnhout op dinsdag 10
februari 2009 van 19.00 uur tot 22.30 uur.
Deelnameprijs : 12,50 euro.

VZW WETGEVING

Wat is het verschil tussen een vzw en een feitelijke
vereniging? Wat zijn de voordelen van een vzw-statuut
en wat moet de club vooral allemaal doen om in regel
te zijn met de vzw-wetgeving?
Deze vorming vindt plaats in Arendonk op maandag 16
februari 2009 van 19u30 tot 22u30.
Deelnameprijs: 15,00 euro (leden 12,50 euro)

WERKING VAN DE VLAAMSE TRAINERSSCHOOL

De lezing zal zich vooral focussen op het situeren van
VTS in het sportlandschap en aantonen waarom VTS
een cruciale opleidingsverstrekker is. Verder krijg je
antwoorden op vragen zoals ‘Waarom zijn 
gekwalificeerde trainers noodzakelijk in een sport-
club?’, ‘Hoe ziet het opleidingsaanbod er momenteel
uit?’, …
Deze lezing vindt plaats in Vosselaar op maandag 9
maart 2009 van 19u tot 22u. 
Deelnameprijs: 15,00 euro (leden 12,50 euro)

ASPIRANT-INITIATOR BADMINTON

Toelatingsvoorwaarden:
- Minstens 16 jaar zijn of worden in de loop van het

kalenderjaar waarin de cursus start
- De sport beoefenen en sporttechnisch beheersen

OPLEIDINGEN / VORMINGEN 
IN DE REGIO

ASPIRANT-INITIATOR BIJ VTS
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Deze opleiding vindt plaats in Hoogstraten op zater-
dagen 21 en 28 februari 2009 van 9u tot 12u en 13u tot
18u.
Deelnameprijs: 35,00 euro + 5,00 euro voor de cur-
sustekst

INITIATOR ALGEMEEN GEDEELTE

Dit is een algemene en sporttakoverschrijdende 
module, die je kunt volgen wanneer er voor jouw sport-
tak geen sportspecifieke opleiding bestaat of wordt
georganiseerd dit jaar. Het geslaagd zijn voor de 
module ‘Algemeen Gedeelte’ (module 1) is een 
toelatingsvoorwaarde om de sportspecifieke modules
van de opleiding te mogen starten.
De module vindt plaats in Hoogstraten op 
- zaterdag 7 maart 2009 van 8.30 uur tot 12.30 uur
- zaterdag 14 maart 2009 van 13.30 uur tot 17.30 uur
- zaterdag 21 maart 2009 van 9.00 uur tot 17.30 uur
Deelnameprijs: 40,00 euro

ASPIRANT-INITIATOR KORFBAL

Toelatingsvoorwaarden: 
- Minstens 16 jaar zijn of worden in de loop van het

kalenderjaar waarin de cursus start
- De sport beoefenen en sporttechnisch beheersen
Deze opleiding vindt plaats in Turnhout op 
zaterdagen 7, 21 en 28 maart 2009 van 9u tot 13u
maandagen 9 en 23 maart 2009 van 19u tot 18u
Deelnameprijs: 35,00 euro + 5,00 euro voor de cursus-
tekst

INITIATOR (ROL)SCHAATSEN

Toelatingsvoorwaarden:
- Minstens 17 jaar zijn of worden in de loop van het

kalenderjaar waarin de cursus start
- Sporttechnische voorwaarden: in het bezit zijn van

een schaatsvaardigheidsattest van de Vlaamse
Rollerbond of de KBIJF. 

Deze opleiding vindt plaats in Turnhout/Vosselaar van
zaterdag 21 februari tot zondag 1 maart 2009 
Deelnameprijs: 120,00 euro

Inschrijven kan via www.provant.be/sport

Voor meer informatie kun je terecht bij de sportdienst
in het Klooster, via sportdienst@rijkevorsel.be of via
03/340.00.36

De sportlaureaten van het sportjaar 2008 zijn gekozen.
De kampioenen van onze gemeente zijn gekend. Op 
vrijdag 06 februari 2009 vindt de huldiging van deze
laureaten en kampioenen plaats. 
Wij wensen hen alvast een dikke proficiat en hopen dat
2009 voor hen sportief even hoogstaand mag zijn als
2008!

Het aanvraagdossier voor gemeentelijke erkenning als
sportvereniging is tot 15 februari 2009 beschikbaar op
de website  www.rijkevorsel.be, onder de rubriek 
diensten/sportdienst/links en downloads. Je kunt de
nodige formulieren ook afhalen op de sportdienst in het
Klooster.
De aanvraagdossiers zelf moeten binnengebracht 
worden op de sportdienst vóór 1 maart 2009.

ERKENNING GEMEENTELIJKE 
SPORTVERENIGINGEN

HULDIGING SPORTLAUREATEN
EN KAMPIOENENVIERING
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INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37
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Op zaterdag 28 februari 2009 worden er in de namiddag
2 wielerwedstrijden georganiseerd te St.-Jozef Rijke-
vorsel. Het parcours omvat Sint-Jozef, Eikendreef,
Beersebaan, Hoge Heideweg en terug Sint-Jozef. Het
zijn wedstrijden voor nieuwelingen en juniores.
Op het parcours zal vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur 
eenrichtingsverkeer ingesteld worden (uitgezonderd
Beersebaan).
Om de verkeershinder tot een minimum te beperken,
zullen er omleidingen ingesteld worden. Moet u toch
op het parcours zijn, volg de aanwijzingen van de 
signaalgevers en de bevelen van de Lokale Politie.

De onderstaande tabel geeft een maandoverzicht van
het aantal ongevallen van 2006, 2007 en 2008 in de
politiezone Noorderkempen (Hoogstraten, Rijkevorsel
en Merksplas). Het betreft hier de ongevallen die
geregistreerd werden door de politie. Met name voor de
ongevallen met enkel stoffelijke schade zullen deze
cijfers daarom lager liggen dan het werkelijk aantal
ongevallen (geen registratie wanneer de verzekerings-
papieren door de betrokken partijen ter plaatse 
ingevuld werden zonder tussenkomst van de politie). 
In de tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen
ongevallen met enkel stoffelijke schade, ongevallen met
lichtgewonden, ongevallen met zwaargewonden en
dodelijke ongevallen.

NOORDERKEMPEN

Ongevallen 2006 2007 2008

Januari
Stoffelijk 23 32 20
Licht 9 11 13
Zwaar 0 1 2
Dodelijk 1 0 0

Februari
Stoffelijk 15 21 27
Licht 5 10 9
Zwaar 1 1 4
Dodelijk 1 0 2

Maart
Stoffelijk 23 20 31
Licht 11 10 5
Zwaar 1 4 2
Dodelijk 0 2 1

April
Stoffelijk 25 21 34
Licht 11 18 12
Zwaar 3 3 0
Dodelijk 0 0 0

Mei
Stoffelijk 28 26 23
Licht 12 12 12
Zwaar 1 6 2
Dodelijk 1 0 1

Juni
Stoffelijk 30 25 20
Licht 9 11 8
Zwaar 1 0 2
Dodelijk 0 0 0

Juli
Stoffelijk 25 15 15
Licht 6 16 15
Zwaar 2 0 4
Dodelijk 0 1 0

Augustus
Stoffelijk 30 35 19
Licht 11 16 9
Zwaar 1 1 1
Dodelijk 0 0 0

JAARSTATISTIEKEN (VERKEER) VAN
DE POLITIEZONE NOORDERKEMPEN

WIELERWEDSTRIJDEN
ST.-JOZEF RIJKEVORSEL

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER
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September
Stoffelijk 30 24 25
Licht 11 10 12
Zwaar 2 0 0
Dodelijk 0 0 1

Oktober
Stoffelijk 26 22 24
Licht 7 10 11
Zwaar 0 0 3
Dodelijk 0 1 1

November
Stoffelijk 24 29 17
Licht 11 14 7
Zwaar 3 0 1
Dodelijk 0 1 0

December
Stoffelijk 30 28 25
Licht 10 9 10
Zwaar 2 2 4
Dodelijk 0 0 0

TOTAAL
Stoffelijk 311 298 280
Licht 113 146 123
Zwaar 17 17 25
Dodelijk 3 5 6

434 466 434

Uit deze cijfers kunnen wij opmaken dat het aantal
ongevallen in de gehele zone relatief stabiel blijft in
2008. In totaliteit daalt het aantal ongevallen ten
opzichte van het jaar voordien, waarbij vooral de
ongevallen met stoffelijke schade en lichtgewonden
gedaald zijn ten opzichte van 2007. Spijtig genoeg 
stijgt het aantal ongevallen met zwaargewonden en
doden ten opzichte van de vorige jaren. Van de
dodelijke ongevallen in 2008 deden er zich drie voor in
Rijkevorsel, twee in Merksplas en één in Hoogstraten.
Voor 2008 is de verhouding tussen ongevallen met
enkel stoffelijke schade en ongevallen met slachtoffers
gekomen tot een 65/35-verhouding. Daarmee doen we
het net iets beter dan in 2007, maar de goede 
resultaten van 2006 (een 70/30-verhouding) halen we
daarmee nog niet.
Omdat bovenstaande tabel enkel het aantal ongevallen
weergeeft, is het ook mogelijk dat er meerdere gewonde
of dodelijke slachtoffers waren per ongeval.

Verkeersovertredingen 2006  : 422
2007  : 700
2008  : 835

Jaarlijks stijgt het aantal vastgestelde verkeers-
overtredingen. Deze cijfers geven het aantal zware
overtredingen weer waar een onmiddellijke inning niet
van toepassing is, zoals het rijden zonder geldig 
keuringsbewijs, het fietsen zonder fietslicht, het rijden
onder invloed van alcohol, …
De reden van deze jaarlijkse stijging kan onder meer
verklaard worden door verschuivingen in de 
prioriteiten en aandachtspunten die de politie hanteert.
Elk jaar stelt de politie zijn prioriteiten bij aan de hand
van de jaarresultaten van het afgelopen jaar. In ieder
geval betreuren wij dat er nog zoveel overtredingen
begaan worden tegen de verkeerswetgeving.

Snelheidsovertredingen 2006  : 5415
2007  : 5181
2008  : 5603

In het artikel over verkeerscontroles van enkele 
maanden geleden (zie infoblad van oktober) werd
aangetoond dat het aantal snelheidsovertredingen in de
politiezone relatief daalt. Hoewel er jaarlijks meer 
snelheidsovertredingen vastgesteld worden, betekent
dat niet automatisch dat bestuurders zich minder goed
houden aan de snelheidsbeperkingen. In 2007 werden
148.000 voertuigen gecontroleerd op hun snelheid, 
terwijl dat er in 2008 net geen 145.000 waren. Waar in
2007 3,49% van de bestuurders een zware snel-
heidsovertreding beging, was dat 3,87% in 2008. Er
doet zich dus een zeer lichte stijging voor van auto-
mobilisten die een zware snelheidsovertreding begaan,
maar dat komt nog steeds neer op een daling van
ongeveer 40% in vergelijking met onze beginsituatie
met de eenmaking van de politie zeven jaar geleden.

Jaarresultaten (verkeer) voor de gemeente Rijkevorsel

De onderstaande tabel geeft een maandoverzicht van
het aantal ongevallen van 2006, 2007 en 2008 specifiek
voor de gemeente Rijkevorsel. Deze cijfers, samen met
die van Hoogstraten en Rijkevorsel, geven dus de 
resultaten van politiezone Noorderkempen, zoals die
hiervoor voorgesteld werden.
Ook in deze tabel wordt een onderscheid gemaakt
tussen ongevallen met enkel stoffelijke schade,
ongevallen met lichtgewonden, ongevallen met
zwaargewonden en dodelijke ongevallen.
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RIJKEVORSEL

Ongevallen 2006 2007 2008

Januari
Stoffelijk 6 3 6
Licht 3 1 3
Zwaar 0 0 1
Dodelijk 1 0 0

Februari
Stoffelijk 3 4 7
Licht 1 2 4
Zwaar 0 0 1
Dodelijk 1 0 0

Maart
Stoffelijk 6 7 10
Licht 1 3 2
Zwaar 1 1 1
Dodelijk 0 1 1

April
Stoffelijk 8 5 9
Licht 3 2 3
Zwaar 1 0 0
Dodelijk 0 0 0

Mei
Stoffelijk 5 7 7
Licht 5 2 3
Zwaar 0 3 1
Dodelijk 0 0 0

Juni
Stoffelijk 2 6 6
Licht 2 2 5
Zwaar 0 0 1
Dodelijk 0 0 0

Juli
Stoffelijk 4 4 4
Licht 1 4 3
Zwaar 0 0 0
Dodelijk 0 0 0

Augustus
Stoffelijk 9 10 6
Licht 4 5 5
Zwaar 0 0 1
Dodelijk 0 0 0

September
Stoffelijk 6 8 7
Licht 2 3 5
Zwaar 1 0 0
Dodelijk 0 0 1

Oktober
Stoffelijk 6 5 8
Licht 2 0 1
Zwaar 0 0 1
Dodelijk 0 0 1

November
Stoffelijk 4 7 6
Licht 2 1 0
Zwaar 0 0 0
Dodelijk 0 0 0

December
Stoffelijk 11 5 5
Licht 1 1 5
Zwaar 0 0 0
Dodelijk 0 0 0

TOTAAL
Stoffelijk 70 69 81
Licht 27 26 38
Zwaar 3 3 7
Dodelijk 2 1 3

102 99 129

Uit deze cijfers moeten wij jammerlijk besluiten dat het
aantal ongevallen in de gemeente Rijkevorsel is 
gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren en dit op
alle vlakken (zowel stoffelijk als met gewonden of met
doden). De verhouding tussen ongevallen met enkel
stoffelijke schade en ongevallen met gewonden of
doden ligt daarbij in 2008 op 63/37. 
Dat is een duidelijke achteruitgang ten opzichte van de
voorgaande jaren, waar telkens een 70/30-verhouding
gehaald werd. De politie zal daarom in 2009 extra 
aandacht hebben voor de verkeersveiligheid in de
gemeente Rijkevorsel.
De droevige dodelijke ongevallen in 2008 deden zich
voor in februari in de Hees, in september op het kruis-
punt van de Beersebaan en de Vorselmoerweg en in
oktober op het kruispunt van De Parre en de Hoeveweg.

Verkeersovertredingen (Rijkevorsel)
2006  : 102
2007  : 171
2008  : 186
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Ook in Rijkevorsel is in 2008 een stijging te zien van
het aantal verkeersovertredingen ten opzichte van de
voorbije jaren. Hier ook zullen veranderde prioriteiten
een effect gehad hebben op de stijging van het aantal
vastgestelde verkeersovertredingen.

Snelheidsovertredingen (Rijkevorsel)
2006  : 1137
2007  : 1446
2008  : 949

Ondanks een hoger aantal snelheidscontroles in
Rijkevorsel in 2008 (133 ten opzichte van 129 in 2007),
werden er toch beduidend minder zware snelheids-
overtredingen vastgesteld. Hier stellen wij duidelijk een
positieve trend vast voor Rijkevorsel. Van het totale
aantal gecontroleerde voertuigen, beging slechts 2,95%
een zware snelheidsovertreding. Dat komt overeen met
een daling van net geen 20% ten opzichte van 2007. Dit
percentage ligt ook nog eens gevoelig lager dan het
totale percentage van de ganse politiezone (3,87%).
Wat snelheid betreft, is er dus een sterk positieve trend
te zien in 2008.

Blokkeer deze onmiddellijk door gratis te bellen naar
DOC STOP. Zo voorkomt u het risico op frauduleus
gebruik van uw document en de eventuele financiële
gevolgen (bv. het openen op uw naam van een telefoon-
abonnement, aankoop via de post, enz.)

Doc Stop is een gratis dienst, 24/24u en 7 dagen per
week bereikbaar via 00800 2123 2123
Kunt u 00800 2123 2123 niet bereiken ? Bel dan naar
+32 2 518 2123.

Belangrijk : met DOC STOP kunnen enkel Belgische
identiteitsdocumenten worden geblokkeerd.

Diefstal of verlies : wat doen ?
- In geval van diefstal : bel onmiddellijk naar DOC

STOP. Doe ook aangifte van de diefstal bij het
dichtsbijzijnde politiebureau of bij uw lokale politie.

- In geval van verlies : bel onmiddellijk naar DOC
STOP. Ga vervolgens naar uw gemeentehuis. Buiten
de openingstijden kunt u bij de politie terecht voor
een voorlopig attest. 
Belangrijk : als het verloren document een verblijfs-
titel betreft, dient u altijd eerst aangifte van het 
verlies te doen bij de politie alvorens naar het
gemeentehuis te gaan.

Een systeem dat u tegen identiteitsfraude beschermt
Na het vaststellen van uw identiteit, wordt uw 
document in slechts enkele minuten geblokkeerd op de
site www.checkdoc.be. Deze website wordt door banken
en andere instanties of administraties gebruikt om na
te gaan of een identiteitsdocument bekend staat als
gestolen, verloren, verstreken of ongeldig. Dankzij
DOC STOP en Checkdoc, bent u beschermd tegen een
frauduleus gebruik van uw verloren of gestolen 
documenten !

Wat gebeurt er na uw telefoontje ?
- Identiteitskaarten en verblijfstitels : u ontvangt een

brief waarin uw melding van verlies of diefstal wordt
bevestigd. Indien u uw documenten terugvindt,
heeft u 7 dagen de tijd, gerekend vanaf uw 
telefoontje, om deze te deblokkeren. Na die termijn
wordt het identiteitsdocument ongeldig verklaard
en moet u een nieuw document aanvragen bij de
dienst bevolking in uw gemeentehuis.

- Paspoorten : vanaf het moment dat u DOC STOP
belt, wordt uw paspoort ongeldig verklaard. Indien
u dit nodig heeft om te reizen, vraag dan op tijd een
nieuw aan bij de dienst bevolking in uw gemeente-
huis.

DOC STOP : Meer veiligheid voor uw identiteits-
documenten

BENT U UW BELGISCHE IDENTITEITS-
KAART, PASPOORT OF VERBLIJFSTITEL
(MODEL MET CHIP) VERLOREN 
OF WERD DEZE GESTOLEN ?

PPPP OOOO LLLL IIII TTTT IIII EEEE
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De voorbije maanden konden wij u via INFO
Rijkevorsel berichten over de federale verwarmings-
toelage.  We vertelden u wie hier recht op had, en hoe
de aanvraag moest gebeuren.

Om beter te beantwoorden aan de behoeften van de
brandstofverbruikers met een laag inkomen, werden nu
allerlei maatregelen genomen om de tussenkomst van
het sociaal stookoliefonds te verbeteren.

Dat betekent dat vanaf 01.01.2009 het hele reglement
veranderd is, en dat door alle gebruikers de toelage
opnieuw kan aangevraagd worden, ook door diegenen
die tussen 01.09.2008 en 31.12.2008 reeds een
tussenkomst konden bekomen. 

De eerste wijziging heeft betrekking op de periode.
Vanaf nu kan gedurende het hele kalenderjaar (van 1
januari tot 31 december) een aanvraag ingediend 
worden (voorheen was dit enkel gedurende de winter-
maanden).  Uiteraard kunnen personen die in het begin
van het jaar een aanvraag deden, geen nieuwe aanvraag
meer doen op het einde van het jaar! 
Een tweede wijziging is het feit dat rechthebbenden van
de vierde categorie (diegenen met een beperkt belast-
baar inkomen) geen aanvraag meer kunnen doen bij
het OCMW, maar dat deze aanvraag moet gericht 
worden aan de FOD Economie. 
De derde wijziging heeft betrekking op de prijs van de
stookolie.  Waar de prijs voordien minimaal 0,56 euro
per liter moest bedragen, is deze drempel nu afgeschaft
en kan voor elke levering een aanvraag gedaan worden,
hoeveel men ook heeft moeten betalen.
De vierde wijziging tenslotte garandeert een minimum
toelage van 210,00 euro voor 1.500 liter.
Voor alle duidelijkheid geven we de nieuwe voor-
waarden op een rijtje  :

Over welke brandstof gaat het ?
Het gaat om volgende brandstoffen :
- huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk

(voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
- verwarmingspetroleum (type c) in bulk of aan de

pomp;
- bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveel-

heid (in een propaangastank, niet in flessen). 

Wie kan een beroep doen op deze financiële tussen-
komst ?

1. Personen met recht op een verhoogde verzekerings-
tegemoetkoming :
- personen die genieten van het WIGW-statuut of

OMNIO-statuut bij de mutualiteit;
- een kind met een handicap met een verhoogde

kinderbijslag;
- een langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar) én

ouder dan 50 jaar;
- een gerechtigde op een inkomensgarantie voor 

ouderen of op het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden;

- een gerechtigde op een uitkering voor personen met
een handicap;

- een leefloongerechtigde;
- een gerechtigde op een financiële maatschappelijke

hulp equivalent aan het leefloon.
Tevens is vereist dat het jaarlijks bedrag van het bruto
belastbaar gezinsinkomen van deze gerechtigden, niet
hoger is dan 14.624,70 euro, verhoogd met 2.707,42
euro per persoon ten laste.

BELANGRIJK BERICHT
VOLLEDIG NIEUWE MAATREGELEN 
IN HET KADER VAN HET SOCIAAL
STOOKOLIEFONDS

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
19 FEBRUARI - 19.30 UUR

SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE EN HULPVERLENING

Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
Tel. 03 - 340 39 65  - ocmw@ocmwrijkevorsel.be

Openingsuren Centrum :
maandag t/m donderdag 8.30 - 12.15 u 13.00 - 17.00 u
maandagavond 17.30 - 19.30 u
vrijdag 8.30 - 13.15 u

Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel (Sint-Jozef)
Tel. 03 - 340 00 95

Openingsuren Sint-Jozef :
maandagavond 17.30 - 19.30 u
dinsdag en donderdag 10.00 - 12.00 u
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2. Personen met een laag  inkomen
Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen van alle
gezinsleden is lager of gelijk aan 14.624,70 euro, 
verhoogd met 2.707,42 euro per persoon ten laste,
maar men komt om één of andere reden niet in 
aanmerking voor het WIGW- of OMNIO-statuut.   Voor
deze categorie moet er ook rekening gehouden te 
worden met het onroerend inkomen van alle eigen-
dommen, met uitzondering van de eigen woning
waarin men woont.

3.  Personen met schuldoverlast
Dit zijn personen met een schuldbemiddeling in het
kader van de wet op het consumentenkrediet of een 
collectieve schuldenregeling en die hun verwarmings-
factuur niet kunnen betalen.

Hoeveel bedraagt de toelage ?
De toelage schommelt tussen de 14 en 20 cent per liter.
Dit hangt af  van de gefactureerde prijs van de brand-
stof : hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst.
Het Fonds komt tussen voor maximum 1500 liter, en de
toelage bedraagt minimaal 210 euro en maximaal  300
euro per jaar  per gezin. 

Voor personen die zich verwarmen met stookolie of 
verwarmingspetroleum (ook genoemd lamppetroleum)
gekocht aan de pomp, is een forfaitaire toelage voorzien
van 210 euro.

Opgepast : deze toelage kan niet gecumuleerd worden
met de vermindering die mogelijk wordt toegestaan
door de FOD economie voor diegenen die verwarmen
met aardgas of op elektriciteit.

Hoe vraagt u de toelage aan ?
Indien u denkt recht te hebben op steun van het Sociaal
Verwarmingsfonds, moet u contact opnemen met het
OCMW.
Het OCMW zal nagaan:
- of u wel degelijk behoort tot één van de categorieën

van de doelgroep ,
- of u inderdaad gebruik maakt van een brandstof

waarvoor u de steun kan krijgen,
- of het adres dat op de factuur wordt vermeld,

overeenkomt met het leveringsadres en het adres
waar u gewoonlijk verblijft.

- of u binnen de 60 dagen na levering een aanvraag
hebt ingediend

Het OCMW zal u vragen minimaal volgende 
documenten voor te leggen.  Zonder deze gegevens kan
geen aanvraag ingestuurd worden :  
- In ieder geval de leveringsfactuur die niet ouder is

dan 60 dagen. Indien u in een gebouw met
meerdere appartementen woont, vraagt u aan de
eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van
de factuur en een  attest met vermelding van het
aantal appartementen waarop de factuur betrekking
heeft.

- De identiteitskaart van u en van al uw inwonende
meerderjarige gezinsleden.

- Een klever van de mutualiteit van alle gezinsleden;
- Het laatst ontvangen aanslagbiljet in de personen-

belasting van alle gezinsleden;
- Het laatst ontvangen aanslagbiljet inzake de

onroerende voorheffing (“grondlasten”) van alle
gezinsleden;

- Indien u behoort tot categorie 3 :
- de beslissing van toelaatbaarheid van de 

collectieve schuldenregeling of 
- een attest van  de persoon die de schuld-

bemiddeling verricht.

Waar vindt u meer informatie ?
- bij het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel 

(03/340.39.65 of ocmw@ocmwrijkevorsel.be)
- op www.verwarmingsfonds.be,
- op het gratis nummer 0800/90 929. 
- op de website www.mi-is.be

Zoekt u een job in eigen gemeente ?

Hebt u een diploma als 

verpleegkundige of studeert u 

binnenkort af als verpleegkundige ?

Informeer dan eens bij het OCMW 

van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 

te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 

telefoonnummer 03/340.39.65
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Voor personen met een handicap is “de Zwartelieve-
vrouwstraat” een begrip. Daar was namelijk de federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid gevestigd, en meer
in het bijzonder de dienst die verantwoordelijk is voor
Personen met een handicap. 
Iedereen die een inkomensvervangende tegemoet-
koming of een integratietegemoetkoming ontvangt,
kent dat adres. Maar ook bejaarden die op latere leeftijd
minder zelfredzaam werden, konden daar terecht voor
een uitkering “ Hulp aan Bejaarden”.

Sinds januari 2009 is deze dienst verhuisd en dient men
zich tot het volgende adres te wenden :

- Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-Generaal Personen met een Handicap 
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 - 1000 Brussel 
Telefoonnummer contactcentrum : 02/507.87.99

De sociale dienst en het centrum voor medische 
expertise zijn vanaf nu bereikbaar op het adres: 
- Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Directie-Generaal Personen met een Handicap 
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Pachecolaan 19 - 1000 Brussel

Meer informatie vindt u op : www.handicap.fgov.be

BELANGRIJKE ADRESWIJZIGING

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 3 FEBRUARI 2009
PANNENKOEKEN, APPELSIENSAUS

& KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF
INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

DE STUDENTEN
VERPLEGING

Beste student,

Het bejaardencomplex Prinsenhof  zoekt voor de zomer-
maanden nog enkele student - verzorgenden/student- 
verpleegkundigen die samen met het team van het
bejaardencomplex Prinsenhof willen instaan om
kwaliteitsvolle zorg te verlenen aan onze bewoners.

Met deze doen wij dan ook een warme oproep aan u
om te solliciteren als jobstudent in het bejaarden-
complex Prinsenhof voor de maanden juli, augustus en
september 2009.

Voorwaarden : u heeft minimaal het 6e jaar verzorging
met goed gevolg doorlopen of u heeft de 2de module 
verpleging met goed gevolg doorlopen op het ogenblik
dat uw contract als jobstudent van start gaat.

U richt uw sollicitatiebrief met CV, motivatie en de 
periode waarin u kunt werken als jobstudent aan :
OCMW Rijkevorsel, de heer Jef Roos
Helhoekweg 18,  2310 Rijkevorsel

Uw sollicitatiebrief dient ten laatste bij ons toe te komen
op vrijdag 20 FEBRUARI 2009.  

13 euro

VALENTIJNSMENU
ZATERDAG 14 FEBRUARI 2009

Terrine van vis

Tomatenvelouté

Gevulde kalkoenrollade - Bloemkoolgratin
Saus van Duvel

IJsgebak

inschrijven voor 7 februari 2009
op het secretariaat van het rusthuis.

Gelieve u aan tafel te begeven
tussen 11.30 uur en 12.00 uur
Maximum 25 personen
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Op zaterdag 28 februari en 7 maart 2009 wordt er door
een deskundige lesgever aangeleerd hoe je best een
fruitboom, een sierheester, een rozenstruik, kortom uw
ganse tuin een snoeibeurt geeft.
De plaats van het gebeuren is Vrouwkensblok 13 te
Rijkevorsel. Aanvang 14.00 uur.
Kostprijs : gratis voor KWB-leden. Niet-leden betalen
ter plaatse 2,00 euro.

Gelieve, om organisatorische redenen, vooraf in te
schrijven bij één van de onderstaande KWB-
verantwoordelijken :
- Verbraeken Frans 03 314 42 70
- Van Den Langenbergh Stanny 03 314 69 76
- Hertogs Jozef 03 314 30 49
- Sijsmans Herman 03 366 65 75
- Sprangers Jos 03 311 69 52
- Wouters Frans 03 312 40 83
- Mertens Joan 03 314 02 50
- Van Hooydonck Louis 03 314 73 10
- e-mail kwb.rijkevorsel@edpnet.be

VERKEERSLESSEN

Al vele jaren is KWB actief in het geven van verkeers-
lessen aan jongeren die onder vrije begeleiding het
rijbewijs willen behalen.
Echter, in bijna alle Vlaamse scholen kunnen leerlingen
van de laatste jaren van het secundair onderwijs in het
project ’Rijbewijs op school’ verkeerslessen volgen en
gratis het theoretisch rijexamen afleggen, hetgeen wij
natuurlijk ten zeerste toejuichen.
De KWB-cursus rijbewijs heeft daardoor natuurlijk wel
het grootste deel van zijn publiek verloren.

Daarom richten we onze pijlen dit werkjaar op de ’iets
wat ouderen’, laten we maar zeggen op al diegenen die
zich dagelijks met de auto, fiets of welk vervoermiddel
dan ook in het verkeer begeven.

Met medewerking van de politie bieden wij u een avond
waarop u een stevige opfrissing van de verkeersregels
krijgt en waarbij ook zeker de moeilijke punten in
Rijkevorsel aan bod zullen komen (rond punt aan de
kerk, fietssuggestiestroken, rammelstroken, school-
omgevingen,...). Tussendoor krijgt u ook enkele vragen
voorgeschoteld om uw eigen kennis te testen. Ook het
invullen van een ongevallenformulier en het afleggen
van een ademtest komen aan bod.

De avond vindt plaats op dinsdag 3 maart in de oude
pastorij in het Dorp en begint om 20.00 uur. Het einde
is voorzien rond 22.00 uur.

Inschrijven vooraf is niet noodzakelijk.
Voor KWB-leden is de avond gratis, voor niet-leden 
vragen we een kleine tegemoetkoming van 1 euro.

5617  5391  5413  5757  5169  5763  5808  5250  5132
5075  5129  5356  5804  5556  5605  5057  5675  5262
5423  5251  5036  5744  5279  5228  5515  5298  5046
5856  5385  5419  5294  5150  5243  5792  5308  5609
5708  5033  5636  5181  5527  5330  5414  5900  5513
5600  5272  5261  5595  5101  5422  5128  5189  5854

Prijzen af te halen tot 28 februari 2009 bij 
François Deprez, Klundert 51 te St.-Jozef Rijkevorsel,
tel. 03 312 24 57.
Met deze willen wij iedereen danken die onze ’Dag van
de vriendschap’ op één of andere manier gesteund
heeft.

UITSLAG TOMBOLA
’DAG VAN DE VRIENDSCHAP’ 2008

KWB RIJKEVORSEL ORGANISEERT
PRAKTISCHE LESSEN SNOEIEN 
IN DE TUIN EN VERKEERSLESSEN
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Wil je goedkoop met het openbaar vervoer rijden :
zowel met De Lijn als NMBS, maak dan gebruik van de
korting u aangeboden door de gezinsbond. U kunt uw
kortingskaart hernieuwen of een eerste maal aanvragen
mits u minstens 3 kinderen ten laste heeft of gehad
heeft.
Kinderen tot en met 11 jaar kunnen een gratis bussy-
pas aanvragen bij De Lijn mits voorlegging van een
kopie van de kortingskaart en hun geboortepas.
Gebruik uw kortingskaart bij de aankoop van een
lijnkaart, zo rijdt u nog goedkoper !

Meebrengen :
- gezinssamenstelling (te bekomen op het gemeente-

huis)
- lidkaart gezinsbond
- schoolbewijs voor kinderen ouder dan 18 jaar
- 6,00 euro
Indien u nog geen lid bent van de gezinsbond kan dit
ook in orde gebracht worden mits betaling van 30 euro
lidgeld per jaar.

Wist je dat de gezinsbond beschikt over een eigen
kinderoppasdienst ? Wil je hiervan gebruik maken,
kom dan eens langs of geef een seintje. Deze dienst
beschikt over een 13-tal ervaren babysitters die graag
eens op jullie kindjes willen passen.

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen zowel de
kortingskaarten als de kinderoppasdienst kun je
terecht bij :
Michielsen Christine
Klaterstraat 6, 2310 Rijkevorsel, tel. 03 314 38 44

Wie via een hypothecaire lening zijn eerste en enige
woning (of een voor een woning bestemde bouwgrond)
koopt, moet geen hypotheekrechten meer betalen op de
eerste schijf van 100.000 euro van de hypothecaire
lening.
Deze maatregel trad in werking op 1 januari 2009.
Wie bijvoorbeeld een hypothecaire lening aangaat van
150.000 euro betaalt daarop normaal 1% of 1.500 euro
registratierechten of hypotheekrechten.
Wie in aanmerking komt, moet vanaf 1 januari 2009
maar 500 euro in plaats van 1.500 euro betalen.

Wat zijn de voorwaarden ?

Om voor deze vermindering in aanmerking te komen,
moet u aan de volgende voorwaarden voldoen :
- Het onroerend goed dat u aankoopt, ligt in het

Vlaams Gewest.
- Het onroerend goed is een woning of een bouw-

grond.
- Het onroerend goed moet volledig en in volle eigen-

dom worden aangekocht.
- U moet er zich vestigen binnen 2 jaar (woning) of 

5 jaar (bouwgrond) na aankoop.
- Op het moment dat de onderhandse verkoop-

overeenkomst (compromis) wordt gesloten, mag
geen enkele van de kopers (of de kopers samen)
volle eigenaar zijn van een andere woning of bouw-
grond.

GEEN HYPOTHEEKRECHTEN MEER
VOOR WIE EEN EERSTE 
EN ENIGE WONING KOOPT

KINDEROPPASDIENST

VERNIEUWING KORTINGSKAARTEN

De Parochie Sint-Jozef Rijkevorsel

nodigt

al de kinderen die dit jaar hun 

1ste communie doen én hun ouders, 

familie en vrienden van harte uit

op de eucharistieviering 

van de genezing en vriendschap

van zaterdag 14 februari 2009 te 

17.00 uur in de Sint-Jozefkerk.

Al de communicanten 

krijgen een kleine attentie !
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KONINKLIJKE HARMONIE
BROEDERBAND RIJKEVORSEL
Het bestuur, de dirigent en de muzikanten

nodigen u uit op hun

44STE JAARCONCERT
op vrijdag 13 februari 2009 om 20.00 uur

en zaterdag 14 februari 2009 om 20.00 uur

in zaal ’t Centrum te Rijkevorsel

Met een concert door onze jeugdharmonie 
o.l.v. Jeroen Van Ginneken

Steven Mintjens dirigeert de harmonie.
Onze muzikanten en jeugd brengen u uitzonderlijk
mooie muziek.

Inkom : 6 euro in voorverkoop
7 euro aan de kassa
kinderen onder de 14 jaar hebben vrije inkom

Inkomkaarten zijn vooraf te verkrijgen in ’t Centrum,
bij de VVV (gemeentehuis) en bij onze leden.

Contact : tel. 03 314 62 48
e-mail : khbroederband@telenet.be

VAN HARTE WELKOM !

VALS PLAT
VAN LUC KERKHOFS

VRIJDAG 27 FEBRUARI - 20 UUR
ZATERDAG 28 FEBRUARI - 14 & 20 UUR

in de parochiezaal van Sint-Jozef

Inkom aan de deur : 7 euro 

VVK aan 6 euro bij : 
Bakkerij Nooyens - Joosen (St.-Jozef)

Bakkerij Adriaensen - Adams (St.-Jozef)
Kapsalon Hild (St.-Jozef)

Bakkerij Vermeiren (Rijkevorsel)

i.s.m. dansgroep St.-Jozefsvrienden

Comité Arbeidersopvoeding
ABVV - De Voorzorg
afdelingen Rijkevorsel

QUIZ
Op vrijdagavond 13 maart 2009 organiseren wij naar jaarlijkse
gewoonte onze quizavond, die ook dit jaar zal plaatshebben in de 
kantine van F.C. Sint-Jozef, Zuiderdijk 10 F, Rijkevorsel.

De formule voor deze avond blijft steeds hetzelfde :
- inschrijven met een ploeg van 4 personen
- deelnameprijs bedraagt 10 euro per ploeg
- ingeschreven = inschrijvingsstrook + 10 euro
- inschrijven bij één van onderstaande personen
- we starten om 20.00 uur
- dranken en een hapje aan democratische prijzen
- een aanwezigheidstombola
- de inschrijvingen zijn beperkt

Ons motto : gezelligheid gekoppeld aan een beetje competitie

Inschrijven kun je tot 6 maart op één van onderstaande adressen :
- Roefs Karel, Eikendreef 53, karel.roefs@pandora.be
- Dooreman Chrissy, Eikendreef 69, jack.hanlon@telenet.be
- Van Eyck Miranda, Hoge Heideweg 39, mirandavaneyck@hotmail.com
- Schelles Dirk, Otterdaelstraat 8, dirk.schelles@telenet.be
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Oudercomité 
’De Wegwijzer’ 

presenteert 
haar tiende ...

’Ontbijt aan bed’
Zondag 8 maart 2009 levert het oudercomité van 
’De Wegwijzer’ binnen de gemeente ontbijtpakketten
aan de zeer democratische prijs van 6,00 euro.

Keuze uit verschillende leveringstijden :
- tussen 8.30 uur en 9.30 uur
- tussen 9.30 uur en 10.30 uur

Keuze tussen :
- aan huis geleverd

(binnen de grenzen van Rijkevorsel)
- zelf afhalen aan de school

(De Wegwijzer) op zondag 8 maart 2009
tussen 7.30 uur en 10.30 uur

Wil je ontbijtpakketten bestellen, dat kan tot vrijdag 
27 februari 2009, vraag informatie door te telefoneren
naar De Wegwijzer, tel. 03 314 75 68

Wij danken u voor het vertrouwen en voor de bestelling.

Oudercomité De Wegwijzer

DRINGENDE OPROEP
AAN AL DIEGENEN DIE DIT JAAR 

50 JAAR WORDEN (1959)

Wij zouden graag met al de mannen en vrouwen van
zowel Sint-Jozef Rijkevorsel als Rijkevorsel Centrum een

feest willen organiseren t.g.v. ons 50ste levensjaar.
Hierbij komt heel wat werk kijken en omdat veel handen

licht werk maken en we al laat van start zijn gegaan,
willen we langs deze weg een dringende oproep doen.

Wie voelt zich geroepen om ons te helpen ?

Aarzel niet en contacteer :
Jeannine Roymans : jeannine.roymans@telenet.be, 0497 86 14 09

Gerd De Gruyter : gerd.de.gruyter@telenet.be, 0497 84 24 59

AARD VAN DE MELDING

Ik meld de beschadiging van ■■

een defect aan ■■

een voorstel voor ■■

■■    het wegdek ■■ de openbare riolering ■■ het openbaar groen
■■ het voetpad ■■ de verkeerssignalisatie ■■ de geschilderde wegmarkering
■■ het fietspad ■■ het kastje van de kabel-TV ■■ de halte van de lijnbussen
■■ de baangracht ■■ de openbare verlichting ■■    

PLAATS EN PRECIEZE OMSCHRIJVING

MELDING DOOR

Naam en adres 

Telefoonnummer Datum melding : 

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL  -  MELDINGSFORMULIER
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30 januari • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

1 februari • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciainstituut Banmolenweg, van 8.00 uur tot 
12.00 uur, inkom gratis, parking achter het gemeentehuis en langs de 
Sint-Lenaartsesteenweg.

• vzw De Singer : Middagconcert van de in Belgrado geboren pianist Bojan Z en de
Nederlandse trompettist Eric Vloeimans. Bojan Z ontving in 2005 de European Jazz Price
als beste Europese jazzmuzikant. Eric Vloeimans is eveneens een muzikant van Europees
topniveau. Zaal De Singer, Bavelstraat 35 te 15.00 uur. Info en reservatie : www.desinger.be.

3 februari • Landelijke Gilde : Kaartavond in de zaal van het Parochiecentrum, 20.00 uur.
Meer info : 0477 69 80 19.

6 februari • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 18.00 uur, 
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

7 februari • Volleybalclub Rijkevoc : Thuisweekend in Sporthal De Valk, jeugdmatchen vanaf 14.00 uur.
Dames- en herenploegen vanaf 18.00 uur.

• KAV Rijkevorsel Centrum : Nordic Wandelen, vertrek 10.00 uur aan gemeenteplein 
Bavelstraat. Alle nordicers, leden en niet-leden zijn welkom. Info : 03 314 39 19.

8 februari • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Info : 03 340 00 12.

12 februari • Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Jureren van de bekerwedstrijd digitale beelden, daarna 
vervolg bespreken uitstappen, Lokaal Dorp 47, iedereen is welkom.

13 februari • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

• Ouderraad Het Moleke en Sint-Luciaschool : 3de Familiequiz, zaal Den Bakker,
deuren open te 19.30 uur - start te 20.00 uur.

• Kon. Harmonie Broederband : 44ste Jaarconcert, zaal ’t Centrum te 20.00 uur.
Voorverkoop 6 euro, inkom 7 euro, kinderen -14 jaar gratis.
Meer info : 03 314 62 48, khbroederband@telenet.be en rubriek Diversen.

14 februari • Kon. Harmonie Broederband : 44ste Jaarconcert, zaal ’t Centrum te 20.00 uur.
Voorverkoop 6 euro, inkom 7 euro, kinderen -14 jaar gratis.
Meer info : 03 314 62 48, khbroederband@telenet.be en rubriek Diversen.

17 februari • KAV Rijkevorsel Centrum : Winterwandeling ’Brandende Scheperpad’, vertrek 13.30 uur
aan de kerk van Sint-Jozef. Info : 03 314 69 76.

20 februari • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

• Duivenmaatschappij Verbroedering Sint-Jozef Rijkevorsel : Kaartprijskamp jokken in 
zaal Alma, Stevennekens 218. Inleg 2,50 euro, vooruit 65 euro, iedereen welkom.
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21 februari • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Gegidste wandeling Het Heespad, vertrek te 14.00 uur
aan gemeentehuis in Molenstraat, deelname gratis.
Meer info : zie rubriek VVV en 03 340 00 12.

• vzw De Singer : Wofo (B) brengt jazz met latin- en funkinvloeden. De Singer, 
Bavelstraat 35, 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

22 februari • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur molen van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Info : 03 340 00 12.

• Heemkundige Kring : Opendeur museum van 14.00 uur tot 17.00 uur.

24 februari • KAV Rijkevorsel Centrum : Kinderatelier i.s.m. Kinderclub, knutselen met vilt en parels,
10,00 euro (materiaal en drank en koek inbegrepen), van 13.30 uur tot 16.00 uur in 
’t Klooster. Voor kinderen vanaf 3de leerjaar (helpende handen van jongeren en ouders
zijn ook steeds welkom). Info en inschrijving : 03 314 43 82.

26 februari • Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Bespreken resultaten van de leden die gekozen hebben
voor het thema ’Mensen in actie’. Foto’s meebrengen in de opgenomen resolutie (niet
verkleind) op een stick in een map voorzien van uw naam.
Lokaal Dorp 47, iedereen welkom.

27 februari • Sint-Jozef’s Volkstoneel : ’Vals Plat’ van Luc Kerkhofs, Parochiezaal Sint-Jozef 
te 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

• Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

• Duivenmaatschappij Verbroedering Rijkevorsel : Jokprijskamp, Lokaal Boshoevenweg 2.
Deuren open 19.00 uur, prijskamp 20.00 uur, 50 euro vooruit.

28 februari • Sint-Jozef’s Volkstoneel : ’Vals Plat’ van Luc Kerkhofs, Parochiezaal Sint-Jozef
te 14.00 uur en te 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Concertavond La Bella Italia, zaal ’t Centrum
te 20.00 uur. Voorverkoop 4 euro, inkom 5 euro, kinderen -14 jaar gratis. Meer info : 
http://www.vnarijkevorsel.be, info@vnarijkevorsel.be, 0472 55 65 76 - 0479 47 37 87.

1 maart • Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Concertavond La Bella Italia, zaal ’t Centrum
te 14.30 uur. Voorverkoop 4 euro, inkom 5 euro, kinderen -14 jaar gratis. Meer info : 
http://www.vnarijkevorsel.be, info@vnarijkevorsel.be, 0472 55 65 76 - 0479 47 37 87.

• Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciainstituut Banmolenweg, van 8.00 uur 
tot 12.00 uur, inkom gratis, parking achter het gemeentehuis en langs de 
Sint-Lenaartsesteenweg.

Aankondigingen van activiteiten MAART 2009 moet u uiterlijk op 6 februari 2009
binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be. 

Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.

31
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie/Rijkswacht 101
Brand/Ongevallen/Dringend ziekenvervoer 100
Lok. Politie Noorderkempen, 03/340.88.00

Vrijheid 13, 2320 Hoogstraten fax 03/340.88.01

Veilig Vrijenlijn 078/15.15.15

Antigifcentrum 070/245.245

AA Rijkevorsel 0494/13.12.02 - 0477/77.98.45 

Brandwondencentra 03/217.75.95
016/33.22.11

De Lijn 070/220.200
abonnementen 03/218.15.61/63/64
info over treinen (NMBS) 03/204.20.40
Lijnwinkel Turnhout,
Grote Markt (Stadhuis) 014/43.06.31

Rode Kruis Rijkevorsel: Hulpdienst 0478/77.21.17
Uitleendienst, Rozenstraat 2H (17-19u, weekend gesl.)

0499/35.65.40
Molenstraat 27 03/314.60.13
Perenstraat 14 03/314.40.27

Zelfmoordpreventie 02/649.95.55

Kankerfoon, werkdagen 9-13u, maandag 9-19u 0800/15.802
Kinder- en Jongerentelefoon 03/235.00.00

Drug-hulpverleningsteam Turnhout 014/42.30.50
ma. 14-22u, wo. 9-17u, vr. 13-17u

De DrugLijn (ma-vrij 10u tot 20u) 078/15.10.20

De Post 03/340.23.10

Pidpa gratis klantenservicelijn dag en nacht 0800/90300
Controle belastingen, 

Klein Veerle 103, 2960 Brecht 0257/93.450
loketten geopend elke werkdag tussen 9-12u

Vlaamse Infolijn 1700

Fed. Agentschap voor de Veiligheid 
van de voedselketen (weekdagen 9-17u) 0800/13.550

TV-distributie defecten 015/66.66.66

Gemeentelijke diensten
- Gemeentehuis 03/340.00.00

Fax 03/340.00.70
- Gemeentemagazijn 03/340.00.80

Fax 03/340.00.89
- Cultuurdienst 03/340.00.37
- Sportdienst 03/340.00.36
- Jeugddienst 03/340.00.35
- Recyclagepark ’De Meiren’ 03/340.00.88
Kringloopcentrum WEB 014/44.20.40
OCMW Centrum, Prinsenpad 27 03/340.39.65

Fax 03/340.39.64
OCMW St.-Jozef 03/340.00.95

Parochie St.-Willibrordus, Doelenpad 8 03/314.61.00
Parochie St.-Jozef, Kerkdreef 61 03/314.61.00
Rusthuis Prinsenhof, Helhoekweg 18 03/340.39.00
Serviceflats Prinsenhof, Prinsenpad 29
Fax 03/340.39.03
Rusthuis ’Den Brem’ 03/314.43.41

Politie 03/340.00.40
Molenstraat 5, Rijkevorsel
Fax 03/340.00.71

Brandweer, niet dringende oproepen 03/314.46.60
Fax 03/314.17.20

Commandant 03/314.76.06

PWA 03/340.00.58
Bibliotheek Centrum 03/340.00.51
Bibliotheek Aster Berkhof Sint-Jozef 03/340.00.90
Kind en Gezin 03/314.60.35
Kinderoppasdienst Gezinsbond, Klaterstraat 6 03/314.38.44
Onthaalouders Landelijke Kinderopvang 03/314.81.56
Kinderclub Centrum 03/340.00.56
Kinderclub St.-Jozef 03/309.99.23
VVV-Toerisme Rijkevorsel 03/340.00.00 en 03/340.00.12

Belgacom storingen 0800/22.700
Tele-Onthaal 106
Alg. nummer (werkdagen 8-20u) :
Elektriciteit, Aardgas 078/35.35.34
Meteropneming 078/78.97.89
Melden defect, storingen elekt. en gas 078/35.35.00
Melden gasreuk 0800/65.0.65
Defecte straatlampen 0800/ 63.5.35

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

WACHTDIENSTEN DOKTERS (www.wachtpost.be en www.huisartsenkring.be)

WACHTDIENSTEN TANDARTSEN

WACHTDIENSTEN APOTHEKERS (www.apotheek.be)

Centraal telefoonnummer wachtdienst tandartsen : 090/556.259
De wachtdienst geldt uitsluitend de zaterdagen, zondagen en feestdagen. Voorzie schrijfgerief want een oproep kost 0,50 euro.

WACHTDIENSTEN THUISVERPLEGING

Thuisverpleging socialistische mutualiteiten : tel. 014 - 41 10 59 - Thuisverpleging Wit-Gele Kruis : tel. 014 - 61 48 02

Zelfstandige thuisverpleegkundigen : tel. 070 - 22 26 78 (zeven dagen op zeven, telkens van 8.00 uur tot 22.00 uur)

24 uur op 24 : 0900/10.500 of 0900/10.512 (0,45 EUR/minuut) of www.apotheek.be

Tijdens weekends en feestdagen : - Dokter van wacht bereikbaar via centraal oproepnummer 014 - 41 04 10
- Wachtpost Campus Blairon (Steenweg op Gierle 100, Turnhout) Geopend tijdens weekend van vrijdagavond 20u t.e.m. 

maandagmorgen 8u en op feestdagen vanaf 20u de avond voor de feestdag tot 8u de ochtend na de feestdag

Tijdens late avond en nacht in de week : Dokter van wacht bereikbaar via centraal oproepnummer 014 - 55 63 93


