
WELKOM IN 
VORSELAAR

VERRASSEND
NATUURLIJK
ONDERWIJSDORP



Pal in het hartje van de 
Kempen ligt Vorselaar. Een 
dorp met een verrassend 
rijke geschiedenis waar-
van prachtige historische 
monumenten, zoals de 
kaak (schandpaal) op het 
Frankische marktplein en 
het kasteel de Borrekens, 
stille getuigen zijn. 

In het centrum vindt u 
ook het klooster, van 
waaruit zich een hele 
onderwijstraditie ontwik-
kelde. 

Naast haar rijke geschie-
denis, kent u het dorp 
wellicht ook van bekende 
sportfiguren uit onze 
gemeente, zoals Bart 
Wellens (4-voudig WK en 
9-voudig BK veldrijden), 
Ward Sels (BK wielrennen, 
winnaar Ronde Van Vlaan-
deren, groene trui Tour), 
Fons Brydenbach (Olym-
pische spelen atletiek), 
Lucien Olieslagers (gouden 
schoen), Paul Herrijgers 
(WK veldrijden), Jan Ba-
kelants, enzovoort. 

De twee natuurgebieden 
(Lovenhoek en Schupleer) 
en de prachtige dreven 
rondom het kasteel 
dragen bij tot het groene 
en natuurlijke karakter 
van de gemeente. 
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Kasteel de Borrekens

Natuurgebied Schupleer



In het klooster op de 
Markt ontstond vanaf 
1820, dankzij de 
bezielende invloed van 
priester Donche en 
gravin Regina della Faille, 
een huishoudschool. 

Dat betekende de 
aanzet tot de oprichting 
van de congregatie van de 
Zusters der Christelijke 
Scholen van Vorselaar. 
Zij bouwden in gans 
Vlaanderen (en ook in 
het buitenland) een rijke 
onderwijstraditie op. 

Alleen al in Vorselaar 
komen op dit moment 
bijna 4.000 studenten 
en leerkrachten naar de 
scholen. Er zijn in 
Vorselaar drie kleuter-
scholen, 2 lagere scholen, 
het Kardinaal Van Roey-
instituut (secundair) en 
hogeschool Thomas More. 

Vorselaar wordt daarom 
niet voor niets een van de 
grootste onderwijsdorpen 
van Vlaanderen genoemd.

ONDERWIJSDORP

Luchtfoto Onderwijsdorp

Sfeerbeeld tijdens de 
Vorselaarse jaarmarkt



PARKEREN

Centrumparkings



Eigen wagen
U kan ook met uw eigen 
wagen naar de gemeente 
komen. Vorselaar ligt pal 
tussen E34 (afrit 20 Lille) 
en E313 (afrit 22 Grob-
bendonk). We beschikken 
over drie centrumparkings 
(Nieuwstraat naast de bib, 
de Voetbalparking in de 
Riemenstraat en Oostak-
ker aan het sportcentrum) 
van waaruit u op minder 
dan 3 minuten stappen de 
hogeschool kan bereiken. 

Gezien de enorme dage-
lijkse toevloed aan stu-
denten en leerkrachten 
raden wij aan om zoveel 
mogelijk te carpoolen.  

MOBILITEIT

Openbaar vervoer
Vorselaar is ondanks haar 
kleinschaligheid vrij goed 
bereikbaar met het open-
baar vervoer. De Lijn en 
de gemeente investeerden 
de laatste jaren in bij-
komende busverbindingen. 
Die werden samengevat 
in een handige folder 
waarop de buslijnen (en 
de overstapmogelijkheden 
in o.a. Herentals en Grob-
bendonk) overzichtelijk 
worden weergegeven. Wij 
moedigen u aan om hier 
zo veel mogelijk gebruik 
van te maken, eventu-
eel in combinatie met de 
huurfietsen die ter 
beschikking gesteld wor-
den door Thomas More. 

Opgelet
In het ganse dorpscen-
trum (behoudens de cen-
trumparkings) geldt een 
blauwe zone. Dit betekent 
dat u hier slechts 1 uur 
kan parkeren op werk-
dagen tussen 8u en 17u. 
Er worden veel controles 
uitgevoerd door de poli-
tie. Het is dus echt aan-
bevolen om de centrum-
parkings te gebruiken!



OVERZICHTSPLAN

Overzichtsplan 

SNACK- & BROODJESZAKEN
Den Ouwe Post, 
Goorbergenlaan 23 
 t Pleintje, Heikant 5
 t Kleyne Genoegen, 
Kerkstraat 31
 t Vispluk, Vispluk 40
De Heuf, Mgr. Donchelei 14b
Het Knabbeltje, Kuiperstraat 39 
Sisghaan, Kerkstraat 34
Pizza House, Kerkstraat 10
Nicky s Fritshop, 
Riemenstraat 59 
Frituur Boulevard, Boulevard 32
Frituur Moleneind, Moleneinde 8
Frituur t Nief Hoekske, 
Lepelstraat 82
Afhaalchinees De Gouden Kom, 
Kerkstraat 41

CAFES/TAVERNES
Den Engel, Kerkstraat 17
De Dreef, Oostakker z/n
5 voor 12, Molenstraat 5
Chill Out, Goorbergenlaan 37
 t Begin, Cardijnlaan 1
 t Spieke, Riemenstraat 69
 t Cardijntje, Cardijnlaan 14
De Toekomst, Boulevard 34
Den Tip, Kerkstraat 28

RESTAURANTS 
De Wingerd, Vispluk 83
Schranshoeve, Nieuwstraat 49
De Roskam, Vispluk 75
De Postiljon, Zegbroek 62
Restaurant thv Doornboom,  
Sassenhout 62
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VRIJE TIJD

De regio kent Vorselaar 
omwille van haar 
bruisende verenigings- en 
dorpsleven. Dat speelt 
zich natuurlijk vooral in 
de weekends af maar het 
loont echt wel de moeite 
om contact te zoeken 
met enkele verenigingen. 
U zal verbaasd zijn over 
het veelzijdige aanbod. 
De verenigingen verwel-
komen de studenten met 
veel plezier, ook al is het 
engagement maar kort in 
tijd. 

Ook op sportief vlak 
komen de studenten hier 
erg aan hun trekken. 
Studenten kunnen voor-
delig gebruik maken van 
de uitgebreide infrastruc-
tuur van Sportcentrum De 
Dreef (Oostakker). Er zijn 
tal van sportverenigingen 
waar je kan bij aansluiten 
en er is ook een fitness-
studio.

Sociale activiteiten vin-
den plaats in het Lokaal 
Dienstencentrum Spran-
kel! in de Nieuwstraat. In 
hetzelfde gebouw bevindt 
zich ook de bibliotheek.

Geniet ook van de tal-
rijke evenementen die in 
Vorselaar worden georga-
niseerd. Recent was Vor-
selaar nog de thuisbasis 
voor een grote 
muziekshow van Q-music 
(meneer Konijnactie), de 
ontvangst van de 1000km 
voor Kom op tegen 
Kanker, enzovoort. 

Ook de jaarmarkt, twee 
kermissen, concerten en 
optredens in Evenemen-
tenzaal De Dreef, Edma 
of Den Engel, festival Na 
Fir Bolg zijn een bezoekje 
meer dan waard.

Voor wie gewoon zin 
heeft in een hapje of 
drankje, kan terecht in 
een van de vele horeca-
zaken. U vindt ze hier-
naast aangeduid op een 
handig overzichtsplan.

Proef, geniet en beleef 
Vorselaar! Heeft u zelf 
ideeen om in Vorselaar 
zelf iets in te richten, dan 
ontvangt de gemeente u 
met open armen! 
U kan alle vragen en 
suggesties bezorgen op 
een speciaal e-mailadres: 
studenten@vorselaar.be. 
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Gemeentehuis Vorselaar 
(gemeente, OCMW, PWA/werkwinkel, toerismeloket, wijkpolitie)
Markt 14, 2290 Vorselaar

014 50 11 01  info@vorselaar.be 
Openingsuren:   elke werkdag 8u-12u, 
   maandagavond 17u30-19u30 
   en woensdagnamiddag 14u-16u
   (tijdens juli en augustus gesloten op woensdagnamiddag)

Vragen over koten (brandveiligheid)? 
> Dienst ruimtelijke ordening, 014/50 71 09, ro@vorselaar.be

Vragen over jeugd- en cultuuraanbod?
> Cultuurdienst, 014 50 71 25, cultuur@vorselaar.be 

Vragen over sportaanbod?
> Sportdienst, 014 50 71 13, sport@vorselaar.be

PRAKTISCHE INFO

www.vorselaar.be

 www.facebook.com/
 InfoVorselaar

 @InfoVorselaar
 op Twitter


