
EEn niEuw jaar, niEuwE projEctEn
Sportcentrum
Door het intensieve gebruik van de 
grasvelden op het sportcentrum 
dringt een renovatie zich op. In 
2018 staan er 2 op het programma, 
de jaren erna wordt dat telkens een 
veld. De komende jaren kan er zo 
op een efficiëntere manier onder-
houden worden.
In 2017 werden reeds middelen 
voorzien voor de renovatie van het 
dak van de kleedkamers en cafe-
taria van de sporthal. Dat gebeurt 
nu samen met de aanleg van 
zonnepanelen.

Voetpaden en wegbeheer 
Ook het volgende jaar is budget 
voorzien voor de heraanleg van 
voetpaden en de opwaardering 
van trage verbindingen. Ook voor 
de moeilijk toegankelijke kasseien 
op het voetpad van pleintje Hei-
kant komt er een oplossing. Voor 
onderhoudswerken aan verkeers-
drempels wordt in 2018 een bud-
get voorzien van 24 000 euro. Het 
gaat meer bepaald om een aantal 
bestaande drempels die aangetast 
zijn door de tand des tijds en niet 
meer voldoen aan de huidige richt-
lijnen. Zij zullen vervangen worden 
door prefab elementen. Die vragen 
minder herstellingen (bv. minder 

kans op klinkers die naar boven 
komen bij warm weer) en zijn dus 
duurzamer. De vervanging zal 
gebeuren in eigen beheer. 

Duurzaamheid 
In het kader van duurzaamheid 
voorzien we middelen voor het 
plaatsen van zonnepanelen op de 
sporthal en evenementenzaal, het 
gemeentehuis en de serviceflats. 
De terugverdientijd is 7 jaar. Als 
duurzaamheidsmaatregel werd de 
voorbije jaren sterk ingezet op een 
omslag naar meer energiezuinige 
vervoersmiddelen (CNG-voertuig, 
elektrische fiets, elektrische bol-
derkar voor kinderopvang). In 2018 
gaan we door op dit elan en voor-
zien we een elektrische bakfiets.
Heel wat oude openbare verlich-
tingspalen krijgen een onder-
houdsbeurt. Dit komt het straat-
beeld maar ook hun levensduur ten 
goede. 

Verbindingen over de Aa 
Wandelen en fietsen is belang-
rijk in het toeristisch aanbod. De 
Aa-vallei raakt de grenzen van 2 
wandelknooppuntennetwerken, 
Kempense Beemden en de Kem-
pense Heuvelrug. De verbinding 
tussen de netwerken, over de Aa, 

ontbreekt. Voor het project ‘Trage 
verbindingen tussen Lille, Vorse-
laar en Herentals’ wordt een sub-
sidie aan Regionaal Landschap 
voorzien. Vorselaar, Lille en Heren-
tals willen via het project het aan-
bod aan verbindingen tussen hun 
gemeenten en recreatieve netwer-
ken vergroten.

Goede cijfers 
De begrote cijfers voor 2018 
tonen dat Vorselaar een financieel  
heel gezonde gemeente is met een 
bijzonder lage leningslast. Dankzij 
de geleverde inspanningen in het 
kader van besparingen en ondanks 
verschillende financiële tegenval-
lers blijft er voldoende ruimte om 
te investeren. Er worden geen 
leningen aangegaan. Een fantas-
tische basis voor een volgende 
legislatuur.
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Op 12 februari kunnen kinderen en jongeren 
vanaf 10 jaar deelnemen aan de Wintersportdag 
in Snowworld Landgraaf.

Het vertrek is om 11u30 aan het sportpark en 
dan gaat de bus richting Snowworld Landgraaf. Bij 
aankomst is het eerst tijd voor het lunchpakket. 
Daarna is er 2 uur ski- of snowboard(les) en een 

dE troon 
ZoEKt EXtra wErK
Voor de dagbesteding is De Troon op zoek naar 
semi-industrieel werk voor personen met een 
mentale en/of fysieke beperking. Ze zoeken werk 
in opdracht van bedrijven en organisaties. In het 
verleden al verschillende opdrachten voor onze 
gemeente, Rode Kruis, Wereldwinkel, verenigingen, 
winkels, scholen, ... gedaan. De Troon zoekt werk-
opdrachten zonder al te grote tijdsdruk en met de 
nodige continuïteit. De organisatie wil haar mensen 
zinvol werk aanbieden en u bent tevreden dat dit 
werk door hen gebeurt. Er is dus sprake van een 
‘win-win’ situatie voor beide partijen.

Het is voor de mensen van De Troon een vorm van 
dagbesteding. Ze moeten er geen vergoeding voor 
hebben, al wordt er soms wel eens iets in natura 
voorzien als bedankje, maar dat is absoluut geen 
must. Kent u mensen, bedrijven, verenigingen die er 
mee geholpen kunnen zijn, laat hen dan gerust con-
tact opnemen. Het bekijken van haalbare hoeveel-
heden, afspreken van leveringstermijn en plaats, … 

in Vorselaar
Meer uittips? www.vorselaar.be 

De activiteit van uw erkende vereniging in Info 
Vorselaar? Voer voor 22 januari alle gegevens in 
op www.uitdatabank.be.  
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 do 18.01  13u30-17u
Ontmoetingsnamiddag
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 do 18.01  14u-16u
Winters lekkers: mascarponemousse 
met zelfgemaakt citroenijs
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87, € 2,5, vooraf inschrijven 

 za 20.01  9u-17u 
Natuurbeheerwerken
waar: Kapel Lovenhoek (te voet, met de 
fiets of parkeer op de voorziene parkeer-
plaatsen aan de rand van Lovenhoek)
info: Natuurpunt, 0490 44 57 39

 zo 21.01  10u30
Toast Literair met 
Walter van den Broeck
waar: Kapittelzaal Klooster
info: € 6, (leden € 4), Davidsfonds

 do 25.01  14u
Gedichtendag 2018
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87, ism Femma en Okra

 za 13.01  
Kaartprijskamp ‘slagen halen’
waar: Buurthuis
info: € 5, KWB

 za 27.01  
Kaartprijskamp ‘slagen halen’
waar: Buurthuis
info: € 5, KWB

 ma 29.01
Verteluurtje over ‘vroeger en nu’
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 do 01.02  14u-16u
Lichtmis: zin in pannenkoeken?
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87, € 2,5, vooraf inschrijven

 do 01.02  13u30-17u
Ontmoetingsnamiddag
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97
 
 za 03.02  15u30-20u
Kempische koffietafel
waar: De Schranshoeve
info: dirk-landuyt@telenet.be, Heem-
kundige kring

 za 03.02            13u-17u15 
Kaartprijskamp ‘slagen halen’
waar: Kantine VK Zegbroek
info: www.vkzegbroek.be

 zo 04.02  9u15
Bezoek feeërieke wintertuin Zusters Ur-
sulinen
waar: Mechelen
info: jos.bouly@telenet.be, € 10, (cul-
tuurkaart € 8), Davidsfonds

 ma 05.02  14u-16u
Rad van fortuin
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 do 08.02  14u-16u30
Lezing ‘mentale veerkracht’
Het verschil tussen lijden en leiden 
door Michael Portzky
waar: LDC Sprankel!
info: € 6 (leden € 4), OKRA

 woe 14.02  8u30-16u
Thomas More Open Lesdag XL
waar: Lepelstraat 2
info: http://openles.thomasmore.be

 do 15.02  14u-16u
4de muziekbeleving ‘souvenir’ over de 
jaren 1970-1975
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 do 15.02  13u30-17u
Ontmoetingsnamiddag
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 do 19.02  14u-16u
Bingo
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87, € 2,5

vr 23.02  
Whisky avond 
‘93 op 100 - wat een fijne score’
waar: Buurthuis
info: € 25

 10.02 - 11.02 - 16.02 - 17.02 - 23.02 - 24.02
Toneelvoorstelling ‘De laatste doet het 
licht uit’
waar: Zaal De Dreef
info: € 8, Toneelgroep Oud-KLJ Vor-
selaar, https://sites.google.com/view/
toneelgroep-oud-klj-vorselaar

 zo 24.02  19u30-23u30
Winterse vertelavond
waar: Vispluk 131
info: € 10, Davidsfonds

 za 24.02  20u
Muziekquiz Kom Op Tegen Kanker
waar: Den Engel
info: € 20, Vorselaar Tegen kanker, 
0476 85 52 18

 do 01.03  13u30-17u
Ontmoetingsnamiddag
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 do 01.03  14u-16u
Weet wat je eet, lees het etiket
waar: LDC Sprankel!
info: € 3, thuiszorgcentrum.turnhout@
cm.be, CM

wintErsportdaG 
snowworld landGraaf

pauze met sportdrankje en chocoladereep. Van 
17u tot 17u30 staat tubegliden (met grote ban-
den) op de sneeuw op het programma. Daarna 
zijn er ter plaatse nog frietjes met kipnuggets. 
Aankomst is geschat rond 20u30. Deelnemen 
kost € 38 p.p. 

Inschrijven kan vanaf 17 januari 20u tot en met 
1 februari of tot zolang er plaatsen beschikbaar 
zijn en dit met ons online inschrijvingssysteem 
‘i-School’ via www.vorselaar.be. 

Gebruikt u i-School voor het eerst? Dan vindt 
u een duidelijke handleiding op onze website. 
Wie al geregistreerd is in i-School, kan in één 
stap inschrijven. Na inschrijving ontvangt u alle 
noodzakelijke info.

> Info: sport@vorselaar.be, 014 50 71 13

gebeuren natuurlijk in onderling overleg.
Mogelijke werkjes zijn: mailing (brieven plooien, 
etiketten kleven, enz.), sorteren van producten, 
monteerwerk, prijzen van producten, in- en 
uitpakken van producten, wegen en verpakken 
van kleine hoeveelheden, andere eenvoudige 
deeltaken.

> Info: steven.cleynhens@fracarita.org

 maandag  12u-13u 
Dorpsrestaurant
waar: LDC Sprankel!
info: ook op woensdag en donderdag. 
Het menu is beschikbaar op www.vorselaar.
be >> welzijn >> dienstencentrum Sprankel 
>> dorpsrestaurant of 014 50 00 21

 maandag  14u 
Gezondheidswandeling
waar: LDC Sprankel!
info: wekelijks, CM

 maandag  19u 
Gezondheidswandeling
waar: LDC Sprankel!
info: wekelijks, CM

 maandag  19u30 
Naaicafé
waar: Buurthuis
info: tweewekelijks, Femma

 maandag  20u
Openbare zitting gemeenteraad
waar: Gemeentehuis
info: maandelijks, zie website

 dinsdag   14u-16u30
Kaartnamiddag
waar: LDC Sprankel!
info: wekelijks, Sprankel!

 dinsdag   19u
Openbare zitting OCMW-raad
waar: Gemeentehuis
info: maandelijks, zie website

 dinsdag   19u30-21u30 
Brei- en haakcafé
waar:  wekelijks, LDC Sprankel!
info: Sprankel!, Moedergroep, ‘t Kiertje

 woensdag  9u30-11u30 
Rosie’s Breiclubje
waar: LDC Sprankel!
info: wekelijks, Sprankel!

 donderdag  10u-12u
Rap op Stap: vrijetijdsadviesbureau
waar: LDC Sprankel!
info: wekelijks, 014 50 00 21

 donderdag  10u-12u
Permanentie Kind&Gezin
waar: Huis van het Kind, Cardijnlaan 6
info: maandelijks,
kathleen.convens@kindengezin.be



•	 Kom bloedgeven

De data voor het bloedgeven van 
Rode Kruis afdeling Grobbendonk 
- Vorselaar zijn gekend. Als bloed-
gever mag u alvast dinsdag 6/2, 
dinsdag 24/4, dinsdag 14/8 en 
dinsdag 6/11 in uw agenda note-
ren. Het Rode Kruis is op post van 
18u tot 20u30 in Zaal Den Engel. 

 > Info: bloed@rodekruis.be, 
0800 777 00

•	 Tournée minérale 

Aandacht voor gezondheid is 
belangrijk. Minder alcohol gebrui-
ken kan een zeer gunstig effect 
hebben. In februari is het weer tijd 
voor tournée minérale: een maand 
zonder alcohol. U doet toch ook 
mee? 
 

 > Info: www.tourneeminerale.be

•	 Reisdocumenten  

De winter is in het land. Voor 
velen is dit hét moment om op reis 
te vertrekken, naar de sneeuw of 
de zon. Denk eraan dat uw kinde-
ren een Kids-ID moeten hebben 
als ze naar het buitenland vertrek-
ken. Heeft uw kind al een Kids-
ID? Controleer dan zeker tijdig de 
geldigheidsduur.

•	 Red mee één leven (Damiaan)

Met de januariactie zet Damiaan-
actie  haar strijd tegen Lepra ver-
der. Kom samen met hen in actie 
door de gekende stiftjes te (ver)
kopen tijdens het weekend van 
26-28 januari. Laten we samen 
één echt leven redden.

niEuwE projEctsuBsidiEs
KEMpEns KaraKtEr
Kempens Karakter start in 2018 met thematische projectsubsidies. 
Plant u in 2018 een tentoonstelling met uw vereniging, blikt u terug op 
het verleden van uw sportclub, wilt u een educatief erfgoedspel voor 
kinderen ontwikkelen, wilt u iets organiseren rond een religieuze tra-
ditie; kortom, staat u te popelen om met erfgoed aan de slag te gaan? 
Dan kan u een projectsubsidie aanvragen bij Kempens Karakter. Uiter-
ste indiendatum is 15 februari 2018.

Nieuw is dat vanaf 2018 de aanvrager een project kan indienen dat aan-
sluit bij een thema. Een project dat past binnen een thema, wordt priori-
tair behandeld bij de toekenning van de subsidies.  Het blijft ook mogelijk 
om cultureel-erfgoedprojecten in te dienen die niet binnen een thema 
passen. Op deze manier kan Kempens Karakter de projecten inhoude-
lijk nog beter ondersteunen. Meer verduidelijking over de aanpassingen 
leest u in het subsidiereglement op www.kempenskarakter.be.

 > Info: Jan Matthé, 014 21 39 00 of jan@kempenskarakter.be

In de loop van februari starten vrijwilligers van 
Natuurpunt weer met de overzet  van padden 
en salamanders op het Heiken. Zo willen ze ook 
dit jaar weer  duizenden amfibieën redden van 
een trieste dood onder autowielen. Ook de kin-
deren van basisschool Windekind steken een 
handje toe. 

In 2017 werden er op het Heiken maar liefst 
1540 gewone padden overgezet!

We vragen automobilisten die toch  op het Hei-
ken moeten passeren om extra traag en voor-
zichtig te rijden, uit respect voor de kwetsbare 
natuur én vrijwilligers. Waarvoor dank!

 > Info: Natuurpunt, 014 72 00 80

KortpaddEnoVErZEt
HEiKEn

VERWARMINGSFONDS

De verwarmingsfactuur neemt een 
aanzienlijk deel in van het gezins-
budget. Daardoor lopen mensen 
met een laag inkomen het risico 
om in moeilijkheden te geraken. 

In bepaalde gevallen kan het 
OCMW tussenkomen in uw ver-
warmingsfactuur. Ze doet dit in 
samenwerking met het Sociaal 
Verwarmingsfonds. Neem gerust 
contact op.

 > Info: www.verwarmingsfonds. 
 be, 0800 90929

TERUGBLIK EINDEJAAR

Hartelijk dank aan alle verenigin-
gen, buurtwerkingen, handelaars, 
inwoners, medewerkers en vrij-
willigers. De vele prachtige kerst-
taferelen zorgden voor een warme 
en gezellige sfeer in ons dorp. Ook 
een extra merci aan de mensen die 
samen voor de Warmste Week in 
onze gemeente zorgden.

U maakt van Vorselaar een fijne 
plek om te vertoeven!

VLAAMSE ENERGIELENING 

Nog tot eind 2018 is de Vlaamse 
energielening beschikbaar. U kan 
die afsluiten bij een energiehuis. 
Met een energielening kan u wer-
ken financieren waardoor u ener-
gie zal besparen in uw woning, 
o.a. voor de investering in isola-
tie, nieuwe ramen, een nieuwe 
verwarmingsinstallatie of zonne-
panelen. Let op in 2019 schroeft 
de Vlaamse regering de leningen 
terug.

 > www.energiesparen.be/
energielening

INZET VAN CAMERA’S  
NUMMERPLAATHERKENNING
 
Sinds kort hangt er in onze gemeente (Berkelheide) een eerste camera 
met automatische nummerplaatherkenning. Deze camera herkent en 
registreert de nummerplaten van alle voertuigen die er passeren. De 
gegevens worden gebruikt om de voertuigen af te toetsen met de lijst 
van niet-verzekerde/gekeurde of gestolen voertuigen. Bovendien is dit 
een handig middel in de strijd tegen criminaliteit, bv. bij woninginbra-
ken. De camera werd geplaatst door politiezone Turnhout. Ook in onze 
eigen politiezone zijn er al tal van camera’s geplaatst (bv. alle op- en 
afritten aan de autostrade). In de toekomst wordt dat camera-netwerk 
systematisch verder uitgerold om nog verder de strijd aan te gaan met 
criminaliteit. Een centraal opvolgsysteem monitort de gegevens van al 
deze camera’s.

 > Info: Wijkpolitie, 014 24 27 00

Opmerkelijk!

Louis Willems, 92 jaar, is de 600 
ste cursist bij Digidak Vorselaar
en werd hiervoor in de bloeme-
tjes gezet.

Kom zelf ook naar de vrije inloop 
op woensdag en donderdag van 
10u-12u en donderdagavond 
van 18u-20u!

 > Info: www.digidakvorselaar.be

BElastinGsrEGlEMEnt
VErwaarloZinG
Sinds oktober 2017 heft Vorselaar, naar analogie met vele andere 
gemeenten, een belastingreglement op verwaarloosde gebouwen 
en woningen. Die zorgen namelijk vaak voor een minder fraai straat-
beeld en overlast.
 
Begin 2018 wordt een register samengesteld van gebouwen en 
woningen die voldoen aan de voorwaarden van het reglement. Ook 
diegene die momenteel zijn opgenomen in het leegstandsregister of 
belast worden als tweede verblijf, kunnen in aanmerking komen voor 
het register. Eigenaars van gebouwen en woningen die er langer dan 
12 maanden instaan, zullen gevraagd worden de heffing te betalen.

Het volledige reglement kan u vinden op onze website of opvragen 
bij onze diensten. 

staGE VolGEn 
spEElplEin KaBoEM

Een vorming tot animator in het jeugdwerk stoomt jonge-
ren klaar tot begeleider van kinderen en jongeren in jeugd-
werkinitiatieven. Dergelijke cursus kan u volgen bij o.a. 
VDS, Crefi, Activak, Chiro, enz.

De vorming omvat ook een praktisch gedeelte, nl. een 
stage in het jeugdwerk. Wij verwelkomen stagiairs graag 
op de gemeentelijke speelpleinwerking Kaboem!

Stageaanvragen voor de komende zomervakantie zijn wel-
kom tot en met 1 maart en kunnen gericht worden tot de 
jeugddienst.
Voor alle Vorselaarse jongeren vanaf 16 jaar die een cursus 
animator, hoofdanimator, enz. volgen, kan de gemeente tot 
75% van de kosten terugbetalen.

 > Info: 014 50 71 25 of jeugd@vorselaar.be

600stE dEElnEMEr
diGidaK

Donderdag 25 januari is het  tijd 
voor de jaarlijkse gedichtendag 
in Sprankel! Om 14u kan u zelf 
een gedicht voorlezen of komen 
luisteren naar anderen die die 
met overgave doen. Dit is een 
leuke samenwerking met ook 
Okra en Femma.  

Gratis inkom!

 > Info: 014 50 71 87

25 januari
GEdicHtEndaG

BENOveren is renoveren in de 
overtreffende trap. Nog beter 
renoveren dan we de laatste 
jaren al deden dus. Het doel? 
Een zo duurzaam mogelijke 
woning, waarin u uw hele leven 
kan blijven wonen.

Investeren in dakisolatie, bui-
tenmuurisolatie, vloerisolatie, 
HR-beglazing, een warmte-
pomp of een zonneboiler levert 
BENOvatiepremies op.

 > www.infrax.be/nl/
Mijn-premies/benoveren

BEnoVErEn  
= BEtEr rEnoVErEn

> Info belasting: 
sofie.vandevel@vorselaar.be
014 50 71 24

> Info ruimtelijke ordening:
ro@vorselaar.be
014 50 71 09

 > www.vorselaar.be >> 
bestuur & diensten >> 
beleid & projecten
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