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Wil u graag meer sociaal contact en actief bezig zijn? 
Kom dan gerust naar het infomoment op 19 februari 
om 19u30 in LDC Sprankel!  

Op dit infomoment bespreken we wat een sociale 
kruidenier precies is maar ook wat de verschillende 
taken kunnen zijn van een vrijwilliger.  

Graag een seintje als u aanwezig wil zijn en/of als u op 
de hoogte wilt gehouden worden. 

 > Info: sofie.meerschaege@vorselaar.be,
 0492 38 07 01

Voor veel mensen wordt het moeilijker en moeilijker 
om rond te komen op het einde van de maand.  Vanuit 
het OCMW Vorselaar proberen wij hierop in te spe-
len en starten we in maart met een sociale kruidenier. 
Deze kruidenier is een buurtwinkel waar u terecht kan 
voor voedingsmiddelen, onderhouds- en verzorgings-
producten. Een sociale kruidenier is er specifiek voor 
diegenen die onvoldoende inkomen hebben om in 
hun basisbehoeften te voorzien. 

Om deze winkel open te houden zijn we op zoek 
naar vrijwilligers. We spelen in op het ‘ontmoeten 
van elkaar’ en sociale contacten leggen in een warme 
omgeving.  

socIale KruIdenIer
een BuurtWInKel teGen arMoede
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VerKeersVeIlIGHeId
Molenstraat

MIddaGdutjes
In de KIndercluB
Kinderclub De Regenboog zorgt voor middagdutjes.
Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag-
namiddag kunnen schoolgaande kindjes die nog 
nood hebben aan een middagdutje terecht in de 
kinderclub.  

Als u gebruik wil maken van deze dienstverlening 
moet u uw kind inschrijven in de kinderclub.  U 
neemt hiervoor best contact op met An Van de 
Cruys. De slapertjesopvang kost € 5 per kind en 
moet online gereserveerd worden.

 > Info: an.vandecruys@vorselaar.be, 014 50 71 14 

in Vorselaar
Meer uittips? www.vorselaar.be 

De activiteit van uw erkende vereniging in Info 
Vorselaar? Voer voor 12 februari alle gegevens 
in op www.uitdatabank.be.  
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 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

10.02 - 11.02 - 16.02 - 17.02 - 23.02 - 24.02
Voorstelling ‘De laatste doet het licht uit’
waar: Zaal De Dreef
info: € 8, Toneelgroep Oud-KLJ 

 zo 11.02         vertrek tussen 10u en 14u
Wintervalentijnswandeling door 
de Lovenhoek - Wandeling van het jaar
waar: vertrek zaal Edma, Kerkstraat 
info: 10 of 15 km, 
VVV-Toerisme Vorselaar, 014 51 47 88

 ma 12.02  11u30-20u30
Wintersportdag (volzet)
waar: Snowworld Landgraaf
info: Sportdienst

 ma 12.02  14u-16u
Hartenslingers maken 
waar: LDC Sprankel!
info: € 1, 014 50 71 87

 woe 14.02  13u-17u
Uitstap Grabbelton in Noorderwijk
waar: LDC Sprankel!
info: € 3,69 , inschr. 014 50 71 87

woe 14.02  14u-16u
Workshop juwelen maken 
voor volwassenen en kinderen
waar: LDC Sprankel! i.s.m. Mea Fabula
info: € 5, inschr. 014 50 71 87

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

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

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

 za 17.02  9u-13u
Beheerwerken
waar: Kapel Lovenhoek
info: Natuurpunt

 zo 18.02  11u-23u
Spaghettifestijn t.v.v. Stan en Warre 
Collaert, BMX-piloten 
waar: Zaal Edma
info: De Molensprinters

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

 do 22.02  14u-16u30
Muziek en sketch namiddag met 
‘de zingende schoenmaker
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87, inschr. als u koffie
en taart wenst aan € 2,5

 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

 di 27.02   14u-16u
Quiz en dessertenbordje i.s.m. 
de leerlingen van het KVR-i
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87, inschr. voor 23/2

 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! i.s.m. CM
info: € 3, inschr.,
thuiszorgcentrum.turnhout@cm.be

 zo 04.03  13u30-16u30
Natuurwandeling Lovenhoek
waar: Heirbaan x Pallaaraard
info: Natuurpunt

 zo 04.03  14u-17u30
Matinee Johny Voners 
‘Et Alors ... En Dan ...’
waar: Zaal De Dreef
info: € 10 (vvk € 7)

 ma 05.03  20u
Bibavond met Erik Goris
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 82, inschr.

 do 08.03  14u-16u30
Leven met diabetes
waar: LDC Sprankel!
info: € 6 (leden € 4), OKRA

 do 08.03  19u30
Infoavond voor ouders over 
het eerste jaar secundair
waar: gebouw Horizon
info: www.kvri.be

 vr 09.03   20u
Quiz OG Vorselaar
waar: Kantine Ons Genoegen
info: € 15

 za 10.03  13u30-16u30
Bosspel
waar: Jeugdcentrum
info: Jeugd Rode Kruis

Ondanks eerdere oproepen, blijven sommige auto’s 
in de Molenstraat op het voetpad parkeren i.p.v. op 
de aangeduide parkeervakken. Zo creëren ze een 
onveilige situatie voor voetgangers en fietsers. 

Er werden paaltjes en betonnen varkensruggen 
geplaatst. Deze dienen o.a. om de voetgangers te 
beschermen tegen auto’s die de binnenbocht drei-
gen te nemen. Zo is de beschikbare ruimte voor elke 
weggebruiker duidelijk zichtbaar. Samen werken we 
aan een verkeersveilig Vorselaar!

Na deze werken staat ook het invoegen van de voet-
padstrook gepland. Vooraan werd reeds een proef-
strook aangelegd. Die ingevoegde voetpadstrook 
zorgt ervoor dat het veel toegankelijker wordt voor 
voetgangers. 

 > Info: mobiliteit@vorselaar.be, 
 014 50 71 03

 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: Buurthuis
info: wekelijks, CM

 maandag  19u 
Gezondheidswandeling
waar: Den Engel
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

Vacature
BeleIdsMedeWerKer BIB
Vorselaar is op zoek naar een enthousiaste en poly-
valente verantwoordelijke voor haar bibliotheek 
(B1-B3, voltijds, contractueel). U staat mee aan de 
basis van de regionale bibliotheekwerking Neteland 
en bent verantwoordelijk voor de goede werking 
van de bib van Vorselaar. U kan goed samenwerken 
en stelt zich flexibel op in functie van een optimale 
dienstverlening. 

Aanwervingsvoorwaarden: u heeft een diploma dat 
toegang geeft tot het niveau B (bachelor) en slaagt 
voor de selectieprocedure. De schriftelijke test 
vindt plaats op 12 maart 2018 om 18u. Denkt u in 
aanmerking te komen voor deze functie? Bezorg 
ons dan uiterlijk 23 februari 2018 uw sollicitatie. 
Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een 
werfreserve van 1 jaar. 

 > Info: www.vorselaar.be, personeel@vorselaar.be,  
 014 50 71 02



•	 Brei	en	haakcafé	 	

Het brei- en haakcafé, elke dins-
dagavond van 19u30-21u30 in de 
grote zaal van Sprankel! is gratis 
en loopt nog tot einde maart. 
 
In een ongedwongen sfeer kan u 
iets van elkaar leren rond breien of 
haken, of kom gewoon een babbel 
doen. Het is een leuke samenwer-
king tussen Moedergroep, ’t Kier-
tje en Sprankel! Jong en minder 
jong: iedereen is welkom ! 

•	 Rechtzetting	paddenoverzet	

Bij het artikel over de paddenover-
zet in de vorige Info Vorselaar 
sloop een zetfoutje. Het correcte 
infonummer is 014 72 00 80. 

•	 Fedris

Het Fonds voor Arbeidsongeval-
len en het Fonds voor de Beroeps-
ziekten zijn gefusioneerd tot 
Fedris: het federaal agenschap 
voor beroepsrisico’s. De sociaal 
assistenten geven uitleg over de 
regeling van uw arbeidsongeval en 
helpen u om de schadevergoeding 
te krijgen waar u recht op hebt. Ze 
leggen u de wetgeving op arbeids-
ongevallen uit. Ook wanneer de 
verzekeraar van uw werkgever het 
arbeidsongeval weigert te erken-
nen, of als blijkt dat uw werkgever 
niet verzekerd was op het moment 
van uw ongeval, kan u op Fedris 
beroep doen. 

>  Info: beroepsziekte@fedris.be, 
 02 226 63 19

WeeK teGen
Pesten

Van 2 tot 9 februari  2018 is er opnieuw de Vlaamse Week tegen Pes-
ten. Dit is een actie van het netwerk ‘kies kleur tegen pesten’. We doen 
dit jaar massaal mee met de STIP IT actie (een actie vanuit Ketnet voor 
alle kinderen en jongeren in alle sectoren). STIP staat voor Samen Tegen 
Iemand Pesten. Om te tonen dat u daar achter staat, plaatst u 4 stippen 
op uw hand. Deze staan voor: 

 1. Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
 2. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
 3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
 4. Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Minder betalen voor elektriciteit en aardgas? Vergelijk de 
tarieven van de verschillende leveranciers en doe de V-test!  
> vtest.vreg.be TiP

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de provin-
cie- en gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit 
jaar wil de gemeente een oproep doen naar vrij-
willigers die op de dag van de verkiezingen als 
bijzitter van een stembureau willen zetelen.

Voelt u zich geroepen om (nog) eens deel uit 
te maken van een stembureau? Voor de leden 
van de stembureau’s voorzien we een broodjes-
maaltijd. Bent u minimum 18 jaar oud, kiesge-
rechtigd in Vorselaar en spreekt het u aan om 
de functie van bijzitter te vervullen? Neem dan 
snel contact op.

 > Info: info@vorselaar.be, 014 50 11 01

KortVrIjWIllIGers GeZocHt:
VerKIeZInGen 14 oKtoBer

APP	112	BE

De app 112 BE is een van de 
mogelijkheden om de noodcen-
trales te contacteren als u in nood 
bent en dringend hulp nodig 
heeft van brandweer, ambulance 
en/of politie in België.

Het belangrijkste voordeel van 
deze app is dat u de noodnum-
mers niet moet onthouden en 
u deze dus ook niet kan verge-
ten als u in paniek bent. U klikt 
gewoon op het icoontje van 
brandweer, ambulance of politie.

Natuurlijk blijven de noodcen-
trales ook bereikbaar via vaste 
telefoon en GSM.

De app stuurt uw positie naar 
de noodcentrale zodra u belt 
en stuurt daarna elke 30 secon-
den een update van uw positie. 
De app kan zo een kostbare 
tijdswinst opleveren. Heeft u 
de noodcentrales gebeld en 
reageert u daarna niet meer? 
Dan laten de noodcentrales uw 
smartphone rinkelen zodat de 
hulpdiensten u makkelijker kun-
nen terugvinden en helpen.

Tijdens de feestdagen hebben alweer honderden 
wandelaars uit Vorselaar en de ganse regio genoten 
van de openluchttentoonstelling. 

Er waren twee wedstrijden. Als aankondiging van 
het jaarthema 2018 ‘geuren en kleuren’ stonden 
onder het afdak van het gemeentehuis een boog met 
gekleurde bloemetjes en een ornament waar men 
5 verschillende geuren moest raden. De juiste ant-
woorden waren: lavendel, eucalyptus, dettol, den-
nengeur en eau de cologne 4711. De winnaars zijn 
Luc Henderickx en Hilde Verheyen. Zij worden per-
soonlijk verwittigd en ontvangen van de cultuurraad 
elk 2 inkomkaarten voor het optreden van Johny 
Voners op zondag 4 maart in de evenementenzaal. 

Uit de deelnamestrookjes van de ornamentenwande-
ling werden ook 2 winnaars geloot. Zij ontvangen van 
Unizo Vorselaarse geschenkenbons ter waarde van € 
25 en kunnen de bons afhalen in café Den Engel. De 
gelukkigen zijn Maureen Decavele en Anne Jacobs. 

Proficiat aan de winnaars en nogmaals dank aan alle 
vrijwilligers en de medewerkers van de gemeente om 
van Vorselaar tijdens de donkere en kille winterdagen 
toch een gezellig, warm en fonkelend dorp te maken.

 > Info: cultuur@vorselaar.be, 014 50 71 25

UITSLAG	WEDSTRIJD	KERSTORNAMENTEN

Tijdens de krokus- en paasva-
kantie organiseren Sportrakker 
en de Vorselaarse sportdienst 
twee sportieve omnisportkampen 
voor kinderen van 3 tot 12 jaar in 
Sportcentrum De Dreef. 
Schrijf snel in!

 > Info: www.sportrakker.be

reclaMePanelen 
en lIcHtreclaMe
Voor handelaars die hun zaak in de kijker willen zetten, is reclame 
onontbeerlijk. Hoewel we beseffen dat een bedrijf niet zonder 
reclame kan, zijn er toch wat regels die u in acht moet nemen. Deze 
regels zijn er om een wildgroei aan reclame te vermijden én om de 
veiligheid te garanderen. In Vorselaar hanteren we alvast deze regels:
 
- Reclame kan enkel op de plaats waar de zaak gevestigd of aan het 
werk is. Er moet een rechtstreekse link zijn tussen de locatie van de 
reclame en de handelszaak. Reclamepanelen elders of in weilanden 
worden niet toegelaten. Dat houdt ons straatbeeld net.

- Reclameborden mogen de zichtbaarheid op straat niet hinderen. 
Denk aan uw buren en overleg ook met hen. 

- Lichtreclame wordt afgeraden want het is storend voor het verkeer. 
Het mag niet naar boven gericht worden. De buurt mag geen hinder 
ondervinden van lichtreclame. Die mag bovendien niet feller zijn dan 
de straatverlichting. De moderne LED-panelen zijn vaak te fel.

Voor de meeste reclamepanelen en lichtborden moet u bovendien 
voorafgaandelijk beschikken over een omgevingsvergunning (vroe-
gere stedenbouwkundige vergunning). Onze dienst ‘Ruimte en 
Omgeving’ geeft u hierover graag en vrijblijvend advies. 

 > Info: ro@vorselaar.be of maak een afspraak via 014 50 71 09

BIBaVond
Met erIK GorIs

Na succesvolle bibavonden met de Vorselarenaren familie 
Wellens, Marleen Mols en Lucien Olieslagers is het nu de 
beurt aan acteur Erik Goris om zijn rijke theater-, film- en 
televisieloopbaan eens in het zonnetje te zetten. De avond 
vindt plaats op maandag 5 maart om 20u in LDC Sprankel!.

Ook tijdens  deze avond zullen er ‘bekende’ geheime gasten 
die een belangrijke rol spelen/speelden in de carrière van 
Erik aanwezig zijn. De avond is gratis, maar vooraf reser-
veren is noodzakelijk want vol is vol en alleen mensen met 
een bevestigde reservatie worden die avond toegelaten.

 > Info: bibliotheek@vorselaar.be, 014 50 71 82

KAMPEN	SPORTRAKKER

Heeft u nog bruikbare kledij of 
andere spullen en geeft u dit 
graag aan mensen die hier nood 
aan hebben? 

Dat kan via ’t Kiertje. Graag eerst 
een afspraak maken met Roosje 
Desmet op het nummer 0472 71 
71 41. Bedankt!

MENSEN	IN	NOOD	HELPEN

De jaarthema’s geven telkens 
een boeiende dynamiek aan de 
activiteiten en gebeurtenissen 
in onze gemeente. 2018 staat in 
het teken van ‘geuren en kleu-
ren’. Het Wereldfeest en het 
Openingsconcert waren alvast 
mooie openers. Organiseert 
u of uw verenging een evene-
ment met een geurig en kleur-
rijk kleedje? Laat het ons weten!

 > Info: cultuur@vorselaar.be,   
 014 50 71 25

Geuren en Kleuren
jaartHeMa 2018
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