
Info Vorselaar edItIe 2018.3

De Cardijnlaan is een echte fietsstraat. In een fiets-
straat hebben fietsers voorrang en passen autobe-
stuurders hun rijstijl aan. In de Cardijnlaan, met veel 
schoolgaande kinderen, is het echt wel aan de orde om 
als automobilist achter de fietsen te blijven. Niet inha-
len via de parkeerstrook dus … maar gewoon geduld 
hebben (of zelf de fiets nemen of te voet komen).

Om alle chauffeurs hier met een knipoog aan te her-
inneren, houden de leerlingen van de Knipoog en de 
spelende kinderen van Kinderclub De Regenboog 
samen met de wijkagenten een sensibiliserings-
actie in de week van 12 tot 16 maart. Dank voor uw 
medewerking! 

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

sensIBIlIserInGsaCtIe
fIetsstraat CardIJnlaan

Er zijn heel wat bekende en minder bekende trage 
wegen in ons dorp. Zo kunnen alle inwoners en in 
het bijzonder onze kinderen en jongeren, zich op een 
aangename en veilige manier verplaatsen. De Kinder-
gemeenteraad koos de namen voor deze paadjes. De 
spelletjes en weetjes werden mee uitgewerkt met de 
steun van de Vorselaarse scholen. 

We huldigen deze leuke kinderwandeling feestelijk 
in op 4 maart om 10u in de cafetaria van Sportcen-
trum De Dreef. Met een hapje en een drankje toosten 
we op dit fijne Vorselaarse project. Nadien krijgt u de 
gelegenheid om de wandeling geheel of gedeeltelijk 
te ontdekken a.d.h.v. een toffe wandelbrochure.

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

feestelIJKe oPenInG KInderWandelInG
lanGs traGe WeGen oP 4 Maart
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sPortBeGeleIdInG
sPortWerK ZoeKt lesGeVers in Vorselaar

Meer uittips? www.vorselaar.be 

De activiteit van uw erkende vereniging in Info 
Vorselaar? Voer voor 5 maart alle gegevens in op 
www.uitdatabank.be.  
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 do 01.03  13u30-17u
Ontmoetingsnamiddag
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 zo 04.03  10u
Kinderwandeling Kindergemeenteraad
waar: Sportcentrum De Dreef
info: 014 50 71 25

 zo 04.03  13u30-16u30
Natuurwandeling Lovenhoek
waar: Heirbaan x Pallaaraard
info: Natuurpunt, 0498 50 05 53

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

 ma 05.03  20u-23u
Bibavond met Erik Goris
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 82, inschr.

 woe 07.03  20u-22u
‘Voedsel van de toekomst’ door Rik Soete 
waar: LDC Sprankel!
info: € 5 (leden € 3), Davidsfonds

 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, 0479 34 43 76

 za 10.03  10u-16u
Open Campusdag
info: Thomas More-Hogeschool

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

 za 10.03  19u30-23u30
Quiz voor het goede doel
waar: Kantine Ons Genoegen
info: € 20 per ploeg, inschr. jos.bouly@
telenet.be, Davidsfonds

 zo 11.03  10u30
Plantmoment Geboorteboom 2017
waar: Geboortebos (Vinkenlaan)
info: 014 50 71 25

 ma 12.03  14u-16u
Bingo
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87, € 2,5

 woe 14.03  14u-16u
Jeugdboekenmaand: uilen & braak-
ballen (voor jongeren van 10 tot 12j)
waar: Bib i.s.m. WiWeTeR
info: gratis, inschr. 014 50 71 82

 do 15.03  13u30-17u
Ontmoetingsnamiddag Vaderdag
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 do 15.03  14u-16u
Hapjesnamiddag: 5 hapjes proeven
waar: LDC Sprankel!
info: inschr. 014 50 71 87, € 2,5

 za 17.03  10u-16u 
Open naaidag jongfemma2290
waar: Buurthuis
info: Femma

 za 17.03   
Natuurbeheerwerken
waar: Schapenstal Schupleer
info: Natuurpunt

 za 17.03   19u30-21u30
 en zo 18.03  19u-21u
Jaarconcert WO14-18
waar: Zaal De Dreef
info: € 7 (vvk in Den Engel), Harmonie

 zo 18.03 11u30-14u en 16u-18u
Pastadag
waar: Kantine Ons Genoegen
info: KVVV OG Vorselaar

 zo 18.03  11u-14u
Lammekensdag
waar: Schapenstal Schupleer
info: Natuurpunt, 0474 51 56 98

 ma 19.03  14u-16u
Optreden De Kardinaalsdansers
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87, gratis

 di 20.03   20u-22u
Nacht van de Geschiedenis
waar: Klooster 
info: € 5 (leden € 3), Davidsfonds

 woe 21.03  19u30-21u30
Leesgroep ‘Joe Speedboot’ 
van Tommy Wieringa
waar: Bib i.s.m. Femma
info: € 4, inschr. 014 50 71 82

 do 22.03  14u-16u
Bloemstukje maken rond Pasen 
waar: LDC Sprankel!
info: inschr. 014 50 71 87, € 2,5

Sportwerk stelt gekwalificeerde sportlesgevers te 
werk. Ze zorgt voor een match tussen de aanvra-
gende organisatie, soms is dat de gemeente Vorse-
laar, en de sportlesgever. De pool aan gediplomeerde 
lesgevers is echter beperkt. Omdat wij belang hech-
ten aan sport en kwalitatieve sportlesgevers, willen 
we graag ondersteunen met onderstaande oproep.  

 – heeft u een sportief diploma?
 – bent u enthousiast? En wil u dat 

 enthousiasme overbrengen? 
 – wil u met sportbegeleiding een centje 

 bijverdienen? 
Registreer u dan snel bij Sportwerk Vlaanderen! 

Dat kan zeer eenvoudig door de handige sport-
werkAPP te downloaden (u krijgt meteen een over-
zicht van alle openstaande opdrachten) of door uw 
contactgegevens in te vullen op  de website. 

 > Info: http://sportwerk.be/spontaan-solliciteren/

 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

GroePsaanKooP MUUrIsolatIe
PrIJZen GeKend
Zijn de muren van uw woning niet of slechts beperkt 
geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 
25% van de warmte door de muren. Indien uw dak 
goed geïsoleerd is, is muurisolatie de volgende stap 
naar een lagere energiefactuur en meer comfort.

In onze regio organiseert IOK een groepsaankoop 
‘muurisolatie’. Intussen heeft de stuurgroep firma’s 
aangesteld. Elke inwoner van onze gemeente kan zelf 
met één of meerdere van de gekozen firma’s contact 
opnemen om een offerte op maat te vragen. Het 
overzicht van de gekozen firma’s vindt u op de web-
site van IOK. Alle prijzen en voorwaarden van deze 
groepsaankoop zijn nog geldig tot 31 december 2018. 

Zowel het inspuiten van de spouwmuren, als het van 
buitenaf of van binnenuit bij-isoleren van de muren 
behoren tot de mogelijkheden. Ook doe-het-zelvers 
kunnen voordelig muurisolatie aankopen.

 > Info: gert.druyts@iok.be, 014 56 42 56

Ik maak melding van:                                                                                  

    een beschadigd wegdek/voetpad/fietspad 

    defecte openbare verlichting

    sluikstort

    een rioleringsprobleem

    een ander probleem of suggestie, namelijk:

Locatie:

Datum:   



Beste inwoner, 

Bedankt voor uw melding! Dankzij u kunnen we Vorselaar weer een stukje aan-
genamer maken.Vergeet u niet om hieronder nog even uw contactgegevens te 
vermelden? Vaak is er immers bijkomende informatie nodig om uw melding aan 
te pakken. U begrijpt dat we niet meteen op alles kunnen ingaan, de meest drin-
gende meldingen krijgen voorrang. Dank voor uw begrip.

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

U kan deze kaart posten in de bib, de sporthal, het gemeentehuis en 
het containerpark in de daarvoor voorziene bussen. Via onze website 
www.vorselaar.be/eloket kan u de signaalkaart ook digitaal invullen, 
met geolocatie en foto of andere bijlagen. 

SIGNAALKAART

•	Verwennamiddag	 	

Op 22 maart om 14u organiseert 
het zevende jaar ‘Organisatie-
assistent van het KVRi’  in Spran-
kel! een verwennamiddag. In een 
sfeervolle omgeving met zachte 
muziek en lekkere geurtjes kan u 
genieten van een hoofd-, hand- en 
voetmassage en een frisse smoot-
hie met vers fruit. Vooraf inschrij-
ven is nodig en kost € 4.

 > Inschrijven: 014 50 71 87,
 ilse.stessens@vorselaar.be

•	 Digitale	Telefoongids	 	

Wenst u  niet langer een papieren 
exemplaar van de Gouden Gids en 
Witte Gids? Zoekt u liever alles 
digitaal op? U kan dit melden.

>  Info: www.goudengids.be
  businesscenter/
 uitschrijven-gidsen

 

Het lanGste dessertenBUffet
Van Vlaanderen

Dat Vorselaar dit jaar in het teken 
staat van ‘Geuren en Kleuren’, zal 
op zondag 29 april duidelijk te zien 
zijn in de dreef rond het kasteel. 

Op die dag nodigen we u immers 
uit voor een dessertenbuffet van 
meer dan 300 meter. 

Wil u graag de dessertentafel mee 
vorm geven? Bij de opbouw of in 
de vorm van een lekker, kleurrijk 
dessert? Neem dan snel contact 
op! De werkgroep kan nog wat 
helpende handen gebruiken. 

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

De Sport Na School-pas is er speciaal voor leer-
lingen uit het secundair onderwijs die willen 
bewegen. Met de SNS-pas kiezen ze zelf wat, 
waar, wanneer en hoeveel ze willen sporten. Er 
is een indrukwekkend aanbod van toffe activi-
teiten zoals hip-hop, zwemmen, aerobic, fitness, 
spinning, tennis, muurklimmen, duiken, paardrij-
den ... in verschillende sportaccommodaties of 
scholen in de buurt.

Het 2de semester eindigt op vrijdag 18 mei 
2018. Voor € 30 kan men zoveel deelnemen als 
men wil. Een deel van het inschrijvingsgeld kan 
u terugkrijgen via de mutualiteit.

 > Info: www.fb.com/SportNaSchoolKempen of  
 via de sportleerkracht op school

KortsPort na sCHool-Pas
Voor WIe WIl BeWeGen

Voor hulpbehoevende kinderen, ouders en partners 
zijn mantelzorgers erg waardevol. Ze bieden elke dag 
opnieuw ondersteuning en verzorging. Dit maakt het 
voor de zorgbehoevende mogelijk om langer in de 
eigen, vertrouwde omgeving te blijven wonen. 

Het OCMW waardeert dit ten volle en wil de man-
telzorgers dan ook graag ondersteunen via de man-
telzorgtoelage. Ook in 2018 kan u, als u aan de 
voorwaarden voldoet, hier beroep op doen. De man-
telzorgtoelage geldt enkel indien de zorgbehoevende 
inwonend is bij de mantelzorger. 

Wenst u een aanvraag te doen? Maak dan een 
afspraak met het OCMW.  Zij zullen u het reglement 
uitleggen en nakijken of u voor deze toelage in aan-
merking komt. De aanvraag moet gebeuren voor 
1 november van ieder jaar. Op uw eerste afspraak 
brengt u het gezamenlijk inkomen, zowel van uzelf 
als van de hulpbehoevende en een attest van de 
FOD Sociale Zekerheid, RIZIV of een andere erkende 
organisatie mee. De toelage bedraagt maximum € 50 
per maand en wordt 1 maal per jaar uitgekeerd.

 > Info of een afspraak: 014 50 00 21,
 liesbeth.aerts@vorselaar.be   

MANTELZORGTOELAGE	2018
geuren  en kleuren

geuren  en kleuren
geuren  en kleuren geuren  en kleuren

Wat is er kleuriger en geuriger dan 
bloemen? En zonniger dan zonne-
bloemen? Kleur onze Vorselaarse 
tuinen rood en geel met de zon-
nebloemen van de Milieuraad. 

Ieder gezin kan tot 1 april een  
gratis zakje zonnebloemzaad 
bestellen:
 – ‘Evening Sun’ geel-rood-bruin,

  h.180 cm, 50 zaden
 – ‘Giganteus’ de gekende gele 

  zonnebloem, h. 250 cm,
 40 zaden
 

 > Info: milieu@vorselaar.be, 
 014 50 71 29

BreIWerKJes
In GeUren en KleUren

Om ons dorpscentrum een kleurrijke uitstraling te bezorgen, slaan de 
3 Vorselaarse breiclubs van Femma en Sprankel! de handen in elkaar. 
Wenst u ook een breiwerkje af te leveren? Of heeft u nog kleurige 
wol? Dan mag u dat binnen brengen op het gemeentehuis of in LDC 
Sprankel! De breiwerkjes moeten 40 cm hoog zijn. De lengte speelt 
geen rol. Met die breiwerkjes fleuren we o.a. de betonnen palen 
onder het afdak van het gemeentehuis of zitbanken op.

Heeft u zelf ook leuke ideetjes om ons dorp te versieren met een 
mengeling van kleuren? Laat het ons weten via mail of wanneer u uw 
breiwerk aflevert. Dankzij het jaarthema ‘Geuren en Kleuren’ bezor-
gen we samen onze gemeente een fleurig en vrolijk uitzicht.

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

de Grote lentesCHoonMaaK
17 Maart 2018

Tijdens de Lenteschoonmaak steken we onze handen uit 
de mouwen en maken we van Vorselaar weer een propere 
gemeente. Zwerfvuil blijft een probleem, en niet alleen 
omdat het er ‘vuil’ uitziet. Vogels, koeien, vissen, egels … 
Veel dieren raken zwaar gewond of sterven een pijnlijke 
dood door zwerfvuil. Plastic verontreinigt onze zeeën: 
meegespoeld door regen en waterlopen. Uiteindelijk komt 
dat plastic in de voedselketen terecht: op ons bord.
 
Wie hier genoeg van heeft is welkom op onze zwerfvuil-
actie op 17 maart 2018. Afspraak om 9u aan het contai-
nerpark. Om 12u30 eindigen we de actie. De gemeente 
zorgt voor een verfrissing, voor grijpers, fluovestjes, hand-
schoenen en vuilzakken. Eigen vervoer of een wagen met 
aanhangwagen is een pluspunt. Bedankt voor uw steun!

 > Info: milieu@vorselaar.be, 014 50 71 29

GEUREN	EN	KLEUREN

Op Sportcentrum De Dreef vindt 
u een leuk minigolfparcours met 
18 holes. De minigolf is elke dag 
geopend. Op de sluitingsdagen 
van het sportcentrum kan u  uw 
stick en golfballetje in de cafeta-
ria ontlenen. 

Op enkele wedstrijddagen van 
onze minigolfclub is het parcours 
uitzonderlijk gesloten voor het 
publiek. In 2018 is dit op zondag 
22 april en zondag 23 septem-
ber. Dank voor uw begrip!

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

MINIGOLF

Op zaterdag 10 maart is het 
retrobeurs in alle Kringwinkels 
in Vlaanderen. Dit evenement 
lokt steeds vele nieuwsgierigen. 

Dankzij de Kringwinkel krijgen 
bruikbare spullen een tweede 
leven en belanden ze niet op de 
afvalberg. Bovendien is het een 
belangrijke speler in de sociale 
tewerkstelling.

 > Info: www.dekringwinkel  
 zuiderkempen.be

retroBeUrs
10 Maart 2018
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