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Vorselaar is een echt onderwijsdorp. Elke schooldag 
opnieuw verplaatsen heel wat kinderen zich hier te 
voet of met de fiets. Dankzij de gemachtigde opzich-
ters kan het verkeer zowel voor hen als voor de andere 
weggebruikers op een veilige manier verlopen.  

Om ons team van gemachtigde opzichters te verster-
ken, zijn we op zoek naar vrijwilligers die ‘s ochtends, 
‘s middags of ‘s avonds de kinderen willen helpen 
oversteken. U ontvangt een opleiding, vrijwilligers-
vergoeding en de nodige uitrusting als tegenprestatie 
voor uw inzet voor de veiligheid van de kinderen. Is 
dit iets voor u of kent u iemand die hiervoor geknipt 
is? Neem dan snel contact op! 

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

oProeP: GeMaCHtIGde oPZICHters
HelPen VeIlIG oVersteKen

Vorselaar staat dit jaar in het teken van ‘geuren en 
kleuren’. Op zondag 29 april 2018 nodigen we u uit 
voor een dessertenbuffet van niet minder dan 400 
meter! U kan à volonté genieten van dessertjes, met 
lekkere wijn (geschonken door Vandersmissen Feest-
service), nieuwe 2290-koffie (2290-blend van Cross 
Roast) en vruchtensappen van de familie ‘Vorselaars’ 
(Zuid-Nederland) voor de kinderen. 

Enkele muzikanten zullen het feest helemaal com-
pleet maken. Zo maken we van Vorselaar niet alleen 
de warmste, gelukkigste, fijnste, gezondste en veilig-
ste gemeente, maar ook de zoetste gemeente. Wil u 
er graag bij zijn? Schrijf dan snel in via onze website  
(€ 5, kinderen € 3). 

 > Info en inschrijven: www.vorselaar.be/dessert

dessertenBUffet
Verrassend Zoet

geuren  en kleuren
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22 aPrIl: erfGoeddaG
sCHrIJf nU In in Vorselaar

Meer uittips? www.vorselaar.be 

De activiteit van uw erkende vereniging in Info 
Vorselaar? Voer voor 26 maart alle gegevens in 
op www.uitdatabank.be.  
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 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
Verwennamiddag i.s.m. KVRi
waar: LDC Sprankel!
info: inschr. 014 50 71 87, € 4

 vr 23.03 en za 24.03 20u
Bonten avond ‘Dag Jan’
waar: Zaal De Dreef
info: € 10 (vvk Cardijn&Den Engel), WCV

 za 24.03  20u-23u
Quiz for dummies 4
waar: Globe Thomas More-Hogeschool
info: € 15, Oudercomité Windekind, 
Wervetuin en Duizendpoot

 za 24.03   12u-18u
Spaghettidag
waar: Buurthuis
info: FC Hermans-Celis, 0492 10 05 89

 zo 25.03  7u30-12u
10e tocht van het verloren uur
waar: Kantine OGV
info: info@MTBVorselaar.be

 zo 25.03   
Onthaal nieuwe inwoners
waar: LDC Sprankel!
info: info@vorselaar.be, 014 50 11 01

 zo 25.03  13u-18u  
Opening Wandelpad ‘Bosvogelpad’
waar: Molenbos (zie artikel)
info: Natuurpunt, 0495 41 14 69

 ma 26.03  14u-16u
Bloemstukje maken rond Pasen 
waar: LDC Sprankel!
info: inschr. 014 50 71 87, € 2,5 

 woe 28.03   14u-16u30
Repair Café
waar: LDC Sprankel!
info: ilse.stessens@vorselaar.be

 woe 28.03   vanaf 18u30
Clubavond Stratego en 
andere bordspellen
waar: Taverne Cardijn
info: Stratego Vlaanderen

 woe 28.03   20u-22u30
Lezing: Met de fiets door Oeganda
waar: LDC Sprankel!
info: € 5, Broederlijk Delen

 do 29.03   14u-16u30
Muzieknamiddag ‘Peter Zingt’
waar: LDC Sprankel!
info: inschr. taart&koffie, 014 50 71 87

 do 29.03  9u-12u en 18u-20u
Inschrijven nieuwe reeks Digidak 
periode april - juni
waar: Bib - digidaklokaal
info: digidak@vorselaar.be

 zo 01.04  13u-16u30 
Begeleide natuurwandeling Schupleer
waar: Schapenstal
info: Natuurpunt, 0495 41 14 69

 zo 01.04 en ma 02.04  
Alle diensten van gemeente en OCMW 
zijn op Pasen en Paasmaandag gesloten 

 do 05.04  13u30-17u
Paasfeest 
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 za 07.04  21u
Hoppin’ Around Vorselaar Bar Crawl 
waar: Vorselaarse kroegen
info: € 15 (VVK € 12), Hoppin’ Around

 do 12.04  14-16u30
Lezing: Leven is loslaten
waar: LDC Sprankel!
info: € 6 (leden € 3), OKRA

 za 14.04  13u30-16u30
Paasactiviteit 
waar: Jeugdcentrum
info: Jeugd Rode Kruis

 woe 18.04  13u-16u30 
1e Buitenspeeldag Neteland
waar: Netepark Herentals

 do 19.04  13u30-17u
Ontmoetingsnamiddag
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 za 21.04  10u-14u
Open Campusdag
waar: Campus Lepelstraat
info: www.ThomasMore.be

 zo 22.04  13u-18u
Erfgoeddag Lille en Vorselaar
waar: Berkelhoeve
info: Cultuurdienst, 014 50 71 25

 ma 23.04  19u30 
Bloemschikken
waar: ‘t Spieke
info: Femma

 di 24.04   18u-20u30
Bloedgeven
waar: Zaal Den Engel
info: Rode Kruis

 woe 25.04  13u-16u30 
2e Buitenspeeldag Neteland
waar: SC De Dreef
info: gratis, jeugd@vorselaar.be

Op zondag 22 april vieren we Erfgoeddag. De 
gemeentebesturen, VVV’s, heemkringen, harmonies 
en fanfares, toneelkringen en nog heel wat andere 
verenigingen van Lille en Vorselaar zorgen samen 
voor een sfeervol programma. Zo breien we een 
vervolg aan het fijne verbroederingsfeest in 2014.

Het domein van de Berkelhoeve, nabij de grens 
tussen Lille en Vorselaar, wordt het decor voor een 
gezellige Kempense folklorenamiddag. We nemen 
u mee op een boeiende wandeltocht en brengen 
de geschiedenis van Lille en Vorselaar tot leven via 
toneel, muziek, sketches en vertellingen. Na afloop 
van de wandeling wordt u verwend met lekkere 
hapjes, drankjes en muziek op de centrale evene-
mentenweide. De Erfgoeddag is een gratis evene-
ment. U dient wel via de website vooraf in te schrij-
ven voor één van de 4 vertrektijdstippen. 

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

 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
info: Buurthuis, wekelijks, CM

 maandag  19u 
Gezondheidswandeling
info: Den Engel, wekelijks, CM

 maandag  19u30 
Naaicafé
info: Buurthuis, tweewekelijks, Femma

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

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

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

 dinsdag   19u30-21u30 
Wekelijks Brei- en haakcafé in Sprankel!
waar:  Laatste maal dit seizoen: 27 maart
info: LDC Sprankel! Moedergroep, ‘tKiertje

 woensdag  9u30-11u15 
Rosie’s Breiclubje
info: LDC Sprankel!, wekelijks

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

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

donderdag  18u-19u
Buurderij: ophaalmoment
info: Schuur Schranshoeve, wekelijks

MUltIMoVe lessen Voor 6-12 Jaar
Met BIJZondere aandaCHt
G-Sport Vorselaar VZW biedt ‘multimove’ aan voor 
kinderen die aan één van de volgende criteria voldoen:
 
- kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of cog-
nitieve beperking, of kinderen die een autismespec-
trumstoornis, leerstoornis of leerachterstand hebben.
- kinderen die aan een psychische stoornis lijden of 
een gedragsprobleem hebben;
- kinderen die een therapie (logo, kine, … ) volgen;
- kinderen van het buitengewoon onderwijs;
- kinderen die in het reguliere onderwijs schoollopen 
met een verslag of gemotiveerd verslag.
 
Omdat samen bewegen belangrijk is, mogen ook hun 
broertjes en/of zusjes meedoen aan de lessenreeks,  
€ 30 per deelnemer. De lessen starten op woensdag 
25 april 2018 van 17u tot 18u in Sportcentrum De 
Dreef, 10 opeenvolgende lessen.

 > Inschrijven: www.g-sport-vorselaar.be/inschrijven  
 Info: www.g-sport-vorselaar.be/multimove

WoontIP
slUIPVerBrUIKers
Televisie, computer, tablet, wifimodem, digibox, … 
Al deze toestellen verbruiken ook energie als ze 
niet actief zijn: het zijn dus sluipverbruikers. Vele 
moderne toestellen hebben geen uitknop en blijven 
continu stand-by staan. Al deze toestellen geza-
menlijk achter een stekkerdoos met aan-uitknop 
schakelen is een goede oplossing.

Wil u uw eigen energieverbruik vergelijken met dat 
van een gemiddeld gezin? Doe de test op 
www.eandis.zetjewoningopdekaart.be of neem een 
kijkje op www.energievreters.be.

Ligt uw verbruik te hoog en weet u niet waarom? 
Schrijf u in voor gratis begeleiding door een vrijwil-
lige energiemeester via het e-formulier op 
www.kempen2020.be/huisbezoek. Geen internet? 
Bel dan naar Kamp C  op 014 27 96 50  en laat u 
inschrijven.

nIeUW loGIesdeCreet
oVerGanGsdatUM 1 aPrIl 2018
2017 was een topjaar voor de logiessector in de pro-
vincie Antwerpen. Dankzij een gevarieerd en kwali-
teitsvol logiesaanbod. Het nieuwe logiesdecreet (in 
voege sinds 1 april 2017) moedigt ondernemers aan 
én beschermt de gasten. 

1 april 2018 vormt daarbij een belangrijke datum. 
Die dag zit de eerste overgangsperiode erop en 
moeten hotels, B&B’s, vakantiewoningen en ter-
reingebonden logies in regel zijn met het nieuwe 
decreet. Vanaf dan moeten hun uitbaters een gel-
dig brandveiligheidsattest kunnen voorleggen (voor 
kamergebonden logies vanaf 6 kamers/13 perso-
nen en terreingebonden logies reikt de brandweer 
het attest uit. Voor kamergebonden logies tot 5 
kamers/12 personen doet Vinçotte dat.)
   

 > Info: ‘Het Vlaams logiesdecreet in 1 oogopslag’, 
 logies@toerismevlaanderen.be, 02 504 04 00



•	 Fietsgraveren	 	

Een gegraveerde fiets is beter 
beschermd tegen diefstal. Boven-
dien kan de politie een gegra-
veerde fiets sneller aan de eige-
naar terugbezorgen. 

Het fietsgraveertoestel is van 23 
tot 30 april en van 21 tot 28 mei 
(kort na de communie- en lente-
feesten) aanwezig op ons contai-
nerpark. U kan uw (nieuwe) fiets 
dan gratis laten graveren tijdens 
de openingsuren. 

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

• Met vragen rond het persoons-
volgende budget (personen met 
een beperking) kan u zich wenden 
tot De Troon. 

 > Info: 014 21 93 72 
 hilde.hermans@fracarita.org

• In de bib en op het gemeente-
huis kan u een filmreportage ont-
lenen over de historische wande-
ling in september 2017.

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

• Weet u wat te doen bij een 
nucleair ongeval? De kans daarop  
is klein, maar niet onbestaande. 
Daarom is het belangrijk dat ook 
u de juiste reflexen kent bij een 
nucleair ongeval. Wil u meer 
weten? Surf naar de website. 

 > Info: www.nucleairrisico.be

rePaIrCafé
WoensdaG 28 Maart

Is er iets kapot? Wil u het graag 
zelf maken maar weet u niet hoe 
u eraan moet beginnen? Kom 
dan op woensdag 28 maart naar 
het RepairCafé in LDC Sprankel! 
Dorpsgenoten staan klaar om gra-
tis allerhande voorwerpen te her-
stellen. Ook studenten Elektrici-
teit van Thomas More komen hun 
vaardigheden tonen. 

U kan er terecht voor herstelling 
van klein elektro, juwelen, kleine 
meubels, kleding, laten slijpen van 
messen, herstelling van fietsen…  
U kan er iets drinken, we verko-
pen lekkere dessertjes en er is een 
kinderhoek.

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

Op zaterdag 21 april organiseren de Vlaamse 
MilieuMaatschappij, IOK Afvalbeheer en de 
gemeente Vorselaar een inzamelactie pesticiden 
op het containerpark. Als u die dag uw (restjes) 
pesticiden naar het containerpark brengt, krijgt 
u in ruil een voegenborstel van VMM.* 

Pesticiden zijn heel ongezond, dat moeten we u 
niet meer vertellen. Maar ook de dieren en het 
grondwater bewijst u er een heel slechte dienst 
mee. Daarom: maak er voor eens en altijd komaf 
mee! Breng uw laatste restjes binnen en ga vanaf 
nu uw tuin, terras of oprit te lijf met gezonde en 
goedwerkende alternatieven! U kunt ze alvast 
bekijken op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.
* zolang de voorraad strekt

 > Info: www.zonderisgezonder.be

KortBrenG UW PestICIden BInnen 
In rUIl Voor een VoeGenBorstel

Op 5 maart werd de Intergemeentelijke 
Onroerend-erfgoeddienst (IOED) Land van Nete 
en Aa gelanceerd. De gemeenten Grobbendonk, 
Herentals, Herenthout, Olen, Lille en Vorselaar 
willen met deze samenwerking voldoen aan hun 
noden in verband met archeologie, bouwkundig 
erfgoed en cultuurhistorische landschappen. 

Waar Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete de 
nodige landschappelijke expertise bezit, is Kempens 
Karakter dan weer een vaste waarde binnen de 
erfgoedsector.

 > Info: info@kempenskarakter.be, info@rlkgn.be 

IOED	LAND	VAN	NETE	EN	AA

geuren  en kleuren
geuren  en kleuren

org

Dit voorjaar zullen heel wat plaat-
sen voor vrijwillig brandweerman 
open verklaard worden. 

De aantallen en locaties binnen 
onze brandweerzone zijn nog niet 
bekend. Om zoveel mogelijk kan-
didaten te vinden, kan u alvast 
een spontane sollicitatie invullen. 

Heeft u interesse? Surf naar ‘spon-
tane sollicitatie’ op de website. 

 > https://kempen.
 hulpverleningszone.be

3x BUItensPelen
In neteland

De Buitenspeeldag vindt dit jaar plaats op 3 opeenvolgende woens-
dagen. Op 18 april, op 25 april en op 2 mei kan u van 13u tot 16u30 
altijd ergens in het Neteland buiten spelen. Daarvoor slaan de 
gemeenten uit de regio Neteland de handen in elkaar. Zo krijgt u dus 
3 Buitenspeeldagen in plaats van 1!
 
U kan op 18 april terecht in Herentals of Olen, op 25 april in Vorse-
laar (Sportcentrum De Dreef) of Herenthout en op 2 mei in Noor-
derwijk, Morkhoven of Grobbendonk. Deelnemen is gratis. Let op: de 
Buitenspeeldag is geen opvanginitiatief. U moet zelf toezicht houden 
op uw kinderen.

 >  Info: jeugd@vorselaar.be, 014 50 71 25
 www.UiTinNeteland.be/buitenspelen

oPenInG WandelPad MolenBos
ZondaG 25 Maart

In 2017 kocht Natuurpunt het Molenbos (60ha, grens  
Grobbendonk-Vorselaar), een deel van het domein d’Ursel. 
Vrijwilligers legden een nieuw wandelpad (4km) aan dat  
door het hele bos slingert, o.a. langs de statige beukendre-
ven en de oude voetweg tussen beide gemeenten. 

Het ‘Bosvogelpad’ wordt om 13u aan de ‘Rimboe’ geopend. 
Geleide wandelingen starten tussen 13u30 en 14u30. U 
kan op eigen houtje de nieuwe bewegwijzerde paden ver-
kennen vanaf 13u30. Er is een gratis zoektocht met mooie 
prijzen en een Boscafé door en voor de scouts, mét Gage-
leer. Plaats van afspraak: Scoutsdomein de Rimboe, Kre-
mersgat, Grobbendonk. Ingang en parkeren enkel op de 
Zuiderbaan. Vandaar is het 150m wandelen naar de Rim-
boe. Fietsers kunnen tot op het domein komen.  

 > Info: Natuurpunt, dirk_willems@telenet.be, 0495411469  

VRIJWILLIGE	BRANDWEER

De Jeugddienst van Herenthout 
organiseert op vrijdag 13 april 
een leuke daguitstap naar Walibi.
Ook kinderen van Vorselaar kun-
nen deelnemen!

Leeftijd: 6-16 jaar, prijs: € 25,
vertrek om 9u en aankomst om 
18u aan het station van Heist-
op-den-Berg. Schrijf voor 1 april  
in: jeugddienst@herenthout.be. 

Andere leuke activiteiten vindt u 
op www.uitinneteland.be! 

UITSTAP	WALIBI

Op 18 april organiseren we 
een gratis busuitstap naar de 
1ste Buitenspeeldag van het 
Neteland in het Netepark te 
Herentals voor kinderen tussen 
6 en 12 jaar. Vertrek (13u) en 
aankomst (17u) aan het Jeugd-
centrum, Cardijnlaan 8. Schrijf 
vanaf 21 maart in via i-School. 
Meebrengen: aangepaste speel-
kledij, drankje en tussendoortje.

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

BUsUItstaP
BUItensPeeldaG

Flesjes en blikjes maken een groot 
deel uit van zwerfvuil. Statiegeld is 
een mogelijke oplossing om deze 
afvalberg te verkleinen. Dit werkt 
in onze buurlanden. Niet alleen 
zal er heel wat minder afval langs 
de wegen liggen, ook zal er meer 
en beter worden gerecycleerd. 

Heel wat organisaties, overhe-
den, burgerinitiatieven, bedrijven 
en milieuorganisaties verenigen 
zich in de Statiegeldalliantie om 
een gezamenlijk geluid te laten 
horen vóór statiegeld op blikjes 
en plastic flessen. Vorselaar sluit 
zich hier graag bij aan. Statiegeld 
dus, in heel België en Nederland 
en liefst nog in heel Europa!

 > Info: www.statiegeldalliantie.

STATIEGELDALLIANTIE

Het klimaat is een zaak van ons 
allemaal. In de Klimaatstrijd van 
provincie Antwerpen strijdt Vor-
selaar tegen de andere Antwerpse 
gemeenten: niet alleen voor een 
betere planeet, maar ook voor de 
titel ‘Gemeente met de Kleinste 
Ecologische Voetafdruk’.
 
U kan vanaf 30 maart uw steen-
tje bijdragen door de komende 
maanden stap voor stap uw per-
soonlijke ecologische voetafdruk 
te verkleinen. Dat mogen gerust 
kleine stapjes zijn: wat minder 
vlees eten bijvoorbeeld of de 
auto een dagje thuislaten en met 
de fiets naar de bakker gaan. Alle 
beetjes helpen!

 > Info: www.deklimaatstrijd.be

DE	KLIMAATSTRIJD
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