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De buitenspeeldag vindt dit jaar plaats op drie opeen-
volgende woensdagen. Op 18, 25 april en 2 mei kan u 
altijd ergens in het Neteland buiten spelen. Daarvoor 
slaan de gemeenten uit de regio Neteland de handen 
in elkaar. Zo krijgt u dus drie Buitenspeeldagen in 
plaats van één!

- Op woensdag 18 april in Herentals en Olen
- Op woensdag 25 april in Vorselaar en Herenthout
- Op woensdag 2 mei in Noorderwijk, Morkhoven en 
Grobbendonk.

Deelnemen is gratis en inschrijven is niet verplicht. 
Wilt u graag met de bus mee naar Herentals op 18 
april, schrijf dan wel even in via i-School 
(www.vorselaar.be/eloket).

 > Info: www.UiTinNeteland.be/buitenspelen

BUItensPeeldaGen neteland
18 aPrIl, 25 aPrIl en 2 meI

Tijdens een gezellige Kempense folklorenamiddag  op 
de Berkelhoeve brengen we de geschiedenis van Lille 
en Vorselaar tot leven via toneel, muziek, sketches en 
vertellingen. Na afloop van de wandeling wordt u ver-
wend met lekkere hapjes, drankjes en muziek op de 
centrale evenementenweide. 

De Erfgoeddag is gratis. Schrijf vooraf in via de web-
site voor 1 van de 4 vertrektijdstippen. De gemeente-
besturen, VVV’s, heemkringen, harmonies en fanfares, 
toneelkringen en nog heel wat andere verenigingen 
van Lille en Vorselaar zorgen samen voor een sfeervol 
programma. De parkeermogelijkheden zijn beperkt. 
Daarom willen we u vragen om, indien mogelijk, 
zoveel mogelijk met de fiets te komen.

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

erfGoeddaG
22 aPrIl

geuren  en kleuren geuren  en kleuren
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in Vorselaar
Meer uittips? www.vorselaar.be 

De activiteit van uw erkende vereniging in Info 
Vorselaar? Voer voor 16 april alle gegevens in op 
www.uitdatabank.be.  
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 do 12.04  14u-16u30
Lezing: Leven is loslaten
waar: LDC Sprankel!
info: € 6 (leden € 4), OKRA

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

 ma 16.04   14u-16u
Spaanse sfeernamiddag met tapas 
en Spaanse achtergrondmuziek
waar: LDC Sprankel!
info: inschr., 014 50 71 87

 di 17.04   14u-16u
Kaartnamiddag ‘slagen halen’ i.s.m. KVRi
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 di 17.04   19u30-22u
Toneel ‘U bent mijn moeder’ door 
Tejater Aventoe
waar: LDC Sprankel!
info: inschr. 014 50 71 87

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

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

 za 21.04  9u-13u
Natuurbeheerwerken
waar: Kapel Lovenhoek
info: Natuurpunt, 0490 44 57 39

 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
inschr.: www.vorselaar.be/dessert

 ma 23.04  19u30 
Bloemschikken
waar: ‘t Spieke (opgelet, nieuwe locatie)
info: femma.vorselaar.2290@gmail.com

 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 en Herenthout
info: gratis, jeugd@vorselaar.be
 

 vanaf 25.04   
Multimove voor G-sporters van 6 tot 12j
waar: SC De Dreef
info: G-sport Vorselaar vzw
info@g-sport-vorselaar.be

 do 26.04  14u-16u30
Muzieknamiddag Olivia Thijssen
waar: LDC Sprankel!
info: inschr. taart&koffie, 014 50 71 87

 zo  29.04  14u
Dessertenbuffet Verrassend Zoet
waar: De Dreef
info: insch. www.vorselaar.be/dessert

 ma 30.04 en di 01.05  
Alle diensten van gemeente en OCMW 
zijn op de Dag van de Arbeid gesloten 
info: info@vorselaar.be, 014 50 11 01

 di 01.05   
Gehoorzaamhed-, waak- en 
verdedigingswerk NVBK
waar: Hondenclub De Harde Bijters
info: € 2 (inwoners Vorselaar gratis)

 woe 02.05  13u-16u30 
3e Buitenspeeldag Neteland
Noorderwijk, Morkhoven, Grobbendonk

 woe 02.05  14u-16u
Kaas- en wijnnamiddag i.s.m. KVRi
waar: LDC Sprankel!
info: inschr., 014 50 71 87

 do 03.05  13u30-17u
Ontmoetingsnamiddag
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 do 03.05  14u-16u
Bezoek aan de Tovertafel bij NOAH
waar: LDC Sprankel!
info: inschr., 014 50 71 87

 vr 04.05   20u
Openingsreceptie TOTL - WAK
waar: Zaal De Dreef
info: Cultuurdienst, 014 50 71 25

 za 05.05  9u-17u
Open dag
waar: KVRi
info: www.kvri.be

 za 05 en zo 06.05 11u-18u  
Toeren om te loeren - 
Week van de Amateurkunsten
waar: Vorselaar en Grobbendonk

 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: Sprankel!, wekelijks, CM

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

 maandag  19u30 
Naaicafé
info: Buurthuis, tweewekelijks,
femma.vorselaar.2290@gmail.com

 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

WeeKend Van de amateUrKUnsten
toeren om te loeren
Op 4, 5 en 6 mei 2018 is er opnieuw de Week van 
de Amateurkunsten. Net als vorig jaar bieden we 
een kleurrijke en gevarieerde atelierroute samen met 
Grobbendonk. U kan genieten van kunst en cultuur 
in Bouwel, Grobbendonk en Vorselaar: schilderen, 
beeldhouwen, juwelen, fotografie, kalligrafie, … 

Een hele hoop creatief talent! U ontvangt een pro-
grammaboekje met de route en alle info in uw 
brievenbus. 
4 mei om 20u: Openingsreceptie in EZ De Dreef met 
een gratis drankje en optredens van de Jeugdafdeling 
van Harmonie Vorselaar, een Vorselaarse Doedelzak-
groep, de Harmonie van Grobbendonk en het Onze 
lieve Vrouwkoor van Bouwel.
5 en 6 mei van 11u tot 18u: Atelierroute langs ver-
schillende locaties (Bouwel, Grobbendonk, Vorselaar)
 

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

GroePsaanKooP
ZonnePanelen
De provincie Antwerpen organiseert in samenwer-
king met iChoosr voor de vierde keer een groeps-
aankoop zonnepanelen. U kan gratis en vrijblijvend 
inschrijven via www.samengaanwegroener.be. De 
mediacampagne start begin juni, inschrijvingen via 
website zijn al mogelijk vanaf 30 april.

Deze groepsaankoop is een volledig online gebeu-
ren. Op de website zelf worden alle stappen van het 
vrijblijvend inschrijven duidelijk beschreven. 

Ondanks het wegvallen van de groenestroomcerti-
ficaten en de invoering van het prosumententarief 
blijven zonnepanelen een interessante investering. 

Bovendien voorziet IOK een interessante 
energielening.

 > Info: www.samengaanwegroener.be,
 www.iok.be/energielening

nIeUWe VIstraP
oP de aa
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft i.s.m. 
met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Vis-
serijfonds en de gemeente een visdoorgang gere-
aliseerd op de Aa aan het Sassenhout. Die moet 
ervoor zorgen dat de vissen opnieuw stroomop-
waarts kunnen zwemmen en hun paaiplaatsen kun-
nen bereiken. 

67 van de bijna 200 Europese zoetwatervissoorten 
zijn bedreigd door menselijk ingrijpen op de water-
lopen. Voor ongeveer de helft van deze vissoorten 
komt dit omdat ze niet vrij kunnen migreren door 
de waterlopen. Tot voor kort werden de vissen in 
de Aa opgehouden door regelbare stuwen en was 
er geen vrije migratie mogelijk. De visdoorgang is 
belangrijk voor zowel de realisatie van de doelstel-
lingen van de Europese kaderrichtlijn Water als voor 
de natuurdoelen van de Europese Habitatrichtlijn. 

 > Info over vismigratie op https://www.vmm.be/
 water/beheer-waterlopen/vismigratie 

 zondag 27.05  9u-16u 
Garageverkoop
waar: Vorselaar, Gezinsbond
info: inschrijven voor 22.05, 
014 51 53 29 



•	 Gratis	standplaats	jaarmarkt	

Op zaterdag 16 juni vieren we 
de jaarmarkt. Op de avondmarkt 
voorzien we gratis standplaatsen 
voor Vorselaarse handelaars. Ook 
handelaars aan het parcours gele-
gen, die een kraam voor de deur 
willen plaatsen, nemen best con-
tact op. Dan houden we de nodige 
ruimte voor u vrij.
> Info: cultuur@vorselaar.be, 
 014 50 71 25

•	 Dementierugzak	in	de	bib

Wie meer info zoekt over demen-
tie, kan in de bib een dementie-
rugzak lenen met daarin boeken 
over dementie en interessante 
folders.

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

•	 Hoptimist

De Vorselaarse vrijwilligers van 
Hoptimist zamelen tijdens de 
jaarmarkt tweedehandsfietsen in 
t.v.v. een schooltje in Senegal. Ze 
zouden het fijn vinden om Vorse-
larenaren van Senegalese afkomst 
hierbij te kunnen betrekken. Bent 
of kent u zo iemand? Neem dan 
snel contact op! 

 > Info: expedition.hoptimist.org, 
 celensud@gmail.com

reGIoBIB neteland
aanBod Wordt Groter

Via de Regiobib Neteland wordt 
de bibcollectie ruimer. Bent u op 
zoek naar een bepaald boek, een 
bepaalde dvd of cd en heeft de 
bib van Vorselaar dit niet in haar 
collectie? Raadpleeg dan zeker de 
catalogus  van de andere Nete-
land-bibliotheken. Vanaf nu kan 
u immers gratis materiaal laten 
overkomen uit de bib van Grob-
bendonk, Herenthout, Herentals 
of Olen. 

Het voordeel van deze samenwer-
king is duidelijk: het aanbod in uw 
lokale bib wordt veel groter. Zon-
der u te moeten verplaatsen en 
zonder lid te moeten worden van 
een andere bib, kan u nu ook kie-
zen uit de collectie van de 4 andere 
bibliotheken van het Neteland. 

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

Vanaf 1 april 2018 start de Vlaco compostactie 
‘Ik draag Vlaco-compost op handen!’. Via deze 
actie willen we de verkoop van zakken compost 
op recyclageparken stimuleren en compost met 
al zijn eigenschappen op een leuke manier in de 
kijker zetten. 
 
De parkwachters mogen 100 paar tuinhand-
schoenen uitdelen aan burgers die zakken com-
post kopen (1 paar handschoenen per klant 
ongeacht het aantal aangekochte zakken) en 
zolang de voorraad strekt

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

KortVlaCo  ComPostaCtIe
‘IK draaG ComPost oP Handen’

Bent u geen Belg? Na inschrijving op de kieslijst kan u 
toch deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2018. Opgelet: na registratie, geldt voor u de 
stemplicht net als voor alle andere kiezers. Wie zich 
vroeger al heeft ingeschreven, moet zich niet meer 
opnieuw inschrijven voor de verkiezingen van 2018.

We helpen u graag deze papieren in  orde te brengen 
op 28 mei om 19u tijdens het infomoment in LDC 
Sprankel!. U kan zich ten laatste laten registreren 
op 31 juli 2018. 

 > Voorwaarden en inschrijven: aan de balie van het
 gemeentehuis of via www.vlaanderenkiest.be

KIESRECHT	VOOR	NIET-BELGEN

geuren  en kleuren geuren  en kleuren

BABBELGROEP	NEDERLANDS

Nederlands leren en oefenen is soms een hele uit-
daging. Tijdens de Babbelgroep voor anderstaligen 
mag iedereen die dat wil, in een ongedwongen sfeer 
Nederlands komen oefenen. De samenkomsten zijn 
gratis. Het is geen les. Ook vrienden maken en elkaar 
wat verder helpen, behoort tot de doelstellingen. 

De Babbelgroep komt samen op maandagavonden 
van 19u tot 21u en zijn gepland op 23 april, 7 en 28 
mei, 11 en 25 juni. De verdere data zullen nadien nog 
afgesproken worden. 

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

geuren  en kleuren

geuren  en kleuren geuren  en kleuren

geuren  en kleuren

Na de heraanleg van het kerkplein 
is de Kerkfabriek gestart met het 
opwaarderen van het omliggende 
erfgoed en de gedenkstenen. 

Op de foto hiernaast ziet u hoe de 
ingang van de grafkelder van Van 
de Werve in ere hersteld is. Wie 
deze ter plaatse bezoekt, zal ook 
de mooie kleuren van het wapen-
schild opmerken. 

Bedankt aan iedereen die op deze 
manier Vorselaar weer mooier en 
aangenaam om wonen maakt. 

dessertenBUffet Verrassend Zoet
29 aPrIl 2018

Vorselaar staat dit jaar in het teken van ‘geuren en kleuren’. Op zon-
dag 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 Feestservice), 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 compleet maken. 
Zo maken we van Vorselaar niet alleen de warmste, gelukkig-
ste, fijnste, gezondste en veiligste 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

VrIjWIllIGers en fIetsen GeZoCHt 
Voor fIetsBIeB Vorselaar

Dankzij de Fietsbieb krijgen gezinnen met jonge kinderen 
de kans om dagelijks gebruik te maken van kinderfietsen 
tegen een lage prijs. Een kind ontgroeit zijn fietsje vaak 
sneller dan de portemonnee kan volgen. Leden van de 
Fietsbieb kunnen voor hun kind (tot 12 jaar) voor € 20/
jaar een fiets lenen. Tweedehands, maar tiptop in orde. De 
Fietsbieb in Vorselaar start vanaf augustus met 2 zitdagen. 
Bij de opening van de Fietsbieb zullen reeds meer dan 20 
kinderfietsjes staan te blinken. 

Fietsbieb Vorselaar is op zoek  naar gedreven vrijwilligers. 
Repareert u graag fietsen en wil u mee zorgen voor een 
ruim aanbod aan veilige kinderfietsen? Draait u uw hand 
niet om voor een correcte administratie of zegt het u wel 
iets om de Fietsbieb in Vorselaar enkele uren per maand 
open te houden? Een vrijwilliger getuigt: “Als je ziet hoe 
gelukkig kinderen met hun fietsje buiten stappen, daar geniet 
ik met volle teugen van”. Interesse? Meld u aan in diensten-
centrum Sprankel!

Heeft u thuis nog een kinderfietsje staan? U kan deze aan 
de Fietsbieb schenken in ruil voor een jaar gratis lidmaat-
schap. Uw fietsje krijgt een tweede leven bij een ander kind. 
De Fietsbieb is een vrijwilligersinitiatief van Stroming vzw,  
Beweging.net i.s.m. gemeente, OCMW en LDC Sprankel!   

GRAFKELDER

Op dinsdag 29 mei van 9u tot 
12u en van 13u30 tot 15u kan 
u in LDC Sprankel! uw belasting-
brief laten invullen door mede-
werkers van de Belastingdienst 
in Herentals. In Den Engel staan 
op 11 juni van 9u-12u en 15u-
19u vrijwilligers van Beweging.
net klaar om u hierbij te helpen. 
Breng uw aanslagbiljet van vorig 
jaar, alle nodige attesten, bewij-
zen en uw e-ID en pincode mee.

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

INVULLEN	BELASTINGEN

Vanaf 1 mei tot 31 mei is het 
opnieuw ‘Stappen en Trappen  
om  je  Boodschappen’.  Steun  
onze  eigen  lokale  handelaars, 
maak  Vorselaar  verkeersveilig 
en spaar het milieu. 

Bespaar CO2, werk aan uw 
conditie en win leuke prijzen! 
‘Stappen  en  Trappen’ is een 
initiatief van de Raad Lokale 
Economie, De Milieuraad en de 
Mobiliteitscommissie.

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

staPPen en traPPen

Vorselaar  huldigt  de  sportver-
dienste 2017 en de sportkam-
pioenen 2017-2018 op vrijdag 
8 juni 2018. Daarom vragen we 
deze aan ons bekend te maken! 
Het  reglement  en  de  invulfi-
ches vindt  u  op  www.vorselaar.
be. Een kandidatuur indienen kan 
t.e.m. 4 mei.

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

SPORTKAMPIOENEN	GEZOCHT

Op zondag 15 april is Vorselaar de 
startplaats voor een grote wande-
ling. Dit evenement brengt naar 
schatting 750 wagens naar Vor-
selaar. We verwachten een grote 
drukte op en rond de centrum-
parkings. Parkeerwachters trach-
ten alles in goede banen te leiden. 

Op 13 mei passeert de wieler-
wedstrijd   ‘Herman  Van Springel 
Diamond’  ons  wielerdorp.  Sport-
wedstrijden  brengen  soms  enige   
verkeershinder  met  zich  mee.  U   
kan de toegelaten wedstrijden en  
bijhorende    verkeersomleidingen 
raadplegen op onze website. 
Dank  voor uw begrip.

 > Info: www.vorselaar.be

EVENEMENTEN	EN	VERKEER
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