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Vanaf 1 mei staat onze zomerbrochure weer online. 
Daarin vindt u het spetterend zomerprogramma voor 
kinderen tussen 2,5 en 16 jaar.

 > Info: www.vorselaar.be 

Buitenspeelkaart
In het Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, 
Olen en Vorselaar) zijn er veel toffe plekjes, terreinen, 
bossen en domeinen die gratis ter beschikking staan 
om buiten te spelen. Al deze openbare speelzones, 
niet minder dan 71 in totaal, zijn samengebracht in 
een digitale map met de coördinaten en leuke 360° 
foto’s. Open snel de kaart (Google Maps) en zet ze bij 
uw favorieten!

 > Info: www.UiTinNeteland.be/buitenspelen

BUItensPelen
In Het neteland

Vanaf mei 2018 geldt de nieuwe Belgische en Euro-
pese Wetgeving rond Data Privacy. Deze wetgeving 
geldt ook voor vzw’s, clubs, verenigingen en zelfs 
feitelijke verenigingen. Mag u vanaf dan nog uw 
bestaande adressenbestand gebruiken? Mag u nog 
mailings doen? Welke gegevens van uw leden mag u 
bijhouden? Welke gegevens mag u nog publiceren op 
de website of facebook-pagina van uw vereniging? 

Het gemeentebestuur organiseert een infosessie op 
maandag 28 mei om 19u30 in het gemeentehuis. De 
infosessie duurt een half uurtje. Daarna kan u nog vra-
gen stellen. De infosessie wordt gegeven door Kelly 
Discart, Community Manager bij ThreeAndMore. U  
kan inschrijven tot 18 mei.

 > Inschrijven: ict@vorselaar.be, 014 50 11 01
 

InfosessIe Voor VerenIGInGen
nIeUWe PrIVaCYWetGeVInG GdPr

geuren  en kleuren
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VoorKoM GeUrHInder
ZorG Voor UW afValWater in Vorselaar

Meer uittips? www.vorselaar.be 

De activiteit van uw erkende vereniging in Info 
Vorselaar? Voer voor 7 mei alle gegevens in op 
www.uitdatabank.be.  
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01 tot 31 mei  
Actie stappen en trappen 
info: deelnemende handelaars Vorselaar

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

 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 Toeren om te loeren - 
Week van de Amateurkunsten
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
info: Cultuurdienst, 014 50 71 25

zo 06.05   13u30-16u30
Natuurwandeling Lovenhoek
waar: Heirbaan x Pallaaraard
info: Natuurpunt, 0498 61 07 32

 ma 07.05  14u-16u
Zin in pannenkoeken
waar: LDC Sprankel!
info: inschr., 014 50 71 87

di 08.05   19u30-23u
Kruisprocessie
waar: Fam Vervoort en Lauwereys
info: Landelijke Gilde, 014 51 52 07

do 10.05 en vrij 11.05  
Alle diensten van gemeente en OCMW 
zijn gesloten wegens O.H.Hemelvaart 
info: info@vorselaar.be, 014 50 11 01

za 12.05   vanaf 17u30
Clubavond Stratego en 
andere bordspellen
waar: Taverne Cardijn
info: Stratego Vlaanderen

za 12.05   vanaf 13u
Memorial Kristof De Meyer t.v.v. KOTK
waar: Kantine OG
info: OG ,samvanderoost@hotmail.com

zo 13.05   12u-18u
Herman Vanspringels Diamond 
Topcompetitie (start om 13u en 15u)
waar: Centrum
info: 0475 93 59 17

do 17.05  13u30-17u
Jaarlijkse BBQ
waar: Buurthuis, inschr.
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

za 19.05   9u-13u
Natuurbeheerwerken
waar: Schapenstal Vorselaar
info: Natuurpunt, 014 23 05 67

zo 20.05 en ma 21.05  
Alle diensten van gemeente en OCMW 
zijn gesloten wegens Pinksteren 
info: info@vorselaar.be, 014 50 11 01

do 24.05   14u-16u
Bingo
waar: LDC Sprankel!
info: € 2,5,  ilse.stessens@vorselaar.be

do 24.05  19u30 
Handlettering workshop 1 van 3
waar: Buurthuis
info: jongfemma2290@gmail.com

zo  27.05   
Garageverkoop
waar: Vorselaar, Gezinsbond
info: inschr. voor 22.05, 014 51 53 29

ma 28.05  14u-16u 
Warme klankenquiz met belevings-
moment periode 1955-1990 door 
Philippe Bergiers
waar: LDC Sprankel!
info: ilse.stessens@vorselaar.be

ma 28.05  19u30 
Bloemschikken: zomer in zicht
waar: ‘t Spieke (opgelet, nieuwe locatie)
info: femma.vorselaar.2290@gmail.com

 do 31.05  14-16u30
Zangnamiddag: Dementie, 
vergeet de mooie dagen niet
waar: LDC Sprankel! i.s.m. VormingPlus
info: € 2,5, inschr. 014 50 71 87

do 07.06  13u30-17u
Ontmoetingsnamiddag
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

vrij 15.06  17u
Trottinettenkoers
waar: Pleintje Heikant
info: WCV 

za 16.06   17u-23u
Jaarmarkt en kermis
waar: Centrum
info: cultuurdienst, 014 50 71 25

Vorselaar streeft naar een rioleringsgraad van 95%. 
Zo kan het afvalwater goed gezuiverd worden en 
blijft ons grondwater proper. Huishoudens die nog 
niet op het gescheiden rioleringsstelsel zijn aange-
sloten, dragen best goed zorg voor hun afvalwater: 
zowel zwart (toilet) als grijs (bad, douche, keuken, 
wasmachine) water.

In een septische put gebeurt de eerste afbraak 
door bacteriën. Een slecht werkende septische put 
veroorzaakt problemen als verstopte leidingen en 
geurhinder. Een andere mogelijkheid is een IBA of 
Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater. 
In beide situaties gaat het om een biologisch proces 
met levende bacteriën die niet vernietigd mogen 
worden. Wees daarom zuinig met onderhoudspro-
ducten (desinfecteren van toilet, zepen ... ) en kies 
bij voorkeur de biologisch afbreekbare versie. 

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

 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

 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

nIeUW PolItIereGleMent
BrandVeIlIGHeId
Onze gemeente zet volop in op veiligheid. Daarom 
werkten we samen met Brandweerzone Kempen en 
haar 15 gemeenten een politiereglement ‘Publiek toe-
gankelijke gebouwen en evenementen’ uit. Het doel is 
de (brand)veiligheid te verhogen en eigenaars/orga-
nisatoren bewust te maken van de risico’s. Daarom 
staan in het reglement voorwaarden opgesomd over 
(nood-) uitgangen, blusmiddelen, verwarming en 
brandstof, onderhoud van de technische installaties, 
…

Het reglement is van toepassing op alle lokalen die 
publiek toegankelijk zijn met een veiligheidscapaci-
teit vanaf 10 personen en op evenementen met een 
veiligheidscapaciteit vanaf 100 personen. We denken 
hierbij aan cafés en restaurants, winkels, feestzalen, 
tenten voor fuiven ... Elke uitbater van een publiek 
toegankelijke inrichting die onder dit reglement valt, 
moet via het webportaal een risicoanalyse invullen.

 > Info en aanmelding:      
 https://kempen.hulpverleningszone.be/

GesCHIedenIs Vorselaarse
sPortClUBs en KaMPIoenen
Op de Erfgoeddag 2019 willen we het rijke Vorse-
laarse sportverleden in de kijker zetten. Hiervoor 
zoeken we zo veel mogelijk interessante foto’s, 
documenten, objecten en verhalen. Wij willen onze 
Vorselaarse sportclubs en kampioenen in de kijker 
zetten, en ook andere thema’s belichten zoals: 

- legendarische of unieke sportieve evenementen 
(de motorcross op de Berkelheide, het BK veldlo-
pen, kampioenschappen hier in Vorselaar, spel zon-
der grenzen, de Beker van Vorselaar … ); 
- Vorselaarse sportinfrastructuur (foto’s sportvel-
den, kantines ... ); 
- stoeten ter huldiging van Vorselaarse kampioenen; 
verhalen ‘achter’ de kampioenen (supportersclubs, 
helpers achter de schermen … ). 

Heeft u nog materiaal over het sportverleden van 
Vorselaar? Geef een seintje! 

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

GasGeUr In HUIs
Wat te doen BIJ een GasleK
Bij gasgeur in uw huis komt veiligheid op de 1ste 
plaats! Weet dat elektrische apparaten zoals lam-
pen en uw gsm vonken kunnen veroorzaken als u 
ze aan- of uitzet. Die vonken kunnen het gas doen 
ontvlammen.

Bij een sterke gasgeur of een hoorbaar gaslek, gaat u 
zo snel mogelijk naar buiten. U laat de deuren open 
en opent alle ramen die u tegenkomt. Is de meter-
kraan binnen handbereik? Draai hem dan dicht. Ga 
buiten naar een plaats waar u de gaslucht niet meer 
ruikt. Daar kan u uw gsm veilig gebruiken. Bel het 
noodnummer 0800 65 0 65.

Is de gasgeur eerder beperkt (u ruikt af en toe gas, 
maar niet permanent)? Draai de hoofdkraan van de 
gasleiding dicht en zet ramen en deuren open. Ga 
naar buiten en bel, op veilige afstand, het noodnum-
mer 0800 65 0 65. Oproepen naar dit nummer krij-
gen voorrang. Het gasinterventieteam van Eandis 
komt zo snel mogelijk. 

ZOMERBROCHURE

VORSELAAR



•	 Ontwerpwedstrijd	Neteland

Om het samenwerkingsverband 
‘Neteland’ een eigen identiteit te 
geven, zijn wij op zoek naar een 
fris logo en bijhorende huisstijl. 
Bent u een grafisch talent? Neem 
dan deel aan onze open wedstrijd. 
Ontwerpen indienen kan tot 3/5.

 > Info: www.brandsupply.nl

•	 Energiepremies	

Overweegt u een verbouwing?  U 
kan heel wat premies krijgen. Kijk 
snel op www.premiezoeker.be.

•	 Be	Alert

Op dit moment registreerden al 
295 inwoners van Vorselaar zich 
voor Be Alert. Dankzij deze gratis 
toepassing kunnen we u bij een 
noodsituatie verwittigen. 
Schrijf snel in!

 > Info: www.be-alert.be

•	 	‘t	Gerief

Dienstenchequebedrijf ’t Gerief is 
dringend op zoek naar een huis-
houdhulp (m/v). U kiest zelf uw 
uren, het is een gevarieerde job, 
u werkt in Vorselaar en u heeft 
goede begeleiding. Iets voor u? Of 
kent u iemand? 

 > Info: www.tgerief.be, 
 014 28 57 57

•	 Subsidies	LEADER

LEADER is een subsidiepro-
gramma dat speciaal is opgericht 
voor projecten op het platteland. 
Heb jij een goed idee rond agro-
biodiversiteit, streekidentiteit of 
armoede en kwetsbaarheid op het 
platteland? 

 > Info: www.leaderprovincie
  antwerpen.be, 014 85 27 07

Wees nIet GeK
doe de teKenCHeCK

Teken leven overal: in uw tuin, in 
de duinen, in het bos ... Ze kunnen 
zich vastbijten in uw huid en zo 
kan u ziek worden. 

Wat kn u doen om de ziekte van 
Lyme te voorkomen?Controleer 
uzelf en anderen op tekenbeten 
elke keer nadat u in de natuur bent 
geweest. Vindt u een teek? Ver-
wijder hem dan rustig en in één 
beweging. Volg een maand lang de 
mogelijke symptomen op.  

 > Info: www.tekenbeten.be

Tijdens de Week van de Opvoe-
ding bruist het in Vlaanderen en 
Brussel van boeiende activiteiten 
voor kinderen, jongeren, ouders 
en andere opvoeders. Op zoek 
naar het aanbod in onze regio? 
Geef in de Groeimee kalender 
op de homepagina het trefwoord 
‘week van de opvoeding’ in. 

 > www.weekvandeopvoeding.be

Zonnige Kempen is van start gegaan met het 
verbouwen van de voormalige dokterswoning 
‘Huis van Bockstal’ op de Markt. Ze behouden 
het beeldbepalend dorpszicht en vormen dit om 
tot 6 BEN ‘bijna-energie-neutrale’ sociale huur-
woningen: via een co-creatie proces met toe-
komstige huurders en bedrijven.

De verbouwing kadert in het Europees project 
ENergieneutraal LEvensloopbestendig Bouwen 
(ENLEB). Hierbij ligt de focus op zelfvoorzie-
nendheid: de woningen blijven energieneutraal, 
ook al verandert het profiel van de bewoner. 

De dokterswoning is een demonstratiewoning 
en zal toegankelijk zijn voor het grote publiek, 
huiseigenaren, lokale overheden, woningcorpo-
raties, betrokken bedrijven …  Zo kunnen zij op 
een laagdrempelige manier kennismaken met 
de technische mogelijkheden en de toegepaste 
werkwijze om de eigen woning en/of leefomge-
ving te verduurzamen.

 > Info: www.zonnigekempen.be, 
 www.grensregio.eu

KortenerGIeneUtrale aPParteMenten
In HUIs Van BoCKstal

Korte keten is een manier van verkopen waarbij 
er een rechtstreekse band is tussen producent 
en consument. Op die manier kan de landbouwer 
zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf 
bepalen. Met zo’n transparant systeem is hij niet 
enkel een ambassadeur voor zijn product maar voor 
de hele korte keten. 

Als consument krijgt u in ruil verse en kwaliteitsvolle 
producten recht van bij de boer. Zonder veel 
voedselkilometers of verpakkingsafval. Bovendien 
ondersteunt u de lokale economie. Ontdek de 
Korte Keten in Vlaanderen tijdens de Week van de 
Korte Keten van 26 mei tot 3 juni!

WEEK	VAN	DE	KORTE	KETEN

geuren  en kleuren

KOM	OP	TEGEN	KANKER:		LOTGENOTENGROEPEN

Lotgenotencontact, eens kunnen praten met iemand 
die hetzelfde heeft meegemaakt blijkt voor veel 
kankerpatiënten zeer waardevol en een goede 
aanvulling op de medische en verpleegkundige zorg. 

Bij lotgenotengroepen kan u individueel terecht: 
vaak telefonisch of per e-mail. Sommige lotgenoten- 
groepen gaan ook in het ziekenhuis op bezoek bij 
patiënten. Lotgenotengroepen organiseren soms ook 
groepsactiviteiten en infobijeenkomsten. Zo orga-
niseert Lilo, de lotgenotengroep voor mensen met 
longkanker een infomoment op 2 juni in Aarschot.

 > Info: www.allesoverkanker/lotgenotengroepen,
 kankerlijn van Kom op tegen Kanker 0800 35 445

geuren  en kleuren
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WeeK Van de oPVoedInG
16 tot 23 MeI

Hulpverleningszone Kempen, 
waar ook Vorselaar deel van uit-
maakt, heeft volgende vacatures.  
De uiterste inschrijvingsdatum is 
24 mei 2018.
 – 1 deskundige brandpreventie 

(voltijds, contractueel, niveau 
B1-B3)
 – 7 vrijwillige hulpverleners-

ambulanciers (niet-brandweer-
man) via aanwerving voor post 
Balen
 – 31 vrijwillige brandweerman-

nen via aanwerving
 

 > kempen.hulpverleningszone.be  
 bij ‘vacatures’

Ga Mee naar de ‘Vorselaar-daG’ In BoKrIJK

Dit jaar viert het openluchtmuseum Bokrijk haar 60-jarig jubileum. 
Voor die gelegenheid wordt ook de hoeve van Vorselaar die in Bokrijk 
staat (bij ons gekend als de ‘Willems-hoeve’ van het Vispluk, in Bok-
rijk gekend als de ‘Breughelhoeve’), grondig gerenoveerd. Het lemen 
woonstalhuis uit de 16e eeuw is bouwkundig van groot belang. 
Helaas zijn de meeste bouwwerken uit deze periode intussen verlo-
ren gegaan. De laatste bewoners van de hoeve, de familie Willems, 
schonken de woning in 1962 aan Bokrijk. 

Er wordt op zondag 3 juni een Vorselaar-dag georganiseerd in Bokrijk 
... speciaal voor de inwoners van Vorselaar. VVV-Toerisme Vorselaar 
zet bussen in om naar Bokrijk te reizen. Vertrek in Vorselaar om 9u, 
vertrek terug in Bokrijk om 17u. Schrijf snel in als u er bij wil zijn.

 > Inschrijven kost slechts € 5 pp. en kan bij één van de bestuursleden 
van VVV, tot 27 mei. Digitaal kan dat via guypeeters0307@hotmail.
com of 0495 69 25 95.

eleKtrIsCHe laadPalen
aan sPortCentrUM de dreef

Vorselaar zette de afgelopen jaren al sterk in op meer ener-
giezuinige en klimaatverantwoorde vervoersmiddelen. Zo 
was er de aankoop van een CNG-voertuig voor de tech-
nische dienst en een Stint, een elektrische bolderkar, die 
gebruikt wordt voor het vervoer van kinderen van/naar de 
buitenschoolse kinderopvang. In 2018 staan er nog meer 
duurzame ingrepen op de planning, zoals een elektrische 
bakfiets en de plaatsing van zonnepanelen op de sporthal, 
het dienstencentrum en het gemeentehuis.

Intussen werd ook de eerste, dubbele, elektrische laadpaal 
geplaatst. Dat gebeurde aan het sportcentrum waar ruime 
(en gratis) parkeergelegenheid is. Bezoekers en toeristen 
hebben vanaf nu dus de mogelijkheid om er elektrisch op 
te laden.

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

VACATURES	BRANDWEER

Het  gemeentebestuur is weer 
op zoek naar gemotiveerde job-
studenten (minimum 18 jaar).

Dit jaar zijn er plaatsen vrij in het 
sportcentrum tijdens de periode 
van 2 juli 2018 t.e.m. 27 juli 
2018.

Heeft u interesse?  Bezorg ons 
dan snel uw kandidatuur met CV. 

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

JOBSTUDENTEN	GEZOCHT

Frans, 75 jaar, is opgenomen in 
het ziekenhuis met een gebroken 
schouder. Er staat hem nog een 
lange revalidatie te wachten. Toen 
hij verleden week op zijn kousen 
nog snel iets uit de keuken wou 
gaan halen, is hij gestruikeld. 

Frans is niet de enige. 1 op 3 
65-plussers in Vlaanderen valt 
minstens 1 keer per jaar. Geluk-
kig kan u heel wat doen om het 
risico op een val te verkleinen. 
Op een veilige manier bewegen 
is de boodschap van de ‘Week 
van de Valpreventie’ van 23 tot 
en met 29 april. 

Op 23 april kan u deelnemen 
aan de gratis startdag met info- 
en doebeurs, vanaf 13u30 in 
Balen. Inschrijven is niet nodig. 

 > Info: www.valpreventie.be, 
  www.gezondekempen.be

oPGelet
ValPreVentIe

Wanneer zorgbehoevenden op 
uw huisnummer ingeschreven  
worden, kan dit financiële gevol-
gen hebben voor bepaalde tege-
moetkomingen, werkloosheids-
uitkeringen, studietoelagen … Alle 
mensen die op uw adres wonen, 
worden namelijk als samenwo-
nend beschouwd, en de inkom-
sten worden dus samengeteld.

Bij ‘zorgwonen’ kan een zorg-
behoevende op hetzelfde adres 

ZORGWONEN,	IETS	VOOR	U?

worden ingeschreven maar onder 
een apart zorgstatuut. Zo worden 
de inkomens, pensioenen, toe-
lagen … van de zorgbehoevende 
niet meer samengeteld met het 
gezinsinkomen van de zorgvers-
trekker. Neem contact op met de 
sociale dienst voor info over de 
voorwaarden.

Ook gelden er stedenbouwkun-
dige voorwaarden voor de woning 
en moet er een melding gebeuren 
via het omgevingsloket. Neem 
hiervoor contact op met de dienst 
Ruimte en Omgeving.

 > Info: ocmw@vorselaar.be, 
 014 50 00 21
 ro@vorselaar.be, 014 50 71 27
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