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De helft van de Belgische aardgasverbruikers schakelt 
tegen 2030 over op een ander soort gas. Dat is ook 
het geval in onze gemeente. Het gasnet in Vorselaar 
wordt momenteel bevoorraad met een zogenaamd 
‘arm’ gas. De Nederlandse overheid heeft besloten 
om de export van dat arme gas geleidelijk terug te 
dringen en tegen 2030 definitief stop te zetten.

Er is dus geen andere mogelijkheid dan over te scha-
kelen op een ander soort gas: ‘rijk’ gas. De gasleveran-
ciers en netbeheerders zijn hier al mee bezig. Vanaf 
2018 begint de omschakeling in andere gemeenten. 
De omschakeling voor Vorselaar staat pas in 2027 op 
de planning. Wie investeringen plant in nieuwe gas-
toestellen, houdt hier best al rekening mee!

 > Info: www.gasverandert.be en www.eandis.be

oMsCHaKelInG
aardGasnet

Op 27 mei herstellen we de Vorselaarse kapelletjes en 
de mei-traditie in ere. We onthullen de nieuwe Kapel-
letjesroute van VVV-Toerisme Vorselaar en de Heem-
kundige Kring met bijhorende brochure. Deze wan-
deling langs 19 Vorselaarse kapelletjes werd speciaal 
voor de gelegenheid helemaal opgefrist. Wandelt u 
mee? We vertrekken om 10u30 aan de Schranshoeve 
en komen daar rond 13u weer aan. 

Net als de Kinderwandeling van de Kindergemeente-
raad loopt deze wandelroute via onze trage wegen. Al 
die trage wegen en kleine padjes worden geïnventa-
riseerd. Ook dit jaar werden en worden nog heel wat 
padjes opgesmukt of voorzien van infobordjes. 

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

KaPelletJesroUte
27 MeI

geuren  en kleuren

Info Vorselaar 2018/7

in Vorselaar
Meer uittips? www.vorselaar.be 

De activiteit van uw erkende vereniging in Info 
Vorselaar? Voer voor 11 juni alle gegevens in op 
www.uitdatabank.be.  
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 01 tot 31 mei  
Actie stappen en trappen 
info: deelnemende handelaars Vorselaar

 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

 vr 25.05   19u30 
7de Tapastocht
waar: Buurthuis
info: KWB en Veusseleir Culinair

 za 26.05  13u-20u 
Biercafé
waar: Buurthuis
info: info@harmonievorselaar.be

 zo  27.05  9u-16u 
Garageverkoop
waar: Vorselaar, Gezinsbond
info: inschr. voor 22.05, 014 51 53 29

 zo  27.05  10u-13u 
Opening Kapelletjesroute
waar: Schranshoeve
info: cultuur@vorselaar.be, 014 50 71 25

 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

 di 29.05  9u-12u en 13u30-15u
Invullen belastingbrief
waar: LDC Sprankel!
info: Belastingdienst Herentals

 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

 vr 01.06   18u
Culinaire Wandeling
waar: Niemandshoek 64
info: € 20, Landelijke Gilden

 zo 03.06  9u-18u
Vorselaardag Bokrijk (VVV)
waar: Bokrijk (vertrek Vorselaar)
info: € 5, inschr. 0495 69 25 95

 

 zo 03.06  13u30-16u30
Natuurwandeling
waar: Schapenstal Schupleer
info: Natuurpunt, 014 23 05 67

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

 do 07.06   14u-16u
Bingo
waar: LDC Sprankel!
info: € 2,5,  ilse.stessens@vorselaar.be

 vr 08.06   19u-21u
Kampioenenviering
waar: Gemeentehuis
info: sport@vorselaar.be, 014 50 71 13

 ma 11.06 9u-12u en 15u-19u
Invullen belastingbrief
waar: Den Engel
info: Beweging.net

 woe 13.06   14u-16u
Uitstap naar Den Herberg van Bartel 
Van Riet
waar: LDC Sprankel!
info: € 3,  inschr. 014 50 71 87

 do 14.06   14u-16u
Gratis demonstratie Oe oe uilen
waar: LDC Sprankel!
info: ilse.stessens@vorselaar.be

 vrij 15.06  17u-20u30
Trottinettenkoers ‘Beker v/h Neteland’
waar: Pleintje Heikant
info: WielerComité Vorselaar

 za 16.06  9u-13u
Natuurbeheerwerken
waar: Kapel Lovenhoek
info: Natuurpunt, 0490 44 57 39

 za 16.06  17u-23u
Jaarmarkt en kermis
waar: Centrum
info: cultuur@vorselaar.be, 014 50 71 25

 zo 17.06  14u-22u
Kermis
waar: Centrum
info: cultuur@vorselaar.be, 014 50 71 25

 do 21.06  13u30-17u
Ontmoetingsnamiddag
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 do 21.06  9u30
uitstap naar winkelcentrum Breebos 
in Rijkevorsel 
waar: LDC Sprankel!
info: € 6,3,  inschr. 014 50 71 87

ratten VoorKoMen
en BestrIJden
Medewerkers op het terrein merken dat er sinds vorig 
jaar aanzienlijk meer ratten zijn, in Vlaanderen maar 
ook in Vorselaar. Op openbaar domein bestrijdt de 
gemeente de ratten. Op privédomein bent u zelf ver-
antwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden. 

Ratten in tuinen zijn vaak het gevolg van een over-
aanbod aan voedsel: 
 – Berg voedselvoorraden goed afgesloten op, 

 bijvoorbeeld in een plastic bak met deksel. 
 – Geef uw eigen dieren ’s ochtends eten. 
 – Geef uw dieren niet te veel eten. Zorg ervoor dat ze  

  snel alles verwerkt krijgen. 
 – Geef het eten in een voederbak, niet op de grond.
 – Voorzie een vaste ondergrond in de stal: gemak-  

 kelijker schoon te maken en minder last van ratten.
 – Geef enkel voedsel aan uw eigen dieren.  

Tuininrichting:
 – Gooi nooit gekookt voedsel of brood bij de   

 compost: ratten zijn er dol op. 
 – Vervang een losse composthoop door een   

 compostbak en plaats deze op vaste ondergrond. 
 – Dek de compostbak af met kippengaas, en span   

 dit ook over de verluchtingsgaten.
 – Hou uw tuin proper en overzichtelijk. Wil u een  

 natuurlijke tuin? Dit kan, maar controleer regelma- 
 tig bij dichte begroeiing. Vermijd rommelhoekjes.
 – Voorzie zo weinig mogelijk drinkwater: plassen,   

 lekkende kraan,…
 – Verjaag de kat van de buren niet uit de tuin:   

 een jonge rat valt weleens ten prooi aan een kat.
 – In buitengebied kan u overwegen om nestkasten te 

 plaatsen voor torenvalk of kerkuil.
 
Bestrijding: let bij bestrijding op dat u geen andere 
dieren doodt of verwondt:
 – Klemmen: gebruik enkel de legale klemmen, voor   

  ratten dodelijk, minder gevaarlijk voor andere dieren.
 – Vallen: laat alle andere dieren die in de val geraken 

 vrij. Dood de rat zo snel en pijnloos mogelijk. 
 – Gif: de laatste optie: wees steeds voorzichtig met 

 gif en plaats deze zo dat er geen ander dier of 
 geen kinderen bij kunnen.

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

een KeMPens VeKen
oP UW PerCeel? 
Een Kempens Veken was vroeger een vast onder-
deel van ons landschap. Het is de benaming voor 
een poort, gebruikt als afsluiting van akkers, beem-
den, weiden om dieren binnen of buiten te houden.

Het project “Kempens Veken: terug van weg 
geweest” van Regionaal Landschap de Voorkempen 
en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete intro-
duceert de oude Kempense weidepoorten terug in 
het landschap. De typische poorten verdwenen uit 
het landschap met de opkomst van metalen hekken 
en prikkeldraad. 

Heeft u interesse in een Kempen Veken?
Ons regionaal landschap is actief op zoek naar eige-
naars van percelen, akkers, ... die hun stuk grond 
graag voorzien van een authentiek Kempens Veken.

 > Info: info@rlkgn.be

  za 23.06  10u-14u
Open Campusdag en start inschrijvingen
waar: Campus Lepelstraat
info: www.ThomasMore.be

  za 23.06  10u-17u
Allles (voor) Kids
waar: Lilse Bergen
info: jeugd@vorselaar.be, 014 50 71 25

 za 23.06  
Jaaruitstap ‘t Kiertje
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

  za 23.06  19u30
Muzikale tuinen op midzomernacht
waar: Kerk, 
info: Davidsfonds, € 20, leden € 15, 
inschr. jos.bouly@telenet.be

  zo  24.06  11u-18u
Natuurpunt Expeditie
waar: Schapenstal Schupleer
info: Natuurpunt, 0475 95 97 16 

 ma 25.06   14u-16u
Wandeling (of met het busje) naar 
WZC Hof Ter Lande + rondleiding 
en info over de werking
waar: LDC Sprankel!
info: bus is € 3,  inschr. 014 50 71 87

 vr 29.06   18u30-22u
28ste Kardinaalsjogging
waar: Sportcentrum
info: KWB

 za 30.06  13u30-16u30
Eerste hulp activiteit 
waar: Jeugdcentrum
info: Jeugd Rode Kruis

Alle info over de Jaarmarkt, 
de Jaarmarktkermis en 
de Trottinettenkoers leest u 
in de speciale Jaarmarkt-editie 
van Info Vorselaar. U ontvangt 
deze op woensdag 6 juni 
in uw brievenbus. 



• Werelddag zonder tabak

Op 31 mei is het Werelddag zonder 
tabak. In het AZ Herentals kunt u 
van 14u tot 17u aan de infostand 
in de inkomhal uw longleeftijd tes-
ten of ervaren wat het is om een 
rokerslong te hebben. Ook voor 
algemene info over stoppen met 
roken kan u hier terecht. 

 > Info: www.azherentals.be/
 werelddag-zonder-tabak

• Nieuwe wegmarkering

Op enkele plaatsen in onze 
gemeente werd de wegmarkering 
vernieuwd. We geven even mee 
dat de witte lijn in de Riemen-
straat gewoon een afboording van 
de rijweg is. Deze lijn heeft geen 
invloed op de parkeerregels. 

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

• Meldpunt Wegen

Heeft u een melding over het  
wegennet in Vlaanderen? Dan kan 
u terecht op het centrale meld-
punt. Uw melding wordt auto-
matisch doorgestuurd naar de 
bevoegde dienst. Opgelet! Een 
gevaarlijke situatie meldt u onmid-
dellijk aan de politie via 101.

 > Info: https://meldpuntwegen.be

• Rookmelders 

Elk jaar eisen woningbranden 
ongeveer 100 doden in ons land. 
Dat cijfer moet omlaag en daar 
kan u mee aan helpen. Wacht 
niet tot het te laat is. Neem nu uw 
voorzorgen: hang een rookmel-
der en zorg dat u weet wat er u te 
doen staat als het fout gaat. Vanaf 
2020 zijn rookmelders verplicht in 
alle woningen in Vlaanderen.  

WeeK Van de BIJ
Zonder BIJ Geen leKKernIJ

Bijen hebben het steeds moeilijker 
om te overleven. Bestuiving door 
insecten is noodzakelijk voor meer 
dan 75%  van alle planten. 

Zonder bijen geen fruit, maar ook 
geen groenten. Hun economische 
en ecologische waarde is dan ook 
onschatbaar. Iedereen kan helpen. 

 > Info en tips: 
 www.weekvandebij.be, 
 Speel hier ook het gratis spel
 Hivelive.

Op donderdag 31 mei om 14u 
kan u in LDC Sprankel! ‘Vergeet 
de mooie dagen niet’ bijwonen. 
1 op 5 mensen krijgt dementie. 
Zangeres Martine Dams vertelt en 
zingt over de diepste gevoelens en 
kwetsbaarheid van de persoon met 
dementie en hoe humor steeds 
weer een belangrijk rol speelt. 
Inkom € 2,5. Wenst u ook koffie en 
taart aan € 2,5? Reserveer tijdig. 

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

Kort

Om een fijne vakantie te beleven, hoeft u deze 
zomer niet ver te zoeken.

Kempentocht
Het Kempense platteland in de grensstreek met 
Nederland is een beschermd landschap met einde-
loze, prachtige dreven en monumentale gebouwen. 
De Kempentocht is een meerdaagse wandeltocht 
van 63,5 km (of een ingekorte lus) met mogelijkheid 
tot overnachting midden in het groen. Startplaat-
sen zijn Turnhout, Merksplas-Kolonie of Wortel-
kolonie. U kan de kaart voor € 2 aankopen in het 
gemeentehuis. De Kempentocht is een initiatief van 
ANB, TPA en Natuurpunt.

TOERIST IN EIGEN STREEK

geuren  en kleuren

Fietszoektocht en Internationale Kartoenale
De fietszoektocht van de Olense Kartoenale loopt 
dit jaar langs Vorselaar. Fietst u graag, en houdt u 
van puzzelen? Dan is deze tocht van 33km zeker iets 
voor u! De wedstrijdbrochure met routebeschrijving 
kan u voor € 2,5 aankopen in het gemeentehuis.

UiT in Neteland
Hou deze zomer www.UiTinNeteland in het oog of 
installeer de app op uw smartphone. Zo heeft u een 
handig overzicht van alle activiteiten in ons Neteland 
binnen handbereik. 

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

geuren  en kleuren

MUZIeKnaMIddaG 
oVer deMentIe

geuren  en kleuren

We verlangen met zijn allen elk 
jaar naar het warme weer. Maar 
elk jaar sterven nog 100en men-
sen aan de gevolgen van warmte. 
Vaak gaat het om alleenstaande 
ouderen of chronisch zieken. Ga 
op warme dagen eens kijken of 
ze zich goed voelen en voldoende 
vocht binnenkrijgen. Help ook 
jonge kinderen voldoende te drin-
ken. Laat kinderen NOOIT achter 
in een geparkeerde auto, ook niet 
voor twee minuten.

Wees zelf ook voorbereid. 
- Zorg dat u altijd water bij hebt. 
- Hou de weersvoorspellingen in 

2 PraatPUnten
In Vorselaar

Wil u graag Nederlands oefenen? Kom gratis naar het praatpunt!
Wanneer?        Iedere 2de woensdag en laatste maandag 
   van de maand
Waar?            LDC Sprankel! 
                   Nieuwstraat 13 
Inschrijven is niet nodig.

Word vrijwilliger! 
Spreekt u goed Nederlands? Wil u mensen helpen? Heeft u een 
open houding tegenover anderstaligen? Bent u ouder dan 18 jaar? 
Dan bent u de vrijwiliger die we zoeken. We bieden u een zinvolle 
vrijetijdsbesteding, een degelijke verzekering tijdens de activiteit en 
regelmatige vorming en opleiding. U maakt deel uit van een dynami-
sche groep vrijwilligers. 
  

 > Info:  charlotte.brosius@isom.be, 014 24 66 48

BeVolKInGsonderZoeK
BaarMoederHalsKanKer

Vroege opsporing biedt de beste bescherming tegen baar-
moederhalskanker. Vrouwen van 25 t.e.m. 64 jaar laten 
best om de 3 jaar een uitstrijkje nemen bij hun huisarts of 
gynaecoloog. 

Ook preventie is belangrijk. De Vlaamse overheid biedt alle 
meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs gratis het 
vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) aan. Dit is 
het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Meisjes 
die nog niet gevaccineerd en jonger dan 19 zijn, kunnen 
het vaccin met een voorschrift van een arts bij de apothe-
ker kopen. De arts kan het vaccin dan toedienen.

 > Info: https://baarmoederhalskanker.
 bevolkingsonderzoek.be/

WAT TE DOEN BIJ WARM WEER

  de gaten. 
- Smeer op tijd zonnecrème. 
- Verbouw en bouw   
  hittebestendig.
- Verzorg ook uzelf.
- Drink voldoende, meer dan 
  gewoonlijk. 
- Hou uzelf en uw huis koel.

Bel uw huisarts bij twijfel. Rea-
geert u of iemand anders abnor-
maal op warmte (kortademig-
heid, overvloedig zweten, … )? 
Bel indien nodig de spoeddienst 
en pas eerste hulp toe. 

 > Info: ww.warmedagen.be

De gemeente Vorselaar orga-
niseert samen met Vemo-Agri 
opnieuw een gratis inzameling 
landbouwfolie voor zowel kuil-
folie als wikkelfolie. Ook parti-
culieren kunnen hier met hun 
folies terecht. 

De inzameling gebeurt op het 
containerpark op donderdag 21 
juni tussen 10u en 12u en van 
13u tot 18u. Is het niet moge-
lijk om op deze datum de folies 
aan te leveren, kunt u ze recht-
streeks naar Vemo-Agri bren-
gen, Geelsebaan 190, Retie.
 

 > Info en inzamelvoorwaarden: 
 http://vemo-agri.be/,
 milieu@vorselaar.be, 
 014 50 71 29

InZaMelInG
landBoUWfolIe

In september start het AZ Heren-
tals met een nieuwe groep obesi-
tasrevalidatie (patiënten die niet 
geopereerd zijn). De groepsbe-
geleiding bestaat uit een bewe-
gingsprogramma op maat en edu-
catieve sessies bij een diëtiste 
en psycholoog. Deze multidisci-
plinaire aanpak geeft een betere 
kans op succes. 

 > Info: 014 24 60 94 
obesitasrevalidatie@azherentals.

OBESITASREVALIDATIE

Bosgroep Kempen Noord startte 
met ‘Zorgbossen’. Naast de tra-
ditionele focus op het bosbeheer 
is er ook een sociale insteek, om 
(1) kwetsbare personen in onze 
maatschappij en (2) jongeren te 
betrekken bij bos en natuur. Wil u 
graag meer weten over dit project 
of heeft u zin om zelf een steentje 
bij te dragen? Neem contact op.

 > Info:  014 85 90 19, 
 kempennoord@bosgroep.be

ZORGBOSSEN

be
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alles 
(Voor) KIds

23 juni is een hoogdag voor alle kinderen uit 
de lagere school. Met de vakantie voor de deur 
gaan we op uitstap naar de Lilse Bergen. Het 
wordt niet zomaar een bezoekje maar één in 
ware piratenstijl. Kruip een dag in de huid van 
een piraat en doe de hele dag mee met fantasti-
sche activiteiten.

Je zal kunnen inschrijven vanaf 21 mei via 
i-School. De uitstap is gratis. Wie in Vorselaar 
naar school gaat, krijgt alle info via de school 
mee. Vanaf 21 mei vind je deze info ook op onze 
website. 

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


