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Geniet u mee van het Terrastheater in Vorselaar op 1 
juli tussen 14u en 17u? De artiesten en muzikanten 
gaan rond van terras naar terras terwijl u op het ter-
ras blijft zitten en geniet van de optredens en een fris 
drankje.

U bent welkom op de deelnemende terrassen: De 
Schranshoeve, ’t Spieke, Den Engel, ’t Sopke, ’t Stami-
nee, De Cardijn, De Toekomst, Chill Out, Den Tip en 
Den Boom.

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

terrastheater 
ZondaG 1 JUlI

Het tekenschooltje wordt vanaf 1 september omge-
vormd tot officieel erkend kunstonderwijs i.s.m. de 
Academie van Herentals: met getuigschriften, fiscale 
attesten en wekelijkse i.p.v. tweewekelijkse lessen. 
De vertrouwde juffen blijven. 

Vanaf 1 september verhuist de muziekacademie naar 
het gloednieuwe Horizon-gebouw van KVRi. Kinde-
ren van het 1ste en 2de leerjaar kunnen al proeven 
van muziek (initiatieklas). Vanaf het 3de leerjaar kun-
nen ze Muzieklabo (het nieuwe notenleer) én een 
instrument kiezen. Fantastisch nieuws voor de vele 
tientallen kinderen/jongeren die muziek- of kunston-
derwijs (willen) volgen! 

 > Info: cultuur@vorselaar.be, 014 50 71 25
 Info en inschrijven via 
 www.herentals.be/kunstacademie 
 of www.herentals.be/academie/samwd

KUnst- en MUZIeKonderwIJs
In Vorselaar

geuren  en kleuren
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aanPassInGen 
VerKeer in Vorselaar

Meer uittips? www.vorselaar.be 

De activiteit van uw erkende vereniging in Info 
Vorselaar? Voer voor 2 juli alle gegevens in op 
www.uitdatabank.be.  
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 vr 29.06   18u30-22u
28ste Kardinaalsjogging
waar: Sportcentrum
info: KWB

 do 28.06  14u-16u 30
Fruitsla met ijs en slagroom proeven
waar: LDC Sprankel!
info: € 2,5, 014 50 71 87

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

  za 30.06  10u-18u 
37ste recreatief volleybaltornooi
waar: Sportcentrum
info: Oud KLJ, 014 51 46 88

 zo 01.07  10u-18u 
Opendeurdag Minigolf
waar: Sportcentrum De Dreef
info: sport@vorselaar.be

 zo 01.07  13u30-16u30
Lovenhoek: begeleide natuurwandeling
waar: Heirbaan x Pallaaraard
info: Natuurpunt, 0478 53 06 33

 zo 01.07  14u-17u 
Terrastheater op alle deelnemende
terrassen van Vorselaar
info: cultuur@vorselaar.be

 ma 02.07  14u-16u 
Rad van Fortuin
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 di 03.07   10u-17u 
Zomerschilderen Kempens Karakter
waar: Klooster
info: 014 50 71 25

 di 03.07   14u-15u 
Bewegingsoefeningen van op een stoel
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 wo 04.07  14u-16u 30
Uitstap naar Oude Pad in Olen
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 do 05.07  14u-16u 
Bingo
waar: LDC Sprankel!
info: € 2,5, 014 50 71 87

 06, 07 en 08.07  
Na Fir Bolg 
waar: Festivalweide Sassenhout
info: www.nafirbolg.be

 

 ma 09.07  14u-16u 
Infomoment: gezond en gezellig eten
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 do 12.07  14u-16u 
Trage wandeling met terrasje
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 wo 18.07  14u-16u 
Papieren bloemen maken
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 do 19.07  14u-16u 
Appelcake met koffie proeven
waar: LDC Sprankel!
info: € 2,5, 014 50 71 87

 ma 23.07  14u-16u 
Geheugenspel / woordspelletjes
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 wo 25.07  14u-16u 
Uitstap naar de Grabbelton, Noorderwijk
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 za 28.07   13u-17u
Vorselaardag in Hidrodoe
waar: Herentals
info: cultuur@vorselaar.be

 zo 29.07  13u-18u 
Bierwandeling Schupleer
waar: Schapenstal
info: Vorselazarus@gmail.com

 ma 30.07  14u-16u 
Ananasroom proeven
waar: LDC Sprankel!
info: € 2,5, 014 50 71 87

 za 04.08  13u-20u 
Retromarkt en optredens
waar: Centrum Vorselaar
info: Hoppin’ Around

 zo 05.08  13u30-17u 
Vlinder mee: begeleide rondleiding
waar: Schapenstal Dijkbaan
info: Natuurpunt

Tijdens de zomer zijn er heel wat boeiende activi-
teiten. We vragen iedereen om zo veel mogelijk met 
de fiets te komen naar bv. de Kardinaalsjogging, het 
volleybaltornooi ... Bij grote evenementen zoals Na 
Fir Bolg voorzien we een plaatselijke omleiding. 

Er staan ook enkele wegenwerken gepland. In 
de Kuiperstraat werkt Hidrorio begin juli aan de 
riolering. Onze eigen diensten verbeteren in juli 
enkele verkeersdrempels met aansluiting op de 
Goorbergenlaan. 

Nieuwe drempels leggen, wil natuurlijk ook zeggen 
dat we eerst de oude moeten opbreken en ook met-
een enkele voorbereidende werken dienen te doen.
We plannen deze werken in de zomer om de even-
tuele hinder te beperken. 

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

 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  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

VaCatUre ContaInerParK
werfreserVe
Gemeentebestuur Vorselaar legt een werfreserve 
aan voor een enthousiaste en polyvalente medewer-
ker bij het containerpark (technisch assistent (M/V) 
- werfreserve D1-D3 – voltijds - contractueel). Naast 
de specifieke taken voor het containerpark verwach-
ten wij flexibiliteit in het uitvoeren van aanverwante 
taken (technische dienst, groendienst ... ). 

U kan goed samenwerken, stelt zich flexibel op in 
het opnemen van taken en bent bereid om af en toe 
ook in het weekend bij te dragen aan een optimale 
dienstverlening. 

Denkt u in aanmerking te komen voor deze functie? 
Stuur ons dan uiterlijk 10 september 2018 uw sollici-
tatie. Het examen wordt ingepland op 26 september 
2018. Geslaagde kandidaten worden opgenomen in 
een werfreserve van 1 jaar. De aanwervingsvoorwaar-
den en functieomschrijving vindt u op onze website.

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

resUltaten
PaddenoVerZet heIKen
In de periode van eind januari tot begin april organi-
seerde Natuurpunt de jaarlijkse paddenoverzet op 
het Heiken. Het was een grillig voorjaar, met o.a. de 
erg koude vorstperiode in februari. Daardoor verliep 
de trek ook met grote pieken en dalen. 

In totaal werden dit jaar 1310 padden overgezet, 
465 bruine kikkers, 269 alpenwatersalamanders 
en een 30-tal vinpootsalamanders. Natuurpunt 
noteerde jammer genoeg toch nog 140 padden als 
verkeerslachtoffers. 

Dankzij de helpende handen van de vele vrijwilligers 
en de enthousiaste leerlingen van Windekind zijn ze 
er samen in geslaagd – vaak in weer en wind - meer 
dan 2000  dieren veilig naar de overkant te brengen! 

 > Info: Stijn Vandekeybus, 014 72 00 80,
 stijnandstin@hotmail.com

woontIP
ledlaMPen
Door uw gloei- of halogeenlamp door een LED te 
vervangen, bespaart u 80 tot 90% energie. Dit is 
een jaarlijkse besparing van € 10 per lamp. In de 
meeste gevallen kan u uw oude lampen 1 op 1 ver-
vangen door een ledlamp. 
 
De fitting of lampvoet: sommige lampen hebben 
een schroefdraad waarmee u de lamp al draaiend 
vastmaakt in de lamphouder (bijv. E27). Andere lam-
pen hebben onderaan twee pootjes (bijv. GU10) of 
stiftjes (bv. G4). Neem voor uw ledlamp dezelfde 
lampvoet als uw originele lamp.
 
Kies de juiste sterkte: Het aantal lumen van de led-
lamp geeft de juiste hoeveelheid licht weer. Het 
aantal lumen staat steeds op de verpakking van de 
ledlamp vermeld. Ook de kleur/temperatuur van 
het licht (Kelvin) en de stralingshoek hebben een 
invloed. 
 

 > Info: www.kempen2020.be/LED

Het zomerprogramma voor de kin-
deren uit Neteland vindt u in de zo-
merbrochure op onze website en 
op www.UiTinNeteland.be. 



•	 Erkende	ambachten

Vakmannen en -vrouwen kunnen 
een wettelijke erkenning aanvra-
gen om hun ambachtelijke activi-
teit te erkennen. Tot nu toe kregen 
zo’n 1.017 ambachtslieden deze 
erkenning. Ook in Vorselaar zijn er 
zeker kleine bedrijven of zelfstan-
digen die in aanmerking komen 
om het label Erkend Ambacht 
te krijgen. Dit label en de erken-
ning zijn een belangrijke troef: zo 
weten klanten dat ze te maken 
hebben met een echte vakman.

 > Info: www.DeAmbachten.be

•	 Kleine	Landeigendom

Kleine Landeigendom informeert 
u graag over de stand van zaken 
van haar projecten in Vorselaar: 
- Kardinaalswijk: de afwerking 
van de weg start in september. 
De 17 woningen worden dan snel 
toegewezen.  
- Proostlaan: De bouw van de 12 
woningen start half augustus. Ver-
moedelijk zijn ze klaar in septem-
ber 2019

 > Info: www.klz.be, 014 54 41 83

•	 Sluitingsdagen	juli

Op woensdag 11/7 en zaterdag 
21/7 zijn alle gemeentelijke dien-
sten gesloten. Bovendien is Sport-
hal De Dreef gesloten van 2 t.e.m. 
29/7. Kinderclub De Regenboog 
en Speelplein Kaboem sluiten 
van 16 t.e.m. 20/7. Nadien staan 
wij graag terug tot uw dienst. Alle 
sluitingsdagen kan u raadplegen 
op onze website. 

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

VerrassInGs-
fIetstoCht

Op 11 augustus organiseert VVV-
Toerisme Vorselaar een verras-
singsfietstocht van 65 kilometer 
met 2 tussenstops en een  driegan-
genmenu. Dit alles voor de prijs 
van € 30 pp. Fietst u graag mee?

 > Info en inschrijven: 
 0479 46 13 82, 0474 72 59 39

Digidak Vorselaar geeft het hele 
jaar door basislessen computer. 
De lesgevers willen graag weten of 
er bepaalde lessen zijn die u graag 
wil volgen. U mag uw voorstellen 
doormailen of spring even binnen 
tijdens de vrije inloop in het digi-
daklokaal (Bib).

 > Info: digidak@vorselaar.be

Kort

Heeft u zin in een partijtje minigolf? Alleen of met 
uw vrienden en familie? Dan bent u van harte wel-
kom op zondag 1 juli tussen 10u en 18u voor een 
gratis minigolfbeurt op sportcentrum ‘De Dreef’! 
> Info:  sport@vorselaar.be, 014 50 71 13

OPENDEURDAG	MINIGOLF

geuren  en kleuren

1	JAAR	BE-ALERT

BE-Alert, het verwittigingssysteem bij noodsituaties, 
bestaat 1 jaar. Op 5 juli is er een nationale test van 
het systeem. Registreerde u uw gsm-nummer al? U 
kan ook meerdere locaties aanduiden zoals uw werk-
plek of woonplaats van familie. 

 > Info: www.be-alert.be

geuren  en kleuren

dIGIdaK
GratIs lessen

geuren  en kleuren

Elke 3de zaterdag van de maand verkoopt ‘t Win-
keltje tweedehands kledij. U kan dan in Kuiperstraat 
10 terecht van 10u tot 12u. Tweedehands kledij 
is interessant om milieuredenen, geldredenen of 
gewoon-is-ook-maar-zo-gewoon redenen. 
> Info:  ocmw@vorselaar.be, 014 50 00 21

TWEEDEHANDS	KLEDIJ

Speelplein Kaboem gaat deze 
zomer 3 keer op uitstap: namelijk 
op donderdag 5 juli (Plancken-
dael), dinsdag 24 juli (Technopolis) 
en donderdag 9 augustus (Plopsa 
Indoor en Bobbejaanland).

Gaat uw kind graag mee? Schrijf 
het dan snel in via i-School. Opge-
let: aarzel niet te lang, want het 
aantal plaatsen is beperkt en op 
de dagen van de uitstappen is het 
speelplein zelf niet open.

BoeKstart
In de BIB

Op 1 juli 2018 begint het project ‘Boekstart’ in Vorselaar. Boekstart 
wil ouders met hun kleine kinderen laten genieten van boeken. Kin-
deren die daar al vroeg mee kennismaken zijn taalvaardiger, lezen 
sneller, rekenen beter en zijn vaker lid van de bibliotheek. Samen in 
een boekje kijken versterkt bovendien de band tussen volwassene 
en kind. Het is goed voor een levenslange herinnering aan warme 
momenten en geborgenheid.

Tijdens de consultatie op 6 maanden bij Kind & Gezin wordt al een 
babypakketje overhandigd met een knisperboekje. Ouders krijgen via 
Kind & Gezin een uitnodiging om een peuterpakket voor hun kleine 
spruit op 15 maanden op te halen in de bib. Daar zitten 2 leuke peu-
terboekjes in: een superstart van een leven vol boeken! Boekstart 
is een project i.s.m. Iedereen Leest en Kind & Gezin. Ook de andere 
bibliotheken van het Neteland stappen mee in het verhaal. 

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

wIJ ZoeKen noG
GeMaChtIGde oPZIChters

Elke  schooldag  opnieuw  verplaatsen  heel  wat  kinde-
ren  zich  hier  te  voet of met de fiets. Dankzij de gemach-
tigde opzichters kan het verkeer zowel voor hen als voor 
de andere weggebruikers op een veilige manier verlopen. 

Om ons team van gemachtigde opzichters te versterken, 
zijn we op zoek naar vrijwilligers die ‘s ochtends, ‘s  mid-
dags  of  ‘s  avonds  de  kinderen  willen  helpen oversteken.  

U  krijgt een  opleiding,  vrijwilligersvergoeding en de 
nodige uitrusting als tegenprestatie voor  uw  inzet  voor  
de  veiligheid  van  de  kinderen.  Bent of kent u zo iemand? 
Neem dan snel contact op! 

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

Uitstappen	Speelplein

Er namen opnieuw honderden 
enthousiaste kinderen deel aan 
onze Buitenspeeldag.

Jarno (4 jaar), Lotte (7 jaar) en 
Cheleste (12 jaar) herkenden 
alle geuren van onze geurwed-
strijd en winnen een leuke prijs. 
Proficiat!

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

Winnaars	geurwedstrijd

In juli en augustus krijgt u als 
kunstenaar de kans om op loca-
tie aan het werk te gaan. Op 
dinsdag 3 juli van 10u tot 17u 
is de binnentuin van het kloos-
ter in Vorselaar het decor. Ieder 
brengt eigen materiaal mee. 

Voor deze 20ste editie trakteren 
we kunstenaars en bezoekers 
op een extraatje. In de brochure 
vindt u bij elk van de 9 locaties 
een wandel- of fietsroute om de 
omgeving te verkennen!

 > Info: 015 25 15 82

ZoMersChIlderen
Met KeMPens KaraKter

Onze gemeente neemt voor de 
20ste maal deel aan de plantjes-
verkoop ten voordele van Kom op 
tegen Kanker. Op die 20 jaar tijd 
hebben we tienduizenden euro’s 
ingezameld en gingen meer dan 
1000 vrijwilligers van deur tot 
deur. 

Dat is een hele prestatie die ook 
gewaardeerd wordt door de orga-
nisatie van KOTK. Daarom komt 
de regioverantwoordelijke naar 
Vorselaar om onze vrijwilligers 

20STE	PLANTJESWEEKEND	IN	VORSELAAR

te ontmoeten en persoonlijk te 
bedanken.

Dit dankmoment gaat door tijdens 
de infovergadering op maandag 9 
juli om 19u in de raadszaal van 
het gemeentehuis. Aan de aan-
wezigen worden een hapje en een 
drankje aangeboden. We rekenen 
op de massale aanwezigheid van 
verenigingen en vrijwilligers.

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

Samenwerking tussen gemeenten is het sleu-
telwoord voor de toekomst. De vijf gemeenten 
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en 
Vorselaar werkten de voorbije jaren een visie uit 
op een zeer verregaande samenwerking. 

Resultaten zijn o.a. een “bibliotheek Neteland”, 
een bewegingscoach, een intergemeentelijke 
veiligheidscel, zonale mobiliteitsraad, medewer-
kers die gedeeld worden, enz. Ook de 3 buiten-
speeldagen en het gemeenschappelijke aanbod 
voor kinderen tijdens de schoolvakanties is ont-
staan binnen de regio. Ondertussen heeft Nete-
land ook een eigen juridische structuur en een 
logo.

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


