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Ook deze zomer kijken we met z’n allen naar een 
openluchtfilm in Vorselaar. Om optimaal gebruik te 
maken van het avondlicht en om iedereen de kans te 
geven de filmvoorstelling bij te wonen, verplaatsen 
we deze dit jaar naar vrijdag 7/9. Om 20u30 kijken 
we dan samen naar FC De Kampioenen. 

Er valt dat weekend heel wat te beleven in Vorselaar: 
vrijdag 7/9 Openluchtfilm, zaterdag 8/9 ‘Lekker op 
de Met’ en zondag 9/9 ‘Vorselaar zingt en danst’ op 
pleintje Tip. Bovendien staat de kermis dat weekend 
opgesteld rond de kerk. Politie Neteland nodigt meer 
dan 250 politieagenten uit verschillende landen uit 
voor het Europees Kampioenschap (EK). Noteer het 
weekend alvast in uw agenda! 

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

oPenlUCHtfIlM
In sePteMBer

Komt u mee naar de Vorselaar-dag in Hidrodoe op 
28/7? Die zaterdag staat helemaal in het teken van 
Vorselaar en haar waterrijke geschiedenis. 150 inwo-
ners kunnen gratis aan deze dag deelnemen. 

We vertrekken om 13u met de fiets aan de bib (par-
king Nieuwstraat). Na een gezamenlijke fietstocht 
over het Heiken worden we in Hidrodoe verwelkomd  
met een kleine tentoonstelling en toelichting over de 
link tussen onze gemeente en water. Nadien is er een 
vrij bezoek aan het water-doe-park. 

Wil u graag mee? Vul dan snel uw gegevens in op 
onze website. 

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

Vorselaar-daG
In HIdrodoe

geuren  en kleuren
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MoBIlIteItssstUdIe
MIddenkeMPen in Vorselaar

Meer uittips? www.vorselaar.be 

De activiteit van uw erkende vereniging in Info 
Vorselaar? Voer voor 23 juli alle gegevens in op 
www.uitdatabank.be.  
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 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  9u-11u30
Speelbabbel
waar: Huis van het Kind, Cardijnlaan 6
info: huisvanhetkind@isom.be

 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

 do 26.07  9u-11u 
Gezellig ontbijtbuffet
waar: LDC Sprankel!
info: €10, 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

 do 09.08  13u30-17u
Ontmoetingsnamiddag: Moederdag
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 

 zo 12..08  8u-16u
Rommelmarkt
waar: Dreef en Cardijnlaan
info: KCOV

 do 16.08  9u-11u30
Speelbabbel
waar: Huis van het Kind, Cardijnlaan 6
info: huisvanhetkind@isom.be

 zo 19.08  14u-18u
Belgisch Kampioenschap Retrokoers
waar: Centrum Vorselaar
info: WCV en Schranshoeve

 24, 25 en 26.08  
Dorpse Feesten
waar: Jeugdcentrum
info: Chiro

 zo 26.08  8u-14u
Familiefietstocht De Schakel 
waar: vertrek Sportcentrum De Dreef
info: € 2,5 (leden gratis), VVV

 wo 29.08  19u-21u
Zomersnoei grootfruit en fruithaag
waar: Boomgaard Schranshoeve
info: € 2,5 (leden gratis), VELT

 vr 31.08   20u-22u
Wecken is hip
waar: Buurthuis
info: VELT

 vr 31.08   20u-23u
Harmoniefeesten: Muzikale Quiz 2018
waar: Zaal De Dreef
info: info@harmonievorselaar.be

 za 01.09  20u-23u
Harmoniefeesten: Muziekbeurs vinyl, 
cd en muziekinstrumenten
waar: Zaal De Dreef
info: info@harmonievorselaar.be

 zo 02.09  13u-16u
Harmoniefeesten: Familie foto fietstocht
waar: Zaal De Dreef
info: info@harmonievorselaar.be

 zo 02.09  13u30-17u
100km van Vorselaar
waar: Pleintje Tip
info: WTC Fiets u Fit

Onze gemeente bundelde samen met de steden 
Geel en Herentals en de gemeenten Grobbendonk, 
Kasterlee, Lille, Olen, Ranst en Zandhoven de krach-
ten om de verkeersproblemen in de Middenkempen 
aan te pakken. Samen met provincie Antwerpen 
stelden we een plan voor om de komende 10 tot 15 
jaar de mobiliteit in de regio weer vlot te krijgen en 
zo de leefbaarheid van de dorpskernen te verhogen.

Om het plan in de praktijk om te zetten hebben de 
provincie Antwerpen en de gemeenten 15 strategi-
sche acties en een 20-tal deelacties geselecteerd. 
Een aantal ervan kan meteen in uitvoering. Voor 
andere is bijkomend studiewerk en verfijning nodig. 
De acties slaan zowel op het beheersen van het 
auto- en vrachtverkeer, als op het aanmoedigen van 
het openbaar vervoer en fietsverplaatsingen.

 > Info: www.provincieantwerpen.be 
 (zoek op ‘Middenkempen’).

 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

oP Zoek naar een 
GoedkoPer enerGIeContraCt
Bent u op zoek naar een goedkoper energiecontract? 
Sta ook even stil bij de jaarlijkse vergoeding. Dat 
bedrag varieert namelijk van 0 tot 100 euro per ener-
giebron (elektriciteit of aardgas). 

Als u een elektriciteits- en gascontract kiest (bijvoor-
beeld bij een verhuis) of als u op zoek bent naar een 
goedkoper energiecontract staat u best stil bij de 
jaarlijkse vergoeding: 1) het bedrag en 2) de manier 
waarop ze wordt aangerekend: pro rata of naar ver-
houding van het aantal dagen dat u klant bent of 
ineens voor een volledig jaar ongeacht hoe lang u 
klant blijft. 

 > Info: https://vtest.vreg.be In de voetnoten ziet u de 
aanrekeningswijze. In de rechtse kolom van de resul-
tatentabel kan u klikken op “Meer”. Dan ziet u het 
bedrag. 

staPPen en traPPen
oM UW BoodsCHaPPen
Maar liefst 709 kaartjes werden geteld bij de recent-
ste actie van ‘Stappen en Trappen om je Boodschap-
pen’. Zitten hier de eerste mooie weken in mei voor 
iets tussen? Of kiezen we toch meer voor de fiets 
als het kan?

In ieder geval hebben onze handelaars opnieuw hun 
best gedaan om een mooie tombola samen te stel-
len. 47 prijzen werden er getrokken, waaronder de 
3 hoofdprijzen: geschenkbons tww. € 75, € 50 en  
€ 25, aangeboden door de Raad Lokale Economie, 
de Milieuraad en de Mobiliteitscommissie.

De winnaars zijn persoonlijk op de hoogte gebracht. 
Bedankt voor uw enthousiaste deelname en blijf 
fietsen naar onze eigen Vorselaarse handelaars en 
horeca!

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

kWalIteIt Van 
PUtWater
Heel wat Kempense gezinnen gebruiken putwa-
ter zonder dat ze de kwaliteit kennen. Een analyse 
van 171 putwaterstalen door Logo Kempen toont 
nu aan dat meer dan de helft niet voldoet aan de 
drinkwaternormen, wat een gezondheidsrisico kan 
inhouden.

Meest voorkomend was een te lage pH en/of te 
hoge gehaltes aan ammonium (NH4), mangaan en 
ijzer. Ook lood, E. coli, Enterococcen, nitriet (NO2), 
nitraat (NO3), arseen, cadmiumwerden zijn gevon-
den. Wie dit putwater wil gebruiken om de auto te 
wassen, het toilet door te spoelen of het gazon te 
sproeien loopt geen gezondheidsrisico.

Wie het water wil gebruiken om te drinken, te 
koken, de afwas te doen of te douchen, laat dit best 
op regelmatige basis controleren door het PIH.

 > Info: www.provincieantwerpen.be, 03 259 13 26 

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

Toeren om te Loeren, de leuke en 
ecologische fietstocht door Grob-
bendonk en Vorselaar is op 16 sep-
tember. Tot dan! 



•	 Zomerschilderen

Na de geslaagde editie van 
‘Zomerschilderen’ in het Vorse-
laarse Klooster, kan u elke week 
op een andere, fijne locatie in 
onze regio schilderen.

> Info: www.kempenskarakter.be/
zomerschilderen, 015 25 15 82

•	Digidak

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 voor-
stellen doormailen of spring even 
binnen tijdens de vrije inloop in 
het digidaklokaal (Bib).

 > Info: digidak@vorselaar.be

•	 Sluitingsdagen	augustus

Op woensdag 15/8 zijn alle 
gemeentelijke diensten gesloten. 
Kinderclub De Regenboog en 
Speelplein Kaboem sluiten van 
13 t.e.m. 18/8. Nadien staan wij 
graag terug tot uw dienst. Alle 
sluitingsdagen kan u raadplegen 
op onze website. 

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

•	 Solidair	Vorselaar

Tijdens de jaarmarkt werden 108 
fietsen ingezameld. Het was hart-
verwarmend hoe kinderen hun 
eigen fietsje brachten voor het 
schooltje Senegal. Bedankt Vorse-
laar voor dit mooie gebaar!

 > Info: 0478 01 71 31 

VerkaVelInG
Van de WerVelaan

In het IOK-project aan de Van de 
Wervelaan zijn nog 3 bouwgron-
den beschikbaar. Wie interesse 
heeft, kan zich aanmelden bij IOK 
van 17/9 t.e.m. 26/9. Voor wie niet 
in Geel geraakt, voorzien we een 
inschrijfavond op 24/9 van 18u 
tot 19u30 in ons gemeentehuis. 
De verkoopavond is op maandag 
8/10 om 19u.

Info: www.iok.be/vandewervelaan

Inbrekers komen graag langs wan-
neer er niemand thuis is, bijvoor-
beeld tijdens uw vakantie. Neem 
daarom vòòr uw vertrek de juiste 
maatregelen. Maar ook wie thuis 
graag eens de barbecue aansteekt, 
past best op, want een ongeval is 
snel gebeurd.

 > Info: www.BeSafe.be
 > Afwezigheidstoezicht politie: 

 www.politieneteland.be

kort
geuren  en kleuren
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VeIlIGHeIdstIPs
Voor de VakantIe

Vorselaar is een gezellige, groene, 
bruisende gemeente ... maar het 
is ook een dorp met creatieve 
handelaars en ondernemers. Via 
deze Facebook-pagina kan u hen 
volgen!

 > Info: www.facebook.com/  
 OndernemendVorselaar

fIetsBIeB
In Vorselaar

Dinsdag 7/8 opent om 17u30 de Fietsbieb in Vorselaar. De Fiets-
bieb geeft gezinnen met jonge kinderen de kans om dagelijks 
gebruik te maken van kinderfietsen tegen een lage prijs. 

Ouders weten het al langer. Een kind ontgroeit zijn fietsje sneller 
dan de portemonnee kan volgen. Leden van de Fietsbieb hoeven 
zich geen zorgen te maken. Zij kunnen voor hun kind (tot 12 jaar) 
een jaar lang een fiets lenen. Tweedehands, maar tiptop in orde.

Lid	worden
Lid worden kost u € 20 voor een jaar. Bij de start van de Fiets-
bieb staan reeds meer dan 20 kinderfietsjes te blinken. Vooraleer ze 

ONDERNEMEND	
VORSELAAR

De Troon bestaat 40 jaar en 
viert dit met een opendeurdag 
op 30/9. Om van deze dag een 
echt feest te kunnen maken, zijn 
ze nog op zoek naar helpende 
handen. Heeft u hier wel zin in? 
Neem dan snel contact op! 
 

 > Info: 0477 99 24 86, 
lynn.aeschlimann@fracarita.org

OPENDEURDAG	
DE	TROON

Hulpverleningszone Kempen lan-
ceerde een webportaal ‘Preven-
tie’ waar u allerhande info over 
uw bedrijf, instelling, inrichting 
kan doorgeven aan de brandweer. 

Deze info kan zeer nuttig zijn tij-
dens een interventie. Het web-
portaal is verder ook de toe-
gangsdeur tot de diensten van 
de dienst preventie. U kan via 
dit portaal een advies of controle 
aanvragen, een oefening melden, 
een sleutelkoker aanvragen, een 
interventiedossier samenstellen, 
een risicoanalyse uitvoeren, con-
tactgegevens actueel houden …

MELD	UW	ZAAK	AAN	
BIJ	DE	BRANDWEER

Is dit verplicht? De registratie in 
dit portaal mag door elk bedrijf of 
instelling vrij gebruikt worden.

Registratie is enkel verplicht in 
twee gevallen:
 – Bij publiek toegankelijke inrich-

tingen (vanaf 10 personen). 
 – Wanneer u een brandpreven-

tieopdracht wenst aan te vragen 
(bespreking, advies, controle).

 > Info: https://kempen.
 hulpverleningszone.be 
 en klik op ‘webportaal’

uitgeleend worden, zorgt de Fiets-
bieb dat de fietsjes op punt staan 
en zo nodig hersteld worden. 

Tweedehands	kinderfietsen:	
steeds	welkom
Heeft u thuis nog een kinderfietsje 
staan, dan kan u deze aan de Fiets-
bieb schenken in ruil voor een jaar 
gratis lidmaatschap. Uw fiets krijgt 
een 2de leven bij een ander kind.

Zitdagen
In augustus kan u in de Fietsbieb 
terecht op dinsdag 7/8 van 17u30 
tot 19u30 en op zaterdag 18/8 tij-
dens de Bibverwendag. Vanaf dan 
opent de Fietsbieb elke 1ste dins-
dag van de maand van 17u30 tot 
19u30 in LDC Sprankel! (Nieuw-
straat). Enkele vrijwilligers staan 
dan graag tot uw beschikking voor 
verhuur en herstelling van uw 
biebfiets.
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WeGenWerken ZoMerVakantIe

Deze zomer staan er wegenwerken gepland. Dat 
is voor ons moeilijker (bv. personeelsinzet tijdens 
verlofperiode en beschikbaarheid bouwmaterialen) 
maar we doen dat graag om zo de overlast tot een 
absoluut minimum te beperken. Er is geen school-
gaand verkeer en veel mensen hebben vakantie. 

1.	VERKEERSDREMPELS
Tijdens het bouwverlof, tussen 9 en 20 /7, zullen 
de drempels in Goorbergenlaan (kruispunt van Car-
refour en aan Heikant) heraangelegd worden met 
prefab-oprijboorden. Deze vertoonden verzakkin-
gen en opstoten van klinkers. Om alle straten vlot 
bereikbaar te houden, wordt een omleiding voorzien 
en wordt de Boulevard (tussen Goorbergenlaan en 
Kempenlaan) en de Kempenlaan (tussen Kerkstraat 
en Goorbergenlaan) tijdelijk tweerichtingsverkeer. 

2.	VOETPAD	NIEUWSTRAAT/VELDSTRAAT
De voorbije jaren werden al heel wat voetpaden 
aangepakt. Deze zomer wordt het voetpad tussen 
het gemeentehuis en de bib vernieuwd, net als de 
overzijde aan Ninfea (tussen Veldstraat, Nieuw-
straat en Merellaan). We voorzien er meteen toe-
gankelijke mindervaliden-boordstenen.

3.	MOBILITEIT	VAN	DE	WERVELAAN
Vorselaar werd één van de laureaten van de provin-
ciale wedstrijd ‘verkeersveilige gemeente’. In een 

workshop werden nog extra ingrepen voorbereid. De 
Van de Wervelaan is in de jaren ’60 veel te breed ont-
worpen en dat zorgt voor te snel verkeer. Na overleg 
met alle diensten en politie, worden 2 proefopstellin-
gen met wegversmallingen geplaatst (waar de fietsers 
voorrang houden) en extra borden om de voorrang aan 
rechts aan te duiden. 

4.	SCHOOLOMGEVING	WERVETUIN
De parkeerzone voor de Wervetuin wordt helemaal 
heraangelegd, in overleg met de school. Er komt een 
apart voetpad achter de parkeerstrook zodat ouders 
veilig kunnen doorsteken richting centrum, de Borre-
kenslaan of Molenbaan.

5.	WATERLEIDING	BOULEVARD
De Boulevard wordt de komende jaren helemaal 
heraangelegd zoals de Cardijnlaan. Dan maakt van 
Boulevard een aangename straat in natuurlijke materi-
alen, met meer groen en duidelijke parkeerzones. Vanaf 
30/7 zal een aannemer alvast voorbereidende werken 
om het drinkwaternet te saneren. De aannemer start 
aan de kant van Kuiperstraat zodat de zone met veel 
schoolgaand verkeer zeker klaar is tegen 1/9. 

6.	ASFALTERINGSWERKEN
Dit jaar stonden ook enkele asfalteringswerken gebud-
getteerd. Onder meer in de Schransstraat, de aanzet tot 
de Kardinaalswijk en op het Sassenhout en Neerzand 
worden stukken asfalt vernieuwd tijdens de 2de week 
van augustus.

 > Info: td@vorselaar.be, 014 50 71 07


