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Bibliotheek Neteland opent de deuren op zaterdag 18 
augustus 2018. In elk van de vijf bibliotheken staat er 
een leuke activiteit op het programma. De evenemen-
ten beginnen op verschillende uren, dus ga gerust een 
kijkje nemen in meerdere gemeenten. 

De bib in Vorselaar is open van 10u tot 14u. Er zijn 
nog een aantal plaatsen beschikbaar voor de work-
shop van Liesbet Slegers om 13u. Uw (klein)kind 
inschrijven kan in de bib of via een mailtje naar biblio-
theek@vorselaar.be. De workshop is voor ‘Karels’ en 
‘Kaatjes’ van 3 tot 4 jaar.

Van 10u tot 14u kan u ook de Fietsbieb bezoeken: 
deze organisatie biedt voor € 20/jaar een fiets op 
maat van uw kind. Tot dan!

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

oPendeUrdaG 
BIBlIotHeeK neteland

We bevinden ons in een wamteperiode gekenmerkt 
door hoge temperaturen, weinig regenval en hoge 
ozonconcentraties. 

Tijdens deze periode zijn enkele voorzorgsmaatrege-
len van kracht: zo is er een vuur- en rookverbod in 
onze bossen en natuurgebieden. Bij extreme droogte 
wordt de toegang tot De Dreef, ‘t Schupleer en De 
Lovenhoek tussen 22u en 7u verboden. 

Er gelden ook maatregelen om water te besparen en 
tijdens de heetste uren van de dag wordt afgeraden 
om zware inspanningen te doen. Ga gerust een keer-
tje extra langs bij buurtbewoners die alleen wonen. 
Zorg dat ouderen, kinderen en dieren voldoende drin-
ken. U vindt de laatste info op onze website. 

 > Info: www.vorselaar.be, 014 50 11 01

WarMe daGen
WaarsCHUWInGsfase

geuren  en kleuren
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fIrMa’s dIe BeWeren saMen te 
WerKen Met de GeMeente in Vorselaar

Meer uittips? www.vorselaar.be 

De activiteit van uw erkende vereniging in Info 
Vorselaar? Voer voor 10 augustus alle gegevens 
in op www.uitdatabank.be.  
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 do 09.08  14u-15u 
Verteluurtje over huisdieren
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 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
 
 zo 12.08  13u-22u
Haringbak
waar: Kantine VK Zegbroek
info: vkzegbroek@gmail.com

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

 za 18.08  9u-13u
Natuurbeheerwerken
waar: Kapel Lovenhoek
info: Natuurpunt, 0490 44 57 39

  za 18.08  10u-14u
Opendeurdag Bibliotheken Neteland
met verrassing voor elke bezoeker
waar: Bib Vorselaar
info: 014 50 71 82

  za 18.08  13u
Workshop Liesbet Slegers (3-4 jarigen)
waar: Bib Vorselaar
info: 014 50 71 82, inschr.

 zo 19.08  14u-18u
Belgisch Kampioenschap Retrokoers
waar: Schranshoeve en centrum 2290
info: WCV en Schranshoeve

 ma 20.08  14u-16u 
Rad van Fortuin
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 di 21.08   14u-16u 
Bewegingsoefeningen van op een stoel
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 wo 22.08  14u-16u 
Ijssalon: coupe aardbei of dame blanche
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87, € 2,5, inschr.

 do 23.08  14u-16u 
Trage wandeling, terrasje halverwege
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 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: € 4, kinderen € 1, VVV

 ma 27.08  9u-16u
Kleuter en pré dansdag 3-7 jaar
waar: Sportcentrum De Dreef
info: € 25, www.javo.be

 di 28.08   9u-16u
Jazz-modern-musical dansdag 8-16 jaar
waar: Sportcentrum De Dreef
info: € 25, www.javo.be

 di 28.08   14u-16u 
Plattekaastaart met koffie proeven
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87, € 2,5, inschr.

 wo 29.08  9u-16u
Disco en pom dansdag 8-16 jaar
waar: Sportcentrum De Dreef
info: € 25, www.javo.be

 wo 29.08  14u-16u 
Quiz over algemene dingen
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

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

 do 30.08  9u-16u
Hip hop dansdag 8-16 jaar
waar: Sportcentrum De Dreef
info: € 25, www.javo.be

 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  13u-17u
Harmoniefeesten: Muziekbeurs vinyl, 
cd en muziekinstrumenten
waar: Zaal De Dreef
info: info@harmonievorselaar.be

 zo 02.09  10u-13u
Harmoniefeesten: Verwenbrunch
waar: Zaal De Dreef, inschr. voor 27/8
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

De voorbije periode kregen we van enkele veront-
ruste inwoners bericht dat er in Vorselaar enkele fir-
ma’s actief zouden zijn die onterecht beweren met 
de gemeente samen te werken. 

De ene firma zou de kwaliteit van kraanwater con-
troleren en indien nodig een zuiveringstoestel ver-
kopen. We benadrukken dat het kraanwater van 
Pidpa volkomen veilig is. 

De andere firma zou groepsaankopen isolatie ver-
kopen en in uw naam de premie aanvragen bij de 
gemeente, terwijl dit niet het geval is. We raden 
iedereen aan zowel firma’s als procedures goed af 
te wegen alvorens een keuze te maken. Meer info 
vindt u op onze website www.vorselaar.be. 

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

 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

 woensdag  20u 
Samenkomst A.A.
waar: Zaaltje Den Engel, wekelijks
info: 0477 77 51 05, 0495 36 03 29

 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

sPorteldaG Voor 50-PlUssers
In Vorselaar
LDC Sprankel! en Sportdienst Vorselaar organiseren 
een Sporteldag voor 50-plussers. Bewegen, sporten 
en plezier maken: wandelen, fietsen, badminton, mini-
golf, yoga, line-dance, zelfverdediging, gymnastiek, 
petanque en kubb komen op deze dag aan bod.

Inschrijven kan tot 19 september via de balie van het 
gemeentehuis of www.vorselaar.be (€ 7, incl. verzeke-
ring, activiteiten en begeleiding, materiaal, infrastruc-
tuur, drankjes, broodjeslunch en vieruurtje). Wil u 
inschrijven via de website, dan heeft u een account in 
i-School nodig. Heeft u nog geen account, registreer 
u dan eerst via https://www.i-school.be/Vorselaar/
Registreren. Heeft u al een account, gebruik dan de 
door u gekende logingegevens en schrijf meteen in.

 > Info: zaterdag 29 september, 9u30-16u, De Dreef
 sport@vorselaar.be, 014 50 71 13, 
 ilse.stessens@vorselaar.be, 014 50 71 87

VerWarMInGsCoaCHes 
GeZoCHt
Wil u graag helpen bij het optimaal instellen van 
de verwarming bij gezinnen in Vorselaar? Dat kan! 
Dit najaar zetten Vorselaar en de provincie Ant-
werpen opnieuw in op optimaal verwarmen. Want 
door bewuster te verwarmen kan u heel wat ener-
gie besparen. Als vrijwilliger gaat u op huisbezoek 
bij geïnteresseerde huishoudens. U geeft hen tips 
op maat en helpt hen bij het zuinig instellen van hun 
verwarming.

“Voor mij was deze periode een interessante ervaring. Ik 
heb veel bijgeleerd. Je legt contact met mensen in een heel 
andere context dan we in het dagelijks leven gewoon zijn. 

Als je dan positieve reacties krijgt, is dit de kers op de taart.” 
Gabriël Dirkx, vrijwilliger uit Boechout

De provincie zorgt voor de nodige ondersteuning 
zoals een opleiding, materiaal en een mooie belo-
ning. Interesse? Stuur snel een e-mail!

 > Info: vriendvan@provincieantwerpen.be

GroePsaanKooP MUUrIsolatIe 
PrIJZen GeldIG tot eInd 2018
Zijn de muren van uw woning niet of slechts beperkt 
geïsoleerd? Een goed geïsoleerde woning blijft in de 
zomer lekker fris. In een niet-geïsoleerde woning 
verdwijnt in de winter 25% van de warmte door de 
muren. Indien uw dak goed geïsoleerd is, is muuriso-
latie de volgende stap naar een lagere energiefac-
tuur en meer comfort. 

De gemeente organiseert samen met IOK een 
groepsaankoop muurisolatie. Kijk op www.iok.be/
muurisolatie welke firma’s voor Vorselaar gekozen 
zijn en welke interessante prijzen en voorwaarden 
zij aanbieden. Om deel te nemen kan u contact 
opnemen met één of meerdere gekozen firma’s. Zij 
maken bij u thuis een offerte op maat op. 

 > Info: www.iok.be/muurisolatie, 014 56 42 56 
 milieu@vorselaar.be

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



• Wespen

De gemeente verdelgt geen wes-
pennesten bij uw thuis. Neem 
hiervoor rechtstreeks contact op 
met de brandweer. U kan uw aan-
vraag elektronisch indienen via 
het e-loket.

 > kempen.hulpverleningszone.be

• Bijeenkomsten AA

Alcoholverslaving hoeft niet het 
einde te zijn. AA of Anonieme 
Alcoholisten staan open voor elke 
vrouw of man die niet ten onder 
wil gaan aan de lichamelijke en 
mentale afhankelijkheid van alco-
hol. AA Vlaanderen telt 9000 
leden die kunnen kiezen uit 400 
vergaderingen; wekelijks en ook 
in uw omgeving. 

 > Info: www.aavlaanderen.org 
 03 239 14 15 (dag & nacht)

• Nieuwe dansschool

Er komt opnieuw een gevarieerd 
dansaanbod in de sporthal van 
Vorselaar. Kinderen en jongeren 
van 3 t.e.m. 16 jaar kunnen zich 
uitleven en verdiepen in kleu-
ter en pré, jazz-modern-musical, 
disco en pom, hip hop, ... Meer 
info over de lessen (vanaf septem-
ber) en de proefdagen (in augus-
tus) vindt u op de website en in de 
UiT-databank. 

 > Info: www.javo.be

MantelZorG
toelaGe 2018

Kort
geuren  en kleuren

Om 13u is het de beurt aan de heren. Op 9 september 
start de wegrit over 85 km voor de 48 politievrouwen 
om 9u. Om 13u starten de 97 politiemannen voor 
hun wegrit over 102 km. De start en finish bevinden 
zich aan het sportcentrum van Sport Vlaanderen. 

Het parcours voor de tijdrit en de wegrit loopt over de 
gemeenten Grobbendonk, Herentals en Vorselaar. De 
toegang is gratis en supporters zijn welkom!

 > Info: www.politieneteland.be  

eK WIelrennen
Voor de PolItIe

De vierjaarlijkse Europese kampioenschappen wiel-
rennen voor de politie vinden van 6 t.e.m.  10 septem-
ber 2018 plaats in onze politiezone Neteland. 

De plechtige openingsceremonie is gepland op 7 
september 2018 om 17u30 in de sporthal van Sport 
Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60, Herentals. De 145 
beste wielrenners en wielrensters uit 20 landen zullen 
tijdens dit EK strijden om de Europese titels. 

Op 8 september 2018 staat het tijdrijden over 20 km 
op het programma. Vanaf 9u starten de dames. 

•	 Sluitingsdagen	augustus

Op woensdag 15 augustus zijn 
alle gemeentelijke diensten geslo-
ten. LDC Sprankel!, Kinderclub De 
Regenboog en Speelplein Kaboem 
sluiten van 13 t.e.m. 17 augustus. 
Nadien staan wij graag terug tot 
uw dienst. Alle sluitingsdagen kan 
u raadplegen op onze website. 

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

•	 Subsidies	sportverenigingen

Vorselaarse erkende sportvereni-
gingen kunnen genieten van sub-
sidies voor hun werking en voor 
hun jeugdwerking. Het reglement 
en het aanvraagformulier vindt u 
op www.vorselaar.be.

Het aanvraagformulier moet voor 
30 september 2018 ingediend zijn 
bij Sportdienst Vorselaar, 
Markt 14, 2290  Vorselaar, 
sport@vorselaar.be.

 > Info: sport@vorselaar.be,
 014/507113

•	 BENOveren

Samen BENOveren (beter reno-
veren) is efficiënter en goed-
koper. Infrax biedt daarom ook 
een burenpremie aan om geza-
menlijke renovatieprojecten te 
ondersteunen.

 > Info:  www.mijnbenovatie.be

geuren  en kleuren

BK retroKoers
Grote PrIJs Van ‘t Half VarKen

‘De grote prijs van ‘t half varken’ is het Belgisch Kampioenschap 
Retrokoers voor deelnemers zonder rennersvergunning, geor-
ganiseerd door Wielercomité Vorselaar i.s.m. Schranshoeve, het 
gemeentebestuur en Politie Neteland. Op zondag 19 augustus zijn 
start en finish voorzien aan de Schranshoeve.

Een retrokoers: dat betekent premies in 
natura en vleesprijzen voor de winnaars. 
De heren 40+, 50+, 60+ en dames star-
ten om 13u30 voor 30 rondes (51km). 
Om 15u30 starten de heren van 18 tot 
39 jaar voor 35 rondes (59,5km).  

Het parcours is volledig afgesloten 
voor alle verkeer tussen 13u en 17u30: 
vanaf de Schranshoeve in de Nieuw-
straat - Ravenlaan - Kievitlaan - Veld-
straat - Fazantenlaan - Leeuweriklaan 
- Nieuwstraat. 

 > Info: wcvvzw@gmail.com

Mantelzorgers zijn erg waardevol. 
Ze ondersteunen en verzorgen een 
hulpbehoevende partner, kind of 
ouder en staan hem of haar iedere 
dag opnieuw bij in het dagelijkse 
leven. Zo lang als dit kan, kun-
nen deze mensen in de eigen ver-
trouwde omgeving blijven wonen 
en verzorgd worden.

Het OCMW waardeert dit en wil 
de mantelzorgers graag onder-
steunen via de mantelzorgtoe-
lage. Ook in 2018 kan u hierop 
beroep doen, als u aan de voor-
waarden van het reglement vol-
doet. De mantelzorgtoelage geldt 
enkel indien de zorgbehoevende 
inwoont bij de mantelzorger. De 
aanvraag moet gebeuren voor 1 
november van ieder jaar. 

Voor een aanvraag maakt u een 
afspraak met het OCMW. Op 
uw eerste afspraak brengt u een 
bewijs van het gezamenlijk inko-
men, zowel van uzelf als van de 
hulpbehoevende en een attest van 
de FOD Sociale Zekerheid, RIZIV 
of een andere erkende organisa-
tie mee. De toelage bedraagt max. 
€ 50/maand en wordt 1x per jaar 
uitgekeerd.

 > Info of een afspraak: 
 liesbeth.aerts@vorselaar.be, 
 014 50 00 21

De milieudiensten van Grob-
bendonk en Vorselaar organise-
ren samen een leuke fietstocht 
‘Toeren om te Loeren’. U toert met 
de fiets naar verschillende plaat-
sen in beide gemeenten, waar u 
kan loeren naar duurzame oplos-
singen. Bent u ook benieuwd naar 
‘Den Herberg’ van Bartel Van Riet, 
de ‘Happening Lokaal & Gezond’, 
fairtrademenu’s, streekproduc-
ten, schapendrijven, ambachten, 
kruiden, sappen, ritjes met elek-
trische voertuigen, … ? Fiets mee!

ZondaG 26 aUGUstUs
30 Jaar sCHaKel

Vorselaar neemt weer deel aan de plezantste afsluiter van de 
zomervakantie. VVV-Toerisme-Vorselaar en het gemeentebestuur 
verwelkomen u aan ‘de kasteelhut’ (evenementenzaal De Dreef). 

U kiest zelf welke afstand en langs welke hutten u rijdt. Zo krijgt u 
een bijna ontelbaar aantal fietslussen aangeboden. Bij uw vertrek 
in Vorselaar aan ‘de kasteelhut’ helpen de vrijwilligers van de VVV 
u graag om een leuke route uit te stippelen. Dit jaar zijn er nieuwe 
hutten bijgekomen in o.a. Grobbendonk en Herenthout. Vorig jaar 
schreven er 480 fietsers in en waren er bijna 1750 passanten.

Wil u in Vorselaar starten? Dan kan u vanaf 8u inschrijven. Voor een 
dagje fietsplezier betaalt u € 4. Kinderen betalen slechts € 1, appel 
en wafel inbegrepen. Iedere schakelaar is verzekerd. 

TOEREN	OM	TE	LOEREN
16	SEPTEMBER

U kan starten op één van de 6 
locaties in Grobbendonk (Kasteel 
d’Ursel, Watermolen, Gezins-
boerderij Het Karrewiel) en Vor-
selaar (Camping De 7 Geitjes, 
Schapenstal Schupleer/Happe-
ning Lokaal en Gezond, Brasserie 
De Schranshoeve). 

De fietstocht is gratis. Op elke 
locatie is er eten, drinken, info en 
animatie.

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

Via de deelnemerstombola zijn er 
veel waardevolle prijzen te winnen, 
o.a. e-bike fietsen van Batavus en 
verschillende verblijven in B&B’s. 
Geef hiervoor het adresstrookje 
af dat u bij de inschrijving ont-
vangt. U ontvangt dan bovendien 
een kaart met kortingsbonnen.  
Ook aan de kinderen is gedacht. 

In de namiddag vrolijken de char-
mezangers Herman en Eddy alle 
fietsers op. U kan onze Vorselaarse  
streekproducten proeven en aan-
kopen: het Florreke, Eddy’s ijs, Kas-
teelbrood, 2290-bier, Vorselaarse 
gin, Frut van Leon, ... Hongerige 
magen kunnen we vullen met over-
heerlijke pannenkoeken en frika-
dellen met krieken. Iedereen is van 
harte welkom!

 > Info: www.schakel.be, 
 VVV-Toerisme-Vorselaar: 
 0495 69 25 95 
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