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Vanaf 1 september krijgen Vorselaarse kinderen en 
jongeren de kans om van kunst- én muziekonderwijs 
te genieten in eigen dorp. 
Het ‘tekenschooltje’ wordt een officieel onderdeel 
van De Herentalse Academie voor Beeldende Kunst. 
Het tekenschooltje blijft ook doorgaan in De Knipoog.  
De Academie voor Muziek, Woord en Dans verandert 
dan weer van lesplaats. 
Na vele jaren in De Knipoog wordt Horizon, een 
nieuwbouw binnen het Kardinaal van Roey-instituut, 
immers de nieuwe thuisbasis. De leerlingen krijgen er 
les in een supermoderne en aangepaste muziekklas. 

> Info: www.herentals.be/kunstacademie,
www.herentals.be/academie/samwd

KUNST- EN MUZIEKONDERWIJS

Het is bijna september. De gemeente en politie nemen 
dan naar goede gewoonte verschillende initiatieven 
om het begin van het schooljaar in goede banen te 
leiden. 

De politie oefent ook extra toezicht tijdens de eerste 
schooldagen en onze toezichters staan terug paraat 
om de kinderen te begeleiden bij de verschillende 
oversteekplaatsen in het centrum. 

Onze toezichters staan verspreid over het dorp:
Lepelstraat, Goorbergenlaan, Kuiperstraat/Cardijn-
laan, kerk.

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

VEILIG TERUG NAAR SCHOOL
geuren  en kleuren

INFO VORSELAAR 2018/12

CAMERA’S TEGEN ZWERFVUIL
in Vorselaar
Meer uittips? www.vorselaar.be 

De activiteit van uw erkende vereniging in Info 
Vorselaar? Voer voor 3 september alle gegevens 
in op www.uitdatabank.be.  
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 27.08-30.08
Javo dansdagen
waar: Sportcentrum
info: 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

 vr 31.08   20u-22u
Wecken is hip
waar: Buurthuis
info: VELT, € 2,5

 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

 za 01.09  13u30-17u
100km van Vorselaar
waar: Pleintje Tip
info: WTC Fiets u Fit

 zo 02.09  10u-13u
Harmoniefeesten: muzikale verwenbrunch
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   13u30-16u30
Natuurwandeling
waar: kruispunt Heirbaan-Pallaaraard
info: Natuurpunt, 0498 61 07 32

 ma 03.09  14u-16u
Rad van fortuin
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 wo 05.09         9u-12u & 18u-20u
Inschrijvingen Digidak
waar: Digidak-lokaal in bib

 wo 05.09  9u30
Startavond groep Alleenstaanden
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87
 
wo 05.09  19u-20u30
Start lessen Jujutsu
waar: Sportcentrum
info: www.jujutsu.be

 

 wo 05.09+za 08.09
Proefles dansen
waar: Sportcentrum
info: www.javo.be

 wo 05.09  18u-21u
Thomas More Infodag en inschrijvingen
waar: Campus Lepelstraat
info: www.thomasmore.be
 
 do 06.09  13u30-17u
Ontmoetingsnamiddag: 
De wakkerste kiezer van de wereld
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 do 06.09  19u30-22u30
Handlettering - workshop 2
waar: Jong Femma Vorselaar
info: jongfemma2290@gmail.com

 vr 07.09   20u30
Openluchtfilm De Kampioenen
waar: Marktplein

 za 08.09  12u-22u
Lekker op de met
waar: Marktplein

 za 08.09+zo 09.09  
EK Politie
info: www.politieneteland.be

 zo 09.09  14u30-20u
Vorselaar zingt en danst
waar: Pleintje Tip

 zo 09.09, ma 10.09 + wo 12.09
Kermis
waar: Rond de kerk

 ma 10.09  9u-10u
Start praatgroep Engels
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87
 
 wo 12.09  14u-15u
Smoutebollen van de kermis
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87, € 0,50 per stuk 

 wo 12.09  18u30-19u30
Start yoga-lessen
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87, € 5,50

 wo 12.09  14u-15u
Jeugdinitiatie 
waar: Sportcentrum
info: cyclocrossvorselaar@telenet.be

 do 13.09  14u-16u
Bingo
waar: LDC Sprankel!
info: inschrijven via 014 50 71 87, € 2,5
 

Onze gemeente kan beroep doen op een grote 
groep geëngageerde zwerfvuilvrijwilligers en mede-
werkers van de technische dienst om regelmatig het 
zwerfvuil op te ruimen. Denk maar aan de zwerfvuil-
acties met de leerlingen en studenten van Vorselaar, 
aan de afvalmeters en -peters, ... Zij leveren hier-
mee een grote bijdrage aan een propere gemeente 
en verdienen hiervoor een dikke pluim.

Hun acties zijn echter niet toereikend. Zwerfvuil en 
sluikstort blijft op verschillende locaties hardnekkig 
terugkeren. Daarom keurde de gemeenteraad de 
plaatsing en het gebruik van tijdelijke vaste came-
ra’s in Vorselaar goed. Bovendien kunnen die helpen 
om overlast en vandalisme aan te pakken. Ook in 
de andere gemeentes van Neteland zal dit het geval 
zijn.

De technische dienst zal de camera’s in de omge-
ving van risicoplaatsen, evenementen en grote 
volkstoelopen plaatsen. Dit gebeurt met naleving 
van de regels van de Camerawet, de Wet op het 
politieambt en de Privacywetgeving. Zo kan de poli-
tie gericht toezicht houden en indien nodig onder-
zoeken wie sluikstort of overlast bezorgt.

We rekenen erop om met het gebruik van camera’s 
een stap vooruit te zetten in een kordate en effec-
tieve aanpak van zwerfvuil, sluikstort en andere 
vormen van overlast in uw gemeente.

De nationale Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluik-
storten loopt trouwens van 17 tot en met 23 sep-
tember. Uiteraard zullen we ook na deze week ver-
der werken aan een gemeente met weinig zwerfvuil 
en sluikstort!

> Info over Handhavingsweek: mooimakers.be/
week-van-de-handhaving

VERKIEZINGEN OP 14 OKTOBER

Reserveer uw plaatsje op de bus
Net als andere jaren brengt u uw stem uit in sport-
centrum De Dreef tussen 8 en 15 uur. Bent u moei-
lijk te been of hebt u geen vervoer? Weet dan dat 
u thuis kunt opgehaald worden met een aangepast 
busje, zodat uw rolstoel mee kan. De rit van en naar 
de stembus is volledig gratis. Vergeet niet te reserve-
ren voor 1 oktober. Meer info of reserveren? liesbeth.
aerts@vorselaar.be of 014 50 74 80.

Op de verkiezingsdag is Sportcentrum De Dreef uit-
zonderlijk ook toegankelijk voor auto’s. Zo kunnen 
familieleden of kennissen u makkelijk tot dicht bij de 
ingang brengen. 

Oefenen met de stemcomputer
Ook deze keer stemmen we in Vorselaar digitaal. In 
het gemeentehuis en in LDC Sprankel! staat vanaf 
september een stemcomputer. U kan gratis en vrij-
blijvend komen oefenen in LDC Sprankel! en het 
gemeentehuis tijdens de openingsuren. Kom dus voor 
10 oktober zeker eens langs zodat u met een gerust 
hart kan stemmen! 

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

Hoe stem ik?
Een korte opfrissing nodig? Bekijk het instructiefilm-
pje op www.vlaanderenkiest.be. U kan er ook alle 
informatie terugvinden over o.a. volmacht geven en 
de twaalf stappen van het stemproces. Op 14 oktober 
kan u op deze website ook de resultaten raadplegen.

> Info: www.vlaanderenkiest.be

Opgelet: alle gemeentelijke dien-
sten zijn op dinsdag 18/09 uitzon-
derlijk gesloten!

 vr 14.09   10u-11u
Start praatgroep Frans
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 vr 14.09   20u-23u
Wijn met een verhaal
waar: Buurthuis
info: KWB, € 20

 za 15.09   9u-13u
Werkdag schapenstal
waar: Schapenstal, Dijkbaan
info: Natuurpunt, 0478 53 06 33

 za 15.09  9u-19u
Cyclocross Vorselaar
waar: Sportcentrum
info: cyclocrossvorselaar@telenet.be

 zo 16.09  10u-17
Happening Lokaal en Gezond 
15u: rondleiding Joeri Cortens ‘Behaag 
de Kempen’
waar: Schapenstal, Dijkbaan
info: 474 96 86 61

 zo 16.09  
Toeren om te loeren
waar: Vorselaar+Grobbendonk
info: milieu@vorselaar.be

ma 17.09  14u-16u
Geheugen- en woordspelletjes
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 ma 17.09  20u-22u
Infosessie ‘Assertief grenzen stellen’ 
door Erna Claes
waar: LDC Sprankel!
info: inschr. via 14 50 71 87, ism CM, € 3

 do 20.09  14u-16u
Zin in quiche en slaatje?
waar: LDC Sprankel!
info: inschrijven via 014 50 71 87, € 2,5

 do 20.09  13u30-17u
Bingo 
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 ma 24.09  19u30-22u30
Bloemschikken herfst 
waar: t Spieke, Riemenstraat 69
info: femma.vorselaar.2290@gmail.com

@ABB_Vlaanderen         vlaanderenkiest.be         info@vlaanderenkiest.be

vlaanderenkiest.be

#vlaanderenkiest op 14 oktober 2018
lokale en provinciale verkiezingen

Kandidaten bekend op 18 september 2018

Resultaten bekend op 14 oktober 2018

V.U.: Agentschap Binnenlands Bestuur, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel



VORSELAAR REISTPLANTJESVERKOOP
geuren  en kleuren

geuren  en kleuren

TOEREN OM TE LOEREN

Op zondag 16 september organi-
seren Vorselaar en Grobbendonk 
“Toeren om te Loeren”. U toert 
met de fiets naar verschillende 
plaatsen, waar u kan loeren naar 
duurzame oplossingen. Die dag 
maken we onze gemeente ook 
autoluw!
Kom ook het nieuwe elektrische 
voertuig testen: de Biro!

 > Info: milieu@vorselaar.be, 
www.biro.be

Doorlopend: kermis rond de kerk op zon-, maan- en woensdag!

Dit jaar neemt onze gemeente 
voor de 20ste maal deel aan de 
plantjesverkoop voor 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. 

Koop een Azalea-plantje op 14, 
15 en 16 september en steun Kom 
Op Tegen Kanker!

WEEKEND 8+9 SEPTEMBER - EK POLITIE
- EK wielrennen voor politiediensten
- zaterdag tijdrit Heiken/Grobbendonk/Herentals
- zondag wegrit 5 passages door centrum: Lepelstraat/Riemenstraat
- verkeer kan met wegrit meerijden
- parkings Oostakker en bibliotheek blijven beschikbaar voor kermis

Na de sluiting van de cafe-
taria enkele weken geleden, 
is de gemeente onmiddel-
lijk met gesprekken gestart 
met brouwerij Corsendonk 
om zo snel mogelijk een 
oplossing te vinden. Zo is er 
vermeden om de cafetaria 
onder bewind van een cura-
tor te laten vallen met het 
risico om langere tijd geslo-
ten te blijven.

Die aanpak heeft geloond en 
de cafetaria is meteen vrij-
gegeven zodat een nieuwe 
uitbater snel van start kan 
gaan. Er waren al verschil-
lende kandidaten, ook uit 
onze eigen gemeente. De 
onderhandelingen tussen 
Corsendonk en die kandida-
ten zitten in een laatste fase. 
Wij vroegen om de dienst-
verlening begin september 
al te hervatten.

De gemeente heeft meteen 
ook aangedrongen op een 
duurzame oplossing. Met 
de brouwerij werd overeen-
gekomen om binnen enkele 
maanden de concessie 
stop te zetten in onderling 
overleg zodat de cafetaria 
opnieuw in beheer van de 
gemeente kan komen wat 
de uitbater, de gebruikers 
en de dienstverlening ten 
goede zal komen.

KERMISWEEKEND 7-8-9 SEPTEMBER

VRIJDAG 7 SEPTEMBER - OPENLUCHTFILM
Kom verkleed in een voetbalshirt (bij voorkeur geel) 
en ontvang een lekker geschenk!
Iedereen welkom vanaf 19u30. Vanaf 20u inter-
views met enkele acteurs uit FC De Kampioenen 
en om 20u30 start de film. Met live-muziek “tune 
FC De Kampioenen” en drankjes in de stijl van de 
tv-reeks. We voorzien zitplaatsen, breng gerust uw 
eigen festivalstoeltje mee.

Oplossing voor cafetaria “De Dreef”

Maakt u zich zorgen over de 
opvoeding van uw kind? Beleeft u  
nog weinig plezier aan opvoeden? 
Heeft u het gevoel dat u er soms 
alleen voor staat? 

Kom het Groepsprogramma “Posi-
tief en verbindend opvoeden” 
volgen op elke dinsdag van 18/09 
tot en met 13/11 van 19u30 tot 
21u30 in LDC Sprankel. Deel-
name kost € 15 per gezin. Voor 
ouders van kinderen van 2 tot 10 
jaar.

> Info/inschrijving: CKG Lente-
kind samen met Het Huis Van Het 
Kind, 03 312 88 03, 
triplep@lentekind.be

POSITIEF EN VERBINDEND 
OPVOEDEN

VACATURE CONTAINERPARK

De gemeente legt een werfre-
serve aan voor een enthousiaste 
en polyvalente medewerker bij 
het containerpark (technisch 
assistent (M/V) - werfreserve 
D1-D3 – voltijds - contractueel). 

Stuur ons uiterlijk 10 september 
2018 uw sollicitatie. Het examen 
wordt ingepland op 26 september. 
Geslaagde kandidaten worden 
opgenomen in een werfreserve 
van 1 jaar. De aanwervingsvoor-
waarden en functieomschrijving 
vindt u op www.vorselaar.be.

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

ZATERDAG 8 SEPTEMBER - LEKKER OP DE MET
- foodtruckfestival
- optredens van Live Bait en Javo vzw
- kinderanimatie
- 12u tot 22u
- Marktplein

ZONDAG 9 SEPTEMBER - VORSELAAR ZINGT EN DANST
- Vorselaarse artiesten met zang en dans:
   Kardinaaldansers, Peter Van Den Broeck, Les Fizz, 2290-band: meezingen mag (we voorzien zangboekjes),
   Radio Russia
- kinderanimatie
- 14u30-20u
- Pleintje Tip

INFO VORSELAAR 2018/12

Firma Deckx zal asfalteringswerken uitvoeren in 
Grobbendonk naast het Engels kamp. De werken 
starten rond 17 september en duren ongeveer 
6 weken. Den Troon wordt afgesloten voor alle 
verkeer.

Opgelet: Zone Heiken blijft ook tijdens deze peri-
ode voor ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Enkel 
bestemmingsverkeer is toegelaten

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

Asfalteringswerken Troon

BEHAAG ONZE KEMPEN

Vorselaar neemt deel aan de 24ste editie van 
‘Behaag onze Kempen!’ waarmee we inheemse 
en streekeigen gepromoot worden. Via de actie 
kunt in de periode september-oktober kiezen uit 
een breed gamma van plantgoed: haagplantsoen, 
(hoogstam)fruitbomen, klein fruit, vruchtbomen, 
enkele klimplanten, enkele heesters, ... U kunt ook 
steunpalen voor fruitbomen en compost kopen 
aan interessante prijzen.

Buxus wordt geplaagd door de buxusmot. In één 
seizoen vreten de rupsen heel wat buxusplan-
ten kaal. Vele mensen grijpen naar gif om hun 
hagen te beschermen. Jammer genoeg zijn hier-
door afgelopen jaar heel wat vogels gestorven. De 
natuurlijke vijanden worden ook gedood door het 
gif. De beste methode om van de mot verlost te 
zijn is een nieuwe en andere haag: probeer eens 
een inheems gemengde haag.

> Info: www.iok.be/bok, behaag.onze.kempen@iok.be

GRATIS OPLEIDING HUISHOUDHULP

In samenwerking met VDAB organiseert dienstenche-
quebedrijf ’t Gerief van 5 november tot 21 december 
een opleiding ‘Huishoudhulp’. Kandidaten die de oplei-
ding positief afronden, krijgen meteen een vast con-
tract bij ’t Gerief met volgende voorwaarden:
 – onkostenvergoeding kinderopvang en vervoer;
 – geen opleiding op woensdag.  

     Lessen tussen 9 en 16 uur, gemiddeld 3 dagen/week;
 – cursusmateriaal en werkkledij wordt gratis voorzien;
 – behoud van uitkering tijdens de opleiding;
 – na uw opleiding werkt u bij klanten in de buurt, 

werkt u in een uurrooster op uw maat en krijgt u 
ondersteuning van een jobcoach. 

Opgelet! Maximum 10 kandidaten, inschrijven voor 12 
oktober 2018!

> Info: ’t Gerief, 014 28 57 57, www.tgerief.be of 
Lichtaartseweg 22, Herentals

Wilt u geld besparen op uw energiefactuur? Doe 
dan mee aan de groepsaankoop van groene stroom 
en aardgas van de provincie Antwerpen.

Schrijf voor 25/09 in via de website 
www.samengaanwegroener.be, bel gratis naar 
0800 21 134 of maak een afspraak met een van 
de medewerkers van het gemeentehuis. Breng uw 
laatste jaarafrekening elektriciteit en aardgas mee!

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

Groepsaankoop groene stroom en gas

In het voorjaar hebben we 
met Vorselaar Reist al Bokrijk 
bezocht, in de zomer Hidrodoe. 
In het najaar staat er een dagje 
Duitsland op het programma.

Op zaterdag 13 oktober 2018  
kan u samen met VVV Toerisme 
Vorselaar reizen naar het Ruhr-
gebied in Duitsland. De Neder-
landstalige gidsen laten u ken-
nismaken met de stad Kevelaer. 
Ze zullen u vertellen over de cul-
tuur van de stad en hoe deze uit-
groeide tot een bedevaartsplaats 
die jaarlijks bezocht wordt door 
meer dan 1 miljoen pelgrims.

Na het diner gaat u het Land-
schaftspark Duisburg ontdek-
ken. Voorzien van koplampen en 
een gids bezoekt u het kleurrijk 
verlichte hoogovencomplex van 
Thyssen. Een droom voor foto-
grafen! Van dichtbij ervaart u hoe 
groot en complex hoogovens 
zijn. De trappenklim langs de 70 
meter hoge hoogoven is zon-
der meer indrukwekkend en het 
uitzicht magnifiek. Het park laat 
tevens zien hoe het oude indus-
triegebied omgetoverd werd 
in een recreatiegebied. Rond 
21u30 vertrekt u huiswaarts.

Vertrek: zaterdag 13 oktober 
2018 om 12u aan de bibliotheek.

Prijs: € 39,50 pp (drank niet 
inbegrepen)

Te storten op: 
BE95 0688 9893 1258, VVV-
Toerisme Vorselaar 

> Inschrijven/info: J.Gruijthuijsen, 
014 23 53 09, 0479 67 42 29 of 
uwplekonderdezon@gmail.com


