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Via een online veiling kan u de resten van gemeen-
telijke goederen aankopen. Via de webpagina biedt u 
zelf en volgt u de biedbedragen van andere bieders. 
Wordt er in de laatste minuut nog geboden? Dan 
komt er 5 minuten tijd bij voor het bod sluit.

Op de verkooplijst staan o.a.  hout,  een werfkeet, 
een diepwoeler, een haspelwagen, een cirkelmaaier ...  
Tijdens de laatste week van september komt de vol-
ledige lijst online te staan. 

Wil u de goederen graag eerst even bekijken? Dan 
bent u welkom op een kijkmoment op vrijdag 12 
oktober van 10u tot 12u. De online-veiling sluit op 
donderdag 18 oktober. 

 > Info: www.io-auctions.com
 werkhal@vorselaar.be, 014 51 78 00

onlIne VeIlInG
Goederen GeMeente

Werk, huishouden, kinderen, stress … Beweegt u te 
weinig? Voortaan kan uw huisarts u doorverwijzen 
naar een bewegingscoach. Die coach helpt u om meer 
beweging in uw leven te krijgen. U krijgt van uw coach 
een beweegplan op maat: bv. een dagelijkse fietstocht 
naar het werk of een wekelijks dans- of zwemuurtje. 
De coach motiveert u en helpt u op weg. 

‘Bewegen op verwijzing’ (BOV) is een project van de 
Vlaamse overheid en regio Neteland. Dankzij BOV 
profiteert u van heel lage tarieven. U betaalt de coach 
€ 5 per kwartier voor een individuele sessie en € 1  
per kwartier voor een groepssessie. Hebt u recht op 
een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaalt u € 1  
per kwartier voor een individuele sessie en € 0,5 per 
kwartier voor een groepssessie.

 > Info: vorselaar@bewegenopverwijzing.be
  014 50 00 21

WIl U ooK Meer BeWeGen
dat Kan Vanaf nU Met de BoV-CoaCH

Info Vorselaar 2018/13

GeMeenteraadsVerKIeZInGen 
oP 14 oKtoBer in Vorselaar

Meer uittips? www.vorselaar.be 

De activiteit van uw erkende vereniging in Info 
Vorselaar? Voer voor 24 september alle gege-
vens in op www.uitdatabank.be.  
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Alle 7 kiesbureau’s in Vorselaar zijn in sporthal De 
Dreef. We vragen iedereen om indien mogelijk te 
voet of met de fiets te komen. In ‘Oostakker’ geldt 
die dag eenrichtingsverkeer. Wegrijden kan via de 
voetbalparking. De politie assisteert daarbij. 

Kan u zich moeilijk verplaatsen? Reserveer dan voor 
1 oktober een gratis busrit van en naar het stembu-
reau. De bus is aangepast voor rolstoelvervoer. Bent 
u om een geldige reden verhinderd om te stemmen? 
Haal uw volmachtformulier op het gemeentehuis of 
download het op www.vlaanderenkiest.be. Hou op 
14 oktober onze sociale media Info Vorselaar in ‘t 
oog. Via dat kanaal maken we onverwachte vertra-
gingen aan de stembus bekend. 

 > Info: info@vorselaar.be, 014 50 11 01
 www.facebook.com/InfoVorselaar

sPort na sCHool-Pas
30 WeKen sPorten
Met een nieuw schooljaar start ook een nieuw SNS- 
sportjaar. Met een SNS-pas kunnen scholieren van 
het secundair onderwijs genieten van een gevarieerd 
en aantrekkelijk sportaanbod: paardrijden, zumba, 
fitness, gevecht- en verdedigingssport, free running, 
balsporten, streetdance, yoga, zwemmen, trampoline-
springen en nog veel meer.

Dit jaar is de pas geldig van 24 september 2018 tot 31 
mei 2019 met uitzondering van de schoolvakanties. U 
krijgt dus niet 24 weken, maar wel 30 weken sporten 
voor dezelfde prijs. Het aanbod is groter maar de prijs 
blijft dezelfde: € 45 voor 30 weken en  € 30 voor 15 
weken sporten.

 > Info: www.sportnaschool.be, 
 sport@vorselaar.be, 014 50 71 13

oVeral strooMVersnellers
steM oP UW faVorIete enerGIeProJeCt
‘Overal stroomversnellers’ is een campagne van het 
Vlaamse Energieagentschap. Ook Vorselaar deed 
voorstellen voor lokale energieprojecten: een elek-
trische deelwagen, energiezuinige openbare ver-
lichting en energiebesparende maatregelen in het 
Buurthuis.

Tot en met 7 oktober krijgt u de kans om te stemmen 
voor uw favoriete projecten.  Indien er minstens 80 
mensen stemmen (1% van de volwassen gemeente-
lijke bevolking), dan ontvangt onze gemeente een 
startkapitaal om de populairste energieprojecten te 
realiseren. Stemt u ook? 

 > Info: www.stroomversneller.be,
 energie@vlaanderen.be, 02 553 46 00

VaCatUre
MaatsCHaPPelIJK WerKer
OCMW Vorselaar werft een maatschappelijk werker 
sociale dienst (m/v, B1-B3, contractueel) aan. Naast 
de reguliere taken zal u instaan voor de algemene 
seniorenwerking in Vorselaar. De betrekking kan 
door 1 persoon voltijds (38/38) ingevuld worden of 
2 personen halftijds (19/38).

Denkt u in aanmerking te komen voor deze functie? 
Stuur ons dan uiterlijk 2 oktober 2018 uw sollicita-
tie. Het examen wordt ingepland in de tweede helft 
van oktober 2018. Geslaagde kandidaten worden 
opgenomen in een werfreserve van 1 jaar. De aan-
wervingsvoorwaarden en functieomschrijving vindt 
u op onze website.

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

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

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

 ma 24.09  19u30-22u
Film: le gamin au vélo i.s.m. Pleegzorg
waar: LDC Sprankel! 
info: inschr. 014 50 71 87, € 2

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

 vr 28.09   19u 
 za 29.09   13u-21u
 zo 30.09  10u-18u
Tentoonstelling met Achille Cools
waar: Ontvangstzaal Klooster
info: Vorsarte, 014 50 15 15

 za 29.09  9u30-16u
Sporteldag voor 50-plussers
waar: Sportcentrum De Dreef
info: 014 50 71 87, 014 50 71 13

 zo 30.09   14u-16u30
Uitstap naar het 40-jarig bestaan 
van GVT De  Troon op het Sassenhout
waar: LDC Sprankel! 
info: 014 50 71 87

 ma 01.10  19u30-22u30
 ma 15.10  19u30-22u30
Workshop kleurige bloemen uit klei
waar: Buurthuis, € 25
info: femma.vorselaar.2290@gmail.com

 di 02.10   20u
Infomoment: Fiets ze veilig
waar: Beeldekensstraat 53
info: an.opstap@gmail.com, Gezinsbond

 woe 03.10  20u-22u
Lezing: de levende tuin met Joeri Cortens 
en Open Milieuraad
waar: LDC Sprankel!
info: milieu@vorselaar.be, 014 50 71 29

 do 04.10  13u30-17u
Ontmoetingsnamiddag
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 za 06.10  19u-23u30
2de Knipoog-bingo 
waar: Jeugdcentrum
info: ocdeknipoogvorselaar@gmail.com

 zo 07.10  8u-18u30
Daguitstap naar Brussel
waar: Parking Bib (Nieuwstraat)
info: www.vorselaar.davidsfonds.be

 zo 07.10  10u-15u
Wegens een wedstrijd is het minigolf-
terrein voorbehouden
waar: Sportcentrum De Dreef
info: sport@vorselaar.be, 014 510 71 13

 zo 07.10  10u
Start voorverkoop toneel ‘Friday Girls’
waar: Den Engel
info: V.A.T.

 zo 07.10  13u30-17u
Natuurwandeling
waar: Schapenstal Dijkbaan
info: Natuurpunt, 014 22 02 16

 woe 10.10  13u30
Workshop: Fiets(je) vaardig
waar: Beeldekensstraat 53
info: an.opstap@gmail.com, Gezinsbond

 za 13.10  12u-23u30
Daguitstap Ruhrgebied
waar: Parking Bib (Nieuwstraat)
info: VVV-Toerisme Vorselaar, 
Inschr. 0479 67 42 29

 za 13.10  14u-17u30
23e Monumentenloop
waar: Kantine OGV
info: www.kasteellopers.be

za 13.10   20u
4de algemene quiz
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97 

zo 14.10  8u-15u
Gemeenteraadsverkiezingen
waar: Stembureau’s Sportcentrum
info: info@vorselaar.be, 014 50 11 01

 zo 14.10  10u-18u
Pannenkoekendag
waar: Buurthuis
info: www.kcov.be

 di 16.10   20u-22u
Infoavond: alles over het potje
waar: LDC Sprankel!
info: huisvanhetkind@isom.be

 do 18.10  13u30-17u
Ontmoetingsnamiddag
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 vr 19.10   18u30-21u
Fakkeltocht tegen armoede en 
sociale uitsluiting
waar: Windekind
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 woe 24.10  19u30-21u30
Leesgroep ‘Rivieren’
waar: Bib i.s.m. Femma, € 4
info: femma.vorselaar.2290@gmail.com

 za 27.10  18u-20u
Wandeling: wie dwaalt er door het bos?
waar: Zaal Den Engel
info: vandenbroeckmia@gmail.com, KVLV

 ma, woe, do  12u-13u 
Dorpsrestaurant in LDC Sprankel!
info: reserveer vooraf 014 50 00 21,
menu beschikbaar op www.vorselaar.be

 maandag  14u 
Gezondheidswandeling
info: Buurthuis, wekelijks, CM

 maandag  19u 
Gezondheidswandeling
info: Den Engel, wekelijks, CM

 maandag  19u30 
Naaicafe
info: Buurthuis, tweewekelijks,
femma.vorselaar.2290@gmail.com

 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

 woe  13u-30-16u30 za 10u-14u 
2de hands kledingverkoop ‘t WInkeltje
waar: Kuiperstraat 6, wekelijks
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 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

 donderdag  10u-17u 
Sociale Kruidenier
waar: Kuiperstraat, wekelijks
www.fb.com/socialekruideniervorselaar



•	 Sporteldag

U kan nog t.e.m. 19 september 
inschrijven voor de Sporteldag op 
29 september aan de balie van 
het gemeentehuis of via www.
vorselaar.be. Op deze dag kunnen 
50-plussers kennis maken met tal 
van sporten. 

 > Info: sport@vorselaar.be, 
 014 50 71 13

•	 Bouwgronden	te	koop

Er zijn 3 bouwgronden beschikbaar 
in de IOK-verkaveling Proostlaan. 
Heeft u interesse? Nog tot 26 sep-
tember kan u zich inschrijven via 
IOK (op afspraak). Op maandag 
24 september kan u inschrijven 
op het gemeentehuis (van 18u tot 
19u30). Op maandag 8 oktober 
om 19u worden de beschikbare 
bouwgronden per loting toege-
wezen, waardoor het tijdstip van 
inschrijven geen rol speelt. 

 > Info: 014 56 27 44,
 www.iok.be/vandewervelaan

•	 Digidak

Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
voor de cursussen van Digidak in 
de bib dit najaar: 
 – fotobewerking;  
 – internet/e-mail;
 – facebook;
 – powerpoint;
 – CWW vervolg;
 – tablet Android.

Kom snel inschrijven tijdens de 
vrije inloop op woensdag (10u-
12u) of donderdag (10u-12u en 
18u-20u) in de bib.  

 > Info: www.digidakvorselaar.be

Kort
oPen MIlIeUraad
Met JoerI Cortens

Op een open milieuraad is iedereen welkom. Op woensdag 3 oktober 
zorgt Joeri Cortens voor tips en creatieve ideetjes om uw tuin om te 
toveren in een heerlijke plek. Zo wordt het een plek om te leven en 
te spelen, met aandacht voor de natuurlijke bewoners. Meer plezier, 
meer natuur, minder werk.

Joeri (1976) groeide op in de Kempen, is educatief medewerker bij 
Natuurpunt CVN en geeft jaarlijks bijna 200 lezingen, cursussen en 
voorstellingen over uiteenlopende natuurthema’s. Hij was regelmatig 
te horen en te zien op radio en tv: Wild van dieren (VTM), Het zijn net 
mensen (Vier), De madammen, Weekwatchers (Radio 2) …

 > Info: 3 oktober, 20u, Buurthuis
 milieu@vorselaar.be, 014 50 71 29

•	 Rookvrij	terug	naar	school

Vanaf 1 september 2018 geldt 
een algemeen rookverbod in alle 
onderwijsinstellingen in Vlaande-
ren. Een totaal rookverbod ver-
sterkt de voorbeeldfunctie van de 
scholen (zien roken, doet roken). 
Bovendien maken we zo samen 
een omgeving die kinderen en 
jongeren stimuleert om rookvrij te 
blijven of te stoppen met roken. 
Wat zijn de afspraken en regels? 
Logo Kempen helpt u op weg.

 > Info: www.gezondleven.be, 
www.logokempen.be/smartstop

•	 Alles	over	het	potje

U kan wachten tot een kind aan-
geeft dat hij of zij liever op het 
potje gaat. Maar u kan ook zelf 
met de zogenaamde ‘potjestrai-
ning’ beginnen. Wat u ook kiest, 
het kind moet er klaar voor zijn.

Deze en alle andere vragen over 
zindelijkheidstraining en bed-
plassen komen aan bod op een 
infoavond. Het hoe en waarom 
van droog worden vanuit een 
medisch-fysiologisch oogpunt. 
Deze infoavond is gratis, maar 
het aantal deelnemers is beperkt. 
Schrijf vooraf in.

 > Info: dinsdag 16 oktober, 
 20u-22u, LDC Sprankel! 
 huisvanhetkind@isom.be, 
 014 24 66 47

geuren  en kleuren

sPeelPleIn 
KaBoeM

De kinderen en animatoren beleefden weer een supertoffe zomer 
op Speelplein Kaboem. Een kettingreactie bouwen, zelf pralines 
maken, elke week ravotten in het bos of de zandbak ... Het kon alle-
maal. Onze tieners namen zelfs een spannende film op. Bedankt aan 
iedereen die er een fijne zomer van maakte. Verloren voorwerpen 
liggen klaar om opgehaald te worden in Kinderclub De Regenboog.

De bib organiseert boeiende lees-
momenten en nodigt dit jaar nog 
enkele auteurs uit: 

Op 24	oktober	om 19u bespreekt 
de leesgroep ‘Rivieren’ van Mar-
tin Michael Driessen. Wanneer u 
inschrijft aan de balie, kan u een 
extra exemplaar ontlenen. Deze 
activiteit i.s.m. Femma kost € 4. 

Op 8	 november om 20u vertelt 
auteur Vera Mertens over haar 
boek ‘Het Concentratiekamp’. Dit 
is een waargebeurd verhaal over 
een Belgische tiener die bij het ver-
zet streed en in een concentratie-
kamp terecht kwam. Het is geba-
seerd op de oorlogservaringen van 
haar vader. Deze lezing is gratis.   
 
In het najaar van 2018 organiseert 
Bibliotheek Neteland in elke bib 
een lezing rond het thema gezond-
heid. In Grobbendonk, Herentals, 
Herenthout, Olen en Vorselaar kan 
u tickets kopen voor elk van de 5 
lezingen. Op 28	 november om 
20u vertelt Fleur van Groningen 
in Vorselaar over haar boek ‘Hoe 
omgaan met hoogsensitiviteit’. 
Wees er snel bij want plaatsen zijn 
beperkt!

Inschrijven voor deze boeiende 
leesmomenten kan aan de balie 
van de bib. 

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

VrIJWIllIGers
soCIale KrUIdenIer

De sociale kruidenier in de Kui-
perstraat zoekt extra vrijwilligers. 
op donderdag vanaf 13u. De win-
kel is elke donderdag open van 
10u tot 17u met op de middag 
een wisseling van vrijwilligers. De 
voornaamste taken zijn mee ach-
ter de kassa staan, de mensen ont-
vangen en eventueel een koffie 
aanbieden. 

 > Info: 0492 38 07 01, 
sofie.meerschaege@vorselaar.be

oProeP
PoMPonnetJes
De werkgroep kerstornamenten 
heeft voor de versiering van kerst-
bomen veel pomponnetjes nodig. 
Helpt u mee? Grootte, materiaal of 
kleur spelen geen rol. 

U mag de creaties binnen bren-
gen op het gemeentehuis en zo 
mee helpen om onze inwoners 
een kleurrijke eindejaarsperiode 
aan te bieden, in het teken van het 
jaarthema ‘geuren en kleuren’.

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

ontdekken we zo op welke 
momenten van de dag of de week 
er het meest gefietst wordt.

Deze fietsdata zijn belangrijk om 
uw fietsnetwerken te verbeteren. 
Zo kunnen we vaststellen of het 
aantal fietsers stijgt, welke trajec-
ten reeds verzadigd zijn en waar 
alternatieve routes of nieuwe 
investeringen noodzakelijk zijn.

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

geuren  en kleuren

geuren  en kleuren

geuren  en kleuren

Vorselaar neemt 
deel aan de Fietstelweek. Tus-
sen maandag 24 september en 
zondag 30 september ziet u de 
markering van de Fietstelweek 
staan op de fietspaden in het Vis-
pluk, de Poederleeseweg en de 
Goorbergenlaan. 

Door te fietsen tijdens de Fiets-
Telweek weten we welke wegen 
en kruispunten fietsers vaak of 
minder vaak gebruiken. Daarnaast 

aanPassInGen sCHooloMGeVInGen
en oPenBare WerKen In de ZoMer
Elk jaar worden heel wat werken en projecten uitge-
voerd tijdens de zomerperiode om zo de overlast en 
hinder tijdens de schoolperiodes te beperken. Deze 
zomer zorgden onze diensten voor de aanleg van 
nieuwe voetpaden met mindervaliden-boordstenen 
aan Veldstraat/Merellaan/Nieuwstraat. Het stukje 
aan de overzijde (kant Bib en Sprankel!) gebeurt na 
afwerking van de werf op de hoek.

De wegverharding op Sassenhout, Neerzand, 
Schransstraat/Diamantstraat, Kuiperstraat (stukje 
oude kassei richting IJzerestraat) werd vernieuwd, 
inclusief de schilderingen (bv. zebrapaden). Enkele 
slechte verkeersdrempels in de Goorbergenlaan 
werden vervangen door prefab-elementen. In de 
Van de Wervelaan kwam er al één wegversmal-
ling met verkeerskussen en suggestiestrook, extra 
aanduiding van de schoolomgeving en aanduiding 
voorrang aan rechts (Rechtestraat x IJzerestraat). Er 
komt nog een wegversmalling vooraan. Ter hoogte 
van de school ‘Wervetuin’ werden een nieuwe par-
king en een doorsteek naar Molenbaan voorzien.

FIETSTELWEEK
NEEM	DE	FIETS!

Aan de ‘Duizendpoot’ werd een nieuwe toegangs-
regeling uitgewerkt samen met de school. Dit komt 
de veiligheid op het kruispunt met Dijkbaan erg ten 
goede (geen kruisend verkeer met overstekende kin-
deren meer). Er werd een ‘kiss & ride’-zone voorzien. 
Vanaf 1 september werd de nieuwe tekenschool 
(i.s.m. Academie Herentals) opgestart en werd de 
muziekschool ondergebracht in het gloednieuwe 
Horizon-gebouw van het KVR-instituut. 

Aan kinderclub ‘De Regenboog’ werd, voor de veilig-
heid van de kinderen, een omheining geplaatst aan de 
ingang. Op het gemeentehuis gebeurde een interne 
verhuis en werden extra spreekruimtes gecreëerd 
zodat de dienstverlening kan worden verbeterd. Om 
de toegankelijkheid te verbeteren werd de zware 
voordeur vervangen door een schuifdeur.

Bedankt aan de technische dienst/medewerkers en 
aan de inwoners voor hun begrip.

 > Info: td@vorselaar.be, 014 50 71 03
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leZen
In de BIB


