
Info Vorselaar edItIe 2018.14

Op 14 oktober zijn er gemeentelijke en provinciale 
verkiezingen. Op onze website vindt u alle info over: 

- stemmen bij volmacht als u verhinderd bent;
- met de fiets of te voet naar het kiesbureau komen;
- aangepast vervoer van en naar het kiesbureau; 
- een leesloep voor slechtzienden; 
- vooraf oefenen op de stemcomputers.

Intussen zijn alle oproepingsbrieven verspreid. Geef 
even een seintje indien u nog geen oproepingsbrief in 
de brievenbus kreeg. 

Hou op 14 oktober onze Facebookpagina ‘Info Vorse-
laar’ in ‘t oog. Via dat kanaal maken we onverwachte 
vertragingen aan de stembus bekend.

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

VerKIeZInGen 
oP 14 oKtoBer

De gerenoveerde Schranshoeve is exact 10 jaar 
opnieuw geopend. Waar komt het sch(r)ansconcept 
vandaan? Hoe ging het er destijds aan toe? Hoe zijn 
sch(r)ansen geëvolueerd en wat rest er vandaag van 
deze erfenis? Gastspreker Marc Robben verdiept zich 
als architect al 15 jaar in dit bouwkundig erfgoed.

Programma op 20 en 21 oktober van 11u tot 18u: 
16u30:  start ambachtelijke broodbak
17u-21u:  proeven van de keuken van weleer 
   (reserveer voor 15 oktober)
20u:   lezing met Marc Robben
doorlopend fotoprojectie (schranshoeves in onze pro-
vincie) en kunstwerken van Vorselaarse kinderen.

 > Info: cultuur@vorselaar.be, 014 50 71 25
 info@schranshoeve.be, 014 51 87 74

naCHt Van Het 
KeMPens erfGoed

Info Vorselaar 2018/14

11 noVeMBer
100 jaar waPenstIlstand in Vorselaar

Meer uittips? www.vorselaar.be 

De activiteit van uw erkende vereniging in Info 
Vorselaar? Voer voor 15 oktober alle gegevens 
in op www.uitdatabank.be.  
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Bijzondere herdenking
Dit jaar is het einde van de Eerste Wereldoorlog 
precies 100 jaar geleden. Dat herdenken we op 
11 november. De gemeente werkt samen met het 
Davidsfonds, de VVV, Harmonie Vorselaar, het Vor-
selaars Kinderkoor, de werkgroep Jaarthema, de 
Cultuurraad en de Noord-Zuidraad om aan Wapen-
stilstand een bijzondere invulling te geven.  

Al deze activiteiten lichten we in de volgende editie 
van Info Vorselaar toe. Voor de wandeling dient u 
vooraf in te schrijven. 

11 Novemberwandeling
Op 11 november om 11u11 vertrekt een geleide 
wandeling in teken van ‘den Grooten Oorlog’. 
Onderweg verneemt u hoeveel jongens er opge-
roepen werden tijdens de mobilisatie, hoe Vorselaar 
zich voorbereidde op de komst van ‘den vijand’ en 
komt u meer te weten over de Vorselaarse gesneu-
velden in deze gruwelijke periode. Ook WO II komt 
aan bod. Onze chef-kok zal een heuse ‘oorlogsmaal-
tijd’ bereiden. Hiervoor dient u vooraf in te schrijven 
en wordt er een kleine bijdrage gevraagd.

Vertrek: gemeentehuis van Vorselaar om 11u11
Aankomst: aan de Schapenstal (Dijkbaan) om 16u
Kostprijs: € 3 pp. -12 jaar gratis (schrijf wel in) Deze 
wandeling is niet kinderwagen- en rolstoelvriendelijk.
De totale afstand is ong. 10 km. Inschrijven kan 
t.e.m. woensdag 7 november.

 > Info en inschrijven: 0474 78 22 07, 014 51 47 88

Interne reorGanIsatIe
GeMeenteHUIs
In Vorselaar willen we voortdurend onze dienstver-
lening verbeteren. Uit een evaluatie bleek dat zowel 
de dienst Grondgebonden Zaken (ruimtelijke orde-
ning) als de Sociale dienst (OCMW) nood hebben aan 
extra spreekruimtes om u discreet en klantgericht 
van dienst te zijn. In een interne verhuisbeweging 
krijgen meteen alle diensten een nieuwe plek in ons 
gemeentehuis. 

Aan deze verhuis gaat een grondige voorbereiding 
vooraf. Tijdens de week van 5 t.e.m. 9/11 zullen onze 
medewerkers effectief van bureau veranderen. Op 
dinsdag 6/11 zijn de Politiepost en dienst Vrije Tijd 
daarom telefonisch niet bereikbaar. Op woensdag 
7/11 kan u bij de de dienst Grondgebonden Zaken 
en de Sociale dienst geen afspraken maken en zijn ze 
telefonisch niet bereikbaar. Dank voor uw begrip!

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

HUIdIGe Voorwaarden enerGIelenInG
GeldIG tot eInde 2018
Wil u energie besparen in uw woning door uw dak 
te isoleren, nieuwe ramen te plaatsen, uw ketel te 
vervangen of zonnepanelen te installeren? Dan kan 
u beroep doen op de Vlaamse Energielening. Dit is 
een lening op afbetaling aan 2% JKP (jaarlijks kos-
tenpercentage), met een maximumbedrag van € 
15.000 en een terugbetalingstermijn van max. 8 
jaar. Elke burger (eigenaar/verhuurder/huurder) 
komt hiervoor in aanmerking voor zijn privéwoning. 
Er zijn geen bijkomende kosten aan verbonden.

Nog tot eind 2018 bestaat deze 2%-lening (aanvraag 
tot 14/12). Als u alleenstaand en/of gepensioneerd 
bent of een laag inkomen hebt, kan het zijn dat u tot 
de sociale doelgroep van de Energielening behoort. 
Dan kan u lenen aan 0% JKP (=renteloos), en terug-
betalen op max. 10 jaar. Voor de sociale doelgroep 
blijft de lening ook na 2018 beschikbaar.

 > Info: Energiehuis IOK, 
 www.iok.be/energielening, 014 57 42 79

 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
23ste 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  9u-18u
Pannenkoekendag
waar: Buurthuis
info: www.kcov.be

 ma 15.10  14u-16u
Voorwerpen bekleden met decopatch
waar: LDC Sprankel!
info: inschr. 014 50 71 87, ind. prijs

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

 wo 17.10  19u30
Alleenstaandengroep
waar: LDC Sprankel!
info: inschr. 014 50 71 87

 do 18.10  14u-16u
Bingo
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87, € 2,5

 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

 woe 24.10  20u-22u
Rouw- en verliescafe met Katleen Weuts
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

do 25.10  14u-16u
Dansnamiddag met evt. koffie en taart
waar: LDC Sprankel!
info: inschri. 014 50 71 87, 
€ 2,5 inkom, € 2,5 voor koffie en taart

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

 zo 28.10  9u30-12u
Fair Share (swishing) van 
kinderboeken en gezelschapsspelen
waar: Buurthuis
info: op voorhand binnenbrengen: 
jongfemma2290@gmail.com, Facebook

 ma 29.10  14u-16u
Gratis buikdansoptreden
waar: LDC Sprankel!
info: 014 50 71 87

 ma 29.10  19u30-22u30
Bloemschikken voor Allerheiligen 
waar: t Spieke, Riemenstraat 69
info: femma.vorselaar.2290@gmail.com

 29, 30 en 31.10  9u-16u
Omnisportkamp Sportrakker
waar: Sportcentrum De Dreef
info: info@sportrakker.be

 di 30.10   14u-16u
Bloemstukje maken rond Allerheiligen
waar: LDC Sprankel!
info: inschri. 014 50 71 87, € 2,5

 wo 31.10  14u-16u
Kinderbingo met kinderprijzen
waar: LDC Sprankel!
info: inschr. 014 50 71 87, € 2,5

 zo 04.11  10u-12u
Tweedehandsbeurs baby en kind
waar: Zaal De Dreef
info: gezinsbond.vorselaar@telenet.be

 di 06.11   18u-20u30
Kom bloed geven
waar: Zaal Den Engel
info: bloed@grobbendonk-vorselaar.
         rodekruis.be

 do 08.11  10u-11u
Doe sessie: peuters in actie
waar: Huis van het Kind, Cardijnlaan
info: CM, 014 40 35 45

 do 08.11  13u30-17u
Ontmoeting met quiz
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97

 do 08.11  20u-22u
Lezing: Vera Mertens over haar boek
‘Het Concentratiekamp’
waar: Bib
info: gratis, inschr. 014 50 71 82

 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



•	Online veiling

De online-veiling van gemeente-
goederen loopt nog tot 18 okto-
ber. U bent welkom op het kijkmo-
ment op vrijdag 12 oktober. 

 > Info:  www.io-auctions.com

•	 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

•	 Tankslag

Heeft u nog een oude, niet 
gebruikte stookolietank? Heel wat 
eigenaars die zijn overgeschakeld 
op aardgas of hernieuwbare ener-
gie laten hun oude stookolietank in 
de grond zitten. De tanks gaan na 
verloop van tijd lekken, waardoor 
bodem en grondwater zwaar ver-
vuild raken door stookolieresten.

Om dit te voorkomen organiseert 
de gemeente samen met IOK een 
‘tankslag’. Dit is een collectieve 
sanering van niet-gebruikte stook-
olietanks: een samenaankoop bij 
een saneringsfirma dus. De sane-
ring van een tank is goedkoper 
dan de sanering van de vervuilde 
grond achteraf. Heeft u interesse? 
Kom langs op een infoavond of 
schrijf u online in. 

 > Info: www.iok.be/tankslag,
 014 56 42 56, 
 duurzaamheidsteam@iok.be 

KortoProeP 
KerstornaMenten

Tijdens de Vorselaarse kerstdagen valt er altijd wat te beleven. Onge-
twijfeld genoot u mee van de unieke kerstornamenten die her en der 
in ons straatbeeld schitterden. Ook dit jaar willen we ons dorp graag 
‘in een warm jasje steken’ tijdens de koude kerstdagen. 

Via deze weg willen we vrijwilligers, verenigingen, adviesraden, 
werkgroepen, scholen en middenstanders alvast bedanken voor hun 
medewerking. Het lijkt ons een fijn idee om ook onze buurtcomités 
nauwer te betrekken bij het kerstgebeuren. Zo hopen we nog meer 
animo te creëren in de kerstperiode en geven we buurten bovendien 
de kans om onderling kennis te maken. Misschien hebben de mensen 
in uw buurt leuke ideeën? Alle geïnteresseerde buurten zijn welkom 
om mee te werken!

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

geuren  en kleuren

DIGITALE WEEK 22 TOT 26 OKTOBER

Tijdens de Digitale Week biedt Digidak gratis workshops en info-
sessies aan. U bent van harte welkom in het digidaklokaal (bib)!

ma 22.10    9u30 tot 12u Internet bankieren door Belfius
                    19u tot 21u Een reis boeken via de computer
di 23 okt     10u tot 12u WeTransfer en Werken in de Cloud
                    19u tot 21u Fietsroutes
wo 24 okt   10u tot 12u Vrije inloop
                    14u tot 16u App café (top 10 app’s om te zien)
do 25 okt    10u tot 12u  Vrije inloop
                    19u tot 21u Veilig op het internet
vrij 26 okt   10u tot 12u Wat biedt uw Google account?

 > Info: www.digidakvorselaar.be, 014 50 71 87

Sinds de speciale opening op zon-
dag registreerde meer dan 1,5 % 
van alle Vorselarenaren zich als 
orgaandonor. Meer dan 125 dono-
ren kunnen zo bijna 1000 mensen 
nieuwe hoop geven. U kan zich tij-
dens de openingsuren aan de balie 
laten registreren.

Verschillende Vorselarenaren wer-
den zelf getransplanteerd of wach-
ten nog hoopvol op een geschikte 
donor om hun leven te redden. Dat 
maakt de meerwaarde van regis-
tratie meteen duidelijk. Bedankt 
Vorselaar!

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

daGsCHotel
 Met joHny Voners

Maandag 22 oktober stelt Johny 
Voners (F.C. De Kampioenen), zijn 
boek ‘Dagschotel’ voor in Spran-
kel! Daarin verzamelt hij de lek-
kerste gerechten uit brasserieën in 
Vlaanderen en Brussel.

Eén van die gerechten is de rode 
poon, van Maxime Van Opstal 
(Schranshoeve). Kom om 19u ont-
dekken hoe het boek tot stand 
kwam. De kok brengt een heerlijk 
hapje mee! Voor tickets en meer 
info kan u terecht in de bib en in 
de Schranshoeve.

 > Info: bibliotheek@vorselaar.be,
 014 50 71 82, € 4

ACTIE FRITUUROLIE EN FRIETVET 

Op woensdag 17 oktober van 
13u tot 16u komt een medewer-
ker van IOK Afvalbeheer naar het 
recyclagepark van Vorselaar. Elke 
bezoeker die frituurolie of frituur-
vet inlevert, kan meedoen aan een 
wedstrijd. De winnaar uit Vorse-
laar wint een friteuse. 

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

Sportrakker en Sportdienst Vor-
selaar organiseren toffe omni-
sportkampen voor kinderen in de 
herfst- en kerstvakantie.  Plezier, 
actie en veiligheid staan centraal!

Herfst: °2005-2014
29, 30 en 31 oktober
Kerst: °2006-2015
27-28 december en 3-4 januari
Prijzen en meer info vindt u op 
www.sportrakker.be. 

 > Info: info@sportrakker.be,
 0472 45 59 06, 0498 04 33 37

geuren  en kleuren

Wist u dat elke winter 1 op de 10 
mensen griep krijgt? Bescherm u 
tegen de ziekte en haal vanaf half 
oktober uw griepprik. Vraag ernaar 
bij uw huisarts.

Bent u 65-plusser, bent u zwanger 
of heeft u gezondheidsproblemen 
(diabetes, een ziekte van longen, 
hart, lever of nieren)? Dan wordt 
het vaccin (deels) terugbetaald. 

 > Info: www.griepvaccinatie.be

Nieuwe	activiteiten
Samenkomsten alleenstaanden:  
 woensdag 17/10 vanaf 19u30

Rouw- en verliescafé 4x per jaar:  
 eerste keer op woensdag 24/10  
 20u-22u

Kaartnamiddagen samen met 
leerlingen van het KVRI om 14u: 
 maandag 26/11/2018
 dinsdag 4/12/2018
 maandag 14/01/2019
 dinsdag 22/1/2019

Terugkerende	activiteiten
Engels spreekgroep 
 maandag van 9u-10u

Breicafé dinsdag 19u30-21u30
 
Yoga: woensdag 18u30-19u30.  
Voor 2019 zijn we op zoek naar 
een nieuwe lesgever yoga.  

Line dans op donderdagavond en 
vrijdagavond

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

MIS NIETS DOOR DE GRIEP

In het dorpsrestaurant van LDC 
Sprankel! is iedereen welkom op 
maandag, woensdag en donderdag 
voor een warme maaltijd aan € 6,5.  

De bediening aan tafel gebeurt door 
vrijwilligers. Wegens toenemend 
succes, zijn we op zoek naar een bij-
komende vrijwilliger op woensdag.
Iets voor u? Neem snel contact op! 

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

VRIJWILLIGER GEZOCHT

Sportdienst Vorselaar, Squash-
club De Dreef en Decathlon Olen 
organiseren een squash-academy. 
Beginners leren squashen,  gevor-
derden leren beter te squashen. 

Er zijn 8 lessen op woensdag 
(3/10 tot 28/11, 19u30-20u30 of 
20u30-21u30). Deelnemen kost 
€ 5 p.p. voor de volledige lessen-
reeks. Schrijf in via het e-loket op 
onze website.

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

1 daG nIet
en InBraaKVeIlIG CertIfICaat

Wat kan u zelf doen om een inbraak te voorkomen? 
Veel, zo weten preventiespecialisten. Daarom is er 
op 26 oktober de nationale actie tegen woningin-
braken: ‘1 dag niet’. Samen met politie en overheid 
slaan burgers de handen in elkaar om hun buurt 
veiliger te maken. Op de website www.1dagniet.be 
kan iedereen zijn eigen initiatief posten, tal van pre-
ventietips vinden en originele ideeën delen. Deze 
actie is belangrijk, want elke dag zijn meer dan 150 
Belgen het slachtoffer van een inbraak.

SQUASH-ACADEMY SPORTKAMP SPORTRAKKER

Inbraakveilig	Certificaat
Dit jaar nog start onze gemeente i.s.m. politiezone 
Neteland met een eigen preventiedienst tegen inbra-
ken. De dienst Grondgebonden Zaken zal u samen 
met preventieadviseurs van de politiezone handige 
tips geven om inbraak te voorkomen. Het bouwen 
of verbouwen van uw woning is immers een ideaal 
moment om een aantal veiligheidsaanpassingen te 
voorzien. Ook de agenten van onze wijkpost zullen u 
met tips en tricks kunnen bijstaan. 

Win een foodtruck voor uw wijk 

De FOD Binnenlandse Zaken organiseert een face-
bookwedstrijd waarbij elke burger een foodtruck 
voor zijn wijk kan winnen. Elke inwoner van onze 
gemeente kan deelnemen! Het wedstrijdreglement  
vindt u op de website, maar u kan meedoen door een 
selfie te nemen bij een actie van ‘1 dag niet’ en deze 
op facebook te posten. De winnaar wordt willekeurig 
gekozen: het gaat niet over het aantal likes dat uw 
selfie krijgt. Op de website van ‘1 dag niet’ vindt u de 
acties die in Neteland georganiseerd worden.

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