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Torsten Feys alles over het lot van de vele Belgische 
vluchtelingen tijdens WOI. Tom Devriendt van Cari-
tas International brengt de verhalen van hedendaagse 
oorlogsvluchtelingen. Toegang is gratis in zaal Den 
Engel. Na afloop kan u genieten van een gratis recep-
tie met (h)eerlijke producten.
> Info: 11.11.11, Noord-Zuidraad en Davidsfonds

Misviering, en Vredesboom
Op zondag 11 november om 9u komen we samen voor 
een misviering in de kerk. Na afloop van de viering 
huldigen we een Vredesboom in. Meer dan 200 ste-
den en gemeenten planten die dag een  Vredesboom 
i.s.m. ANB. In Vorselaar krijgt de boom een definitieve 
plaats in de groene ruimte naast de pastorij.
> Info: cultuur@vorselaar.be, 014 50 71 25

(lees verder binnenin Info Vorselaar)

Dit jaar herdenken we 100 jaar einde van WOI. Daar-
voor werkten Davidsfonds, VVV-Toerisme Vorselaar, 
Harmonie, KWB-kookploeg, Kinderkoor, werkgroep 
Jaarthema, basisscholen De Knipoog en Windekind, 
Cultuurraad, 11-11-11 en Noord-Zuidraad samen 
een bijzonder programma uit.

Het Concentratiekamp
Op donderdag 8 november om 20u vertelt auteur 
Vera Mertens in de bib over haar boek ‘Het Concen-
tratiekamp’.   Dit is  een  waargebeurd  verhaal  over 
een Belgische tiener die bij het verzet streed en in een 
concentratiekamp terecht kwam. Het is gebaseerd op 
de oorlogservaringen van haar  vader.  
> Info: Bib Vorselaar. Deze  lezing is gratis.

Voordracht herdenking 100 jaar WOI
Op vrijdag 9 november om 20u vertelt historicus 

100 jaar WaPenstIlstand
HerdenKInGsWeeKend
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HartVeIlIG Vorselaar
GratIs oPleIdInG reanIMatIe in Vorselaar

Meer uittips? www.vorselaar.be 

De activiteit van uw erkende vereniging in Info 
Vorselaar? Voer voor 5 november alle gegevens 
in op www.uitdatabank.be.  
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Op 12 november (19u30-22u) organiseren Spran-
kel! en het Rode Kruis een gratis cursus ‘Hartveilig, 
reanimeren en defibrilleren’. 

U leert hoe u een bewusteloos slachtoffer kan bena-
deren, hoe u moet reanimeren en hoe u een AED 
(automatische externe defibrillator) moet gebrui-
ken. De opleiding is gratis maar vooraf inschrijven 
is noodzakelijk. 

In Vorselaar zijn 5 AED-toestellen aanwezig die 
in geval van nood gebruikt kunnen worden. Deze 
toestellen bevinden zich aan de inkom van het 
gemeentehuis, Sporthal De Dreef, Thomas More-
hogeschool, KVR-i en OGV. 

Via de ReaApp vindt u steeds het dichtstbijzijnde 
AED-toestel en krijgt u ook handige tips wanneer u 
zelf een reanimatie zou opstarten.

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

oPeratIe ProPer
BelonInG tot 1500 eUro
Operatie Proper geeft geëngageerde scholen, groe-
pen (zoals buurtbewoners) en verenigingen (zoals 
jeugdbewegingen en sportclubs) een duwtje in de rug 
om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Bij een enga-
gement voor een heel schooljaar kan u rekenen op 
een financiële beloning voor elke deelnemer aan de 
opruimacties. Bij scholen kan het totaalbedrag oplo-
pen tot € 1500, bij verenigingen tot € 1125 voor het 
eerste jaar. Zo eindigt de actie niet alleen met een 
mooie propere buurt, maar ook met een mooie belo-
ning: een cheque die men opnieuw kan investeren 
in, op en rond de terreinen. Is uw vereniging al inge-
schreven? Dat kan nog steeds!

 > Info: www.mooimakers.be/operatie-proper,
 mooimakers@iok.be, 014 57 10 39

BrandHoUtVerKooP BosGroeP
Gaat dIGItaal
Dit jaar organiseert Bosgroep Kempen Noord geen 
traditionele maar een digitale brandhoutverkoop.  
Daarmee hoopt de bosgroep een breder publiek aan 
te spreken.

Er zijn komende winter heel wat brandhoutloten in 
aanbieding. Deze zullen tegen eind oktober publiek 
gemaakt worden op www.brandhoutweb.be. Om 
details van de loten te kunnen zien, dient u zich 
eerst te registreren. De beschrijving van de loten 
is gedetailleerd met een inschatting van de bereik-
baarheid en moeilijkheid om het hout te kappen.

Als u interesse hebt in brandhout, gaat u best vooraf 
kijken naar het perceel. De kans op miskopen is dan 
veel kleiner. In dit digitaal systeem wordt er niet 
opgeboden: er is een vraagprijs per lot waarvoor u 
kan inschrijven. Snel zijn is dus de boodschap. U kan 
kiezen voor digitale betaling of een factuur. 

 > Info: kempennoord@bosgroep.be, 014 85 90 19 

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

 do 01.11  
Allerheiligen: alle gemeentelijke 
diensten zijn vandaag gesloten
info: info@vorselaar.be, 014 50 11 01

 do 01.11  12u-19u
Eetdag ‘Buffet oude Kempen à volonté’
waar: Zaal Den Engel
info: WCV, € 15

 vr 02.11  
Allerzielen: alle gemeentelijke 
diensten zijn vandaag gesloten
info: info@vorselaar.be, 014 50 11 01

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

 zo 04.11  13u30-16u30
Natuurwandeling Lovenhoek
waar: Heirbaan x Pallaaraard
info: Natuurpunt, 014 50 12 63

 ma 05.11  14u-16u
Rad van Fortuin
info: Sprankel!, 014 50 71 87

 ma 05.11  19u-21u
Lezing Rietje Hertroys: : positief denken
info: Sprankel!, 014 50 71 87, € 5, inschr.

 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  14u-16u30
Bezoek achter de schermen van de 
Kringwinkel in Herentals
info: Sprankel!, 014 50 71 87, inschr.

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

 09.11   20u
 10 en 11.11  10u-18u
Geschenkenbeurs
waar: Zaal Den Engel
info: 11.11.11 actie, Noord-Zuidraad

 vr 09.11   20u-23u
Voordracht: herdenking 100 jaar WOI
waar: Zaal Den Engel
info: Davidsfonds, jos.bouly@telenet.be

 09, 10, 16, 17, 23 en 24.11       20u-22u30
Toneelvoorstelling ‘Friday Girls’
waar: Zaal De Dreef
info: VAT, vvk in Den Engel, € 9

 zo 11.11  9u
Herdenking Wapenstilstand
waar: Kerk (9u), marktplein (9u45)
info: Parochie en Gemeentebestuur

 zo 11.11  11u11-16u
11-Novemberwandeling
waar: Gemeentehuis
info: VVV-Toerisme Vorselaar
€ 3, inschr., 0474 78 22 07

 zo 11.11  13u30-17u30
Soepverkoop t.v.v. buitenlands kamp
waar: Jeugdcentrum en deur-aan-deur
info: Chiro Vorselaar

 zo 11.11  16u
Vertelling Novelle Ernest Claes
‘De moeder en de 3 soldaten’ 
info: Schapenstal, WG Wapenstilstand

 zo 11.11  
Wapenstilstand: alle gemeentelijke 
diensten zijn vandaag gesloten 
info: info@vorselaar.be, 014 50 11 01

 ma 12.11  14u-16u
Pompoensoep met brood proeven
info: Sprankel! 014 50 71 87, € 2,5, inschr.

 ma 12.11  19u30-22u
Hartveilig; cursus reanimeren en 
defibrilleren i.s.m. Rode Kruis Vlaanderen
info: Sprankel!, 014 50 71 87, inschr.

 di 13.11   14u-16u
Bewegingsoefeningen van op een stoel
info: Sprankel!, 014 50 71 87

  wo 14.11  19u30
Alleenstaandengroep
info: Sprankel!, 014 50 71 87

  do 15.11  14u-15u30
Klankschalenconcert door Michel Blaton
info: Sprankel! 014 50 71 87, € 2,5, inschr.

 zo 18.11  13u-18u
Pannenkoekendag
waar: Zaal Den Engel
info: Samana (voorheen Ziekenzorg)

 di 20.11   9u-11u
Gezellig ontbijtbuffet
info: Sprankel!, 014 50 71 87, € 10, 
inschrijven kan t.e.m. 15.11

 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-13u 
2de hands kledingverkoop ‘t WInkeltje
waar: Kuiperstraat 6, tweewekelijks
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



• Meldpunt Waterlopen

Ziet u iets ongewoons in of rond 
het water? Dan kan u dit via www.
meldpuntwaterlopen.be aan de 
provincie melden. Uw melding 
wordt meteen opgevolgd én u 
wordt ook verder op de hoogte 
gehouden van de stand van zaken. 
Met maar liefst 2.400 km aan 
onbevaarbare waterlopen is extra 
info niet alleen welkom, maar ook 
van groot belang!

 > www.meldpuntwaterlopen.be

• Doe de lek-check

Een lekkende kraan kost 35.000 
liter per jaar, een lekkend toilet 
220.000 liter. Kostbaar water dat 
verspild wordt en onnodig (vaak 
veel) geld kost. Minder lekken 
betekent minder waterverspilling. 
Goed voor het milieu, goed voor 
de portemonnee!

Een lek-check!? Dat kan een-
voudig en snel! Met een nieuwe 
Pidpa-animatiefilm wordt alles in 
90 seconden klaar en duidelijk.

 > Info: www.pidpa.be/lek-check

• Studietoelagen

Sinds 1 augustus kan u bij de 
Vlaamse overheid uw studietoe-
lage voor het schooljaar 2018-
2019 aanvragen. De aanvragen 
worden in volgorde van indienen 
behandeld. Zorg dat u alle docu-
menten die gevraagd worden, 
instuurt voor 1 juni 2019. 

 > Info: www.studietoelagen.be

KortVorselaar KIest Voor
Groene enerGIe

Onze gemeente werkt mee aan de uitbouw van groene stroom en 
energiebesparing. Dankzij de steun van provincie Antwerpen en de 
Groepsaankoop Zonnepanelen werden de voorbije maanden zonne-
panelen geïnstalleerd op het dak van de gemeentelijke werkhal, het 
gemeentehuis en de serviceflats.

Ook in sporthal De Dreef maken we energiebewuste keuzes zoals 
het isoleren van het dak, LED-verlichting en zonnepanelen. In de toe-
komst kiezen we voor muurisolatie, het vervangen van de oude ver-
warming door een condensatieketel en warm water door een warm-
tepomp of zonneboiler. 

Welke voordelen levert dit op? Minder CO2-uitstoot, zonne-energie 
is echte hernieuwbare energie, we dragen ons steentje bij aan de kli-
maatdoelstelingen, een rechtstreekse vermindering in onze energie-
factuur. Na enkele jaren betalen deze investeringen zichzelf terug. 

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

WEES ALERT VOOR ASBEST

Asbest, het woord alleen al geeft veel mensen de kriebels. De 
kans bestaat dat ook uw woning asbest bevat. Zeker als ze tus-
sen 1950 en 2000 gebouwd of grondig verbouwd werd. Tot in 
de jaren ’80 van de vorige eeuw, leek asbest immers een prima 
bouw- en isolatiemateriaal: sterk en vuurvast. Intussen weten we 
dat asbest ook gevaren inhoudt. De vezels waaruit het bestaat, 
ademt u beter niet in. Na verloop van tijd (en dat gaat soms over 
tientallen jaren) kan het gezondheidsproblemen veroorzaken, 
zoals mesothelioom en asbestose.

Twijfelt u of er asbest in uw huis zit? Bent u op zoek naar een 
gespecialiseerde firma om asbest te laten verwijderen? Op de 
website leest u alles over wat u kan, mag en moét doen. 

 > Info: www.AlertVoorAsbest.be, App: AsbestCheck
 milieu@vorselaar.be, 014 50 71 29

Voorlezen, dat is leesplezier door-
geven aan jong en oud. Tijdens de 
Voorleesweek zet Iedereen Leest 
graag het belang én het plezier 
van voorlezen in de kijker. Dit jaar 
focussen we in de bib extra op 
baby’s en peuters. In onze lagere 
scholen lezen de burgemeester en 
schepenen voor. 

Leest u zelf voor tijdens de Voor-
leesweek? Registreer u dan voor 
de voorleesteller en maak kans op 
een boekenpakket!

 > Info: www.voorlezen.be 

Zonder
ZWerfVUIl-straat

In de afvalkrant van september 
las u al over de ‘Zonder Zwerf-
vuilstraat’-campagne. Wij krij-
gen regelmatig de vraag voor 
een extra  raamaffiche ‘Zonder 
Zwerfvuilstraat’. 

Om iedereen de kans te geven om 
de raamaffiche uit te hangen, of 
deel te nemen aan de fotowed-
strijd, kan u in het gemeentehuis 
of de bib één van de 100 extra 
exemplaren afhalen. Doe mee en 
win een gratis ruitenwasser een 
jaar lang!

 > Info:www.iok.be/
 zonderzwerfvuilstraat

geuren  en kleuren

Handelszaken, scholen, vereni-
gingen of inwoners die bijzondere 
kerstversieringen aanbrengen in 
hun tuin of gevel, nemen wij graag 
op in onze ornamentenbrochure. 

Eindejaarsacties van verenigingen 
of handelaars krijgen een plaatsje 
in onze Eindejaarsspecial van Info 
Vorselaar. Ook initiatieven voor 
een goed doel (Warmste Week, ...) 
krijgen een plaatsje in onze publi-
catie. Bezorg ons ten laatste op 25 
november uw informatie.

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

Meer dan 70% van de kinderen en 
jongeren die AWEL, de Nederlands-
talige hulplijn voor kinderen en jon-
geren in België, contacteren vindt 
er hulp.

‘Af en toe neem ik contact op in moei-
lijke tijden. En door Awel kom ik er 
weer door’ (Meisje, 11 jaar). 

Maar de lijnen zijn zo drukbezocht 
dat nog heel wat kinderen en jonge-
ren met hun verhaal blijven zitten. 
Awel zoekt dus extra vrijwilligers. 

 > Info: www.awel.be 

OPROEP KERSTPERIODE

De kleurrijke breiwerkjes van ver-
schillende breiclubs en vrijwilligers 
fleurden de Jaarmarkt op. Ook de 
sobere, grijze paal aan de inkom 
van het gemeentehuis werd omge-
toverd tot een kleurrijk geheel. 

Tijdens de eindejaarsperiode zul-
len alle breiwerkjes en pompons de 
ornamenten versieren. Zo worden 
o.a. de 3 Koningen gekleed met de 
kleurrijke breiwerken. We kijken er 
naar uit!

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

KLEURRIJKE BREIWERKJES

Viering op het Markplein: nooit meer oorlog
Op zondag 11 november om 9u45 komen we samen 
op het marktplein. Dit jaar willen we Wapenstil-
stand helemaal koppelen aan de slogan ‘Nooit meer 
oorlog’. De kinderen van onze basisscholen ‘Knip-
oog’ en ‘Windekind’ spreken de vurige wens uit om 
nooit meer oorlog toe te laten in onze maatschappij. 
Eénieder kan daar een steentje toe bijdragen: thuis, 
op het werk, in het verenigingsleven, in Vorselaar … 
Daar en nergens anders begint vrede. De kinderen 
willen nooit meer oorlog en treden die wens bij met 
tekst en muziek.

11 Novemberwandeling
Op zondag 11 november om 11u11 vertrekt aan het 
gemeentehuis een geleide wandeling in teken van 
‘den Grooten Oorlog’. Inschrijven voor deze wande-
ling kan nog t.e.m. 7 november. Alle info vindt u in 
de vorige editie van Info Vorselaar. 

Vertelling novelle ‘De moeder en de 3 soldaten’
Op zondag 11 november om 16u, bij valavond, wordt 
het Schupleer het decor voor de novelle ‘De moeder 
en de 3 soldaten’. Aan de Schapenstal leest vertel-
ler Erik Goris het verhaal voor. De hoornblazers en 
het Vorselaarse kinderkoor brengen muzikale inter-
mezzo’s. Vanaf 15u30 kunnen de wandelaars van de 
11Novemberwandeling en andere bezoekers zich 
warmen aan oorlogssoep. Het belooft een mooie 
en aangrijpende voorstelling te worden. Iedereen is 
welkom! 

Geschenkenbeurs #AllemaalMensen
Heel het weekend kan u in Zaal Den Engel (10u-
18u) genieten van de exotische schoonheid en 
smaak van producten uit verre landen. De geschen-
kenbeurs biedt prachtige gebruiks- en siervoorwer-
pen en (h)eerlijke voedingsproducten. Bovendien 
kan u naast heerlijk gebak ook komen genieten 
van het verrassende ‘restjesgerecht’ door de chef-
koks van de KWB kookploeg, alles ten voordele van 
11.11.11. 

Boek: Vorsselaer in den Grooten Oorlog
In 2014 nam een groep vrijwilligers initiatief om, 
samen met de gemeente, de geschiedenis van Vorse-
laar ten tijde van WOI te reconstrueren. Het resultaat 
was een boeiende tentoonstelling, die eind 2014 te 
bezoeken was in het gemeentehuis. De verzamelde 
verhalen werden nadien gebundeld in een geïllus-
treerde publicatie. ‘Vorsselaer in den Grooten Oorlog’ 
werd een boek van 169 blz. met beelden, dagboeken 
en verhalen over WOI in onze gemeente. 

Het dagelijkse leven in Vorselaar, de eigen gesneuvel-
den en de oud-strijders komen daarbij aan bod. De 
publicatie kwam tot stand i.s.m. Kempens Karakter 
en maakt deel uit van de reeks ‘Het Vergeten Slag-
veld’. Er zijn tijdelijk 100 exemplaren van ‘Vorsselaer 
in den Grooten Oorlog’ te koop aan een verminderde 
prijs van € 10. 

Boek: De Belzen komme der oan
Walter Driesen ging op zoek naar Kempenaren die tij-
dens WOI naar Nederland vluchtten. Hij bezocht de 
meeste Nederlandse archieven en doorploegde hon-
derden Nederlandse kranten uit die tijd. Aan de hand 
van deze bronnen trachtte hij een beeld te schetsen 
van de gewone Kempense mensen op de vlucht in 
Nederland. 

Hij verzamelde duizenden namen van vluchtelingen 
uit de regio van Kempens Karakter. Waar mogelijk 
vermeldde hij hun verblijf, aankomst en vertrek. 

Al deze gegevens bundelde hij in het nieuwste boek 
‘De Belzen komme der oan!’ in de reeks ‘Het vergeten 
slagveld’. Dit boek is vanaf nu te koop. Het boek kost 
€ 20.

U kan de boeken aankopen in de bib, het gemeente-
huis of tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van 
Wapenstilstand. 

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