
Contact 
Heb je nog vragen? Of wil je meer informatie? 

Lokaal dienstencentrum Sprankel! 

Nieuwstraat 13  

2290 Vorselaar 

014/50 71 87 

ilse.stessens@vorselaar.be 

 

Website 

www.vorselaar.be (verder doorklikken naar 

‘dienstencentrum Sprankel!’)  

 

Of kom gewoon eens langs! 

Maandag  9u - 16u30 

Dinsdag   9u - 16u30 

Woensdag  9u - 16u30 

Donderdag 9u - 16u30 

Vrijdag   9u - 12u  

Dienstverleningsaanbod 
LOKAAL DIENSTENCENTRUM SPRANKEL! 

mailto:ilse.stessens@vorselaar.be
http://www.vorselaar.be




Vrijwilligerswerk 

 

Vrijwilligers vormen het hart van het dienstencentrum.   

Er zijn verschillende mogelijkheden binnen Sprankel ! 

Begeleiden van een activiteit of cursus 

Openhouden van de cafetaria 

Ondersteuning bieden bij het dorpsrestaurant 

Onthalen van bezoekers 

Rijden met ons busje om bezoekers op te halen en af te zetten 

Klaarzetten van de zaal bij een activiteit 

Andere kleine taken.. 

 

Vrijwilligers zijn degelijk verzekerd en ontvangen een  

afsprakennota.   

 

Uitgebreide functieprofielen vind je op de website van Vorselaar.  

www.vorselaar.be   

Klik dan door naar dienstencentrum Sprankel ! 

Beste inwoner, 

 

 

Sinds enkele jaren is het lokaal dienstencentrum Sprankel!  
een vaste waarde voor de gemeente Vorselaar.  

Het is een ontmoetingsplaats waar jong en oud gezellig iets  

kan komen drinken of deel kan nemen aan onze verschillende  

activiteiten. 

Naast het uitgebreide aanbod aan activiteiten biedt Sprankel!  

ook een waaier aan dienstverlening aan.  

In deze brochure vindt u meer informatie rond dit aanbod. 

‘Sprankel !’ staat voor levenslust, verrassing, groei en goesting  

om iets bij te leren…  We hopen ook jou te kunnen prikkelen  

met ons aanbod !   

 

 

Ilse Stessens 

Coördinator lokaal dienstencentrum Sprankel! 

http://www.vorselaar.be


Wegwijs in het zorgaanbod 

 

Naast de verschillende informatieve, vormende en recreatieve  

activiteiten kan je in lokaal dienstencentrum Sprankel! ook  

terecht met al je hulpvragen.  

Een medewerker gaat na waar je noden liggen en verwijst je  

vervolgens naar de gepaste dienst.  

Meer informatie is te verkrijgen bij Ilse Stessens op het  

nummer 014/ 50 71 87 of ilse.stessens@vorselaar.be 

Dienstverleningsaanbod: 

 

 - Dorpsrestaurant 

 - Liftbus 

 - Wassalon 

 - Medische pedicure 

 - Wegwijs in zorgaanbod 

 - Vrijwilligerswerk in Sprankel! 



Medisch pedicure 

 

Binnen Sprankel! bieden we ook de mogelijkheid tot  

pedicure aan. De voetverzorging wordt gedeeltelijk  

terugbetaald bij sommige ziekenfondsen en bedraagt € 28  

Hebt U last van ingroeiende nagels, likdoorns, eelt of wenst  

U gewoon een deugddoende voetverzorging?  

Maak dan een afspraak met Hilde Goormans op het nummer: 

0477/17 15 09.  

Afspraken in Sprankel! zijn mogelijk op dinsdagnamiddag  

van 13u tot 17u. 

Dorpsrestaurant 

 

Elke maandag en donderdagmiddag wordt  

ons dienstencentrum omgetoverd tot een dorpsrestaurant.  

In dit dorpsrestaurant kan iedereen langskomen om een  

lekkere warme maaltijd te komen nuttigen aan de prijs van €6.50. 

Voor deze prijs krijg je soep, een warme hoofdschotel en een  
lekker dessertje.  

Kinderen onder de 6 jaar eten aan halve prijs. 

Bepaalde doelgroepen krijgen een korting van 2 € en betalen  

nog 4,5 €.  

Om praktische redenen dient er steeds een werkdag op voorhand  

voor 10u gereserveerd te worden. Dit kan bij LDC Sprankel!  
op het nummer: 014/50 71 87 of  

via assistentsprankel@vorselaar.be. 

 

Samen eten is de beste saus om goed te eten ! 

mailto:liesbeth.aert@vorselaar.be


Wassalon 

 

Weet je niet waar je terecht kan met de was?  

Kom naar het dienstencentrum en maak gebruik van ons  

wassalon. Voor de prijs van €3,5 kan je een was- of  

droogjeton krijgen waarmee je vervolgens de was mee  

kunt gaan doen binnen Sprankel! 

 

Terwijl de machines zijn werk doen kan je in de cafetaria  

komen genieten van een lekker drankje. 

Liftbus 

 

Kom je graag naar een activiteit in 

Sprankel! of naar onze cafetaria 

om gezellig iets te drinken?   

Maar heb je het moeilijk om hier te 

geraken? Dan is onze liftbus een 

ideale oplossing voor u!  

Het busje van Sprankel! komt minder- mobiele bezoekers thuis  

ophalen en worden achteraf terug thuis afgezet aan de voordelige 

prijs van €1. Er kunnen per rit 8 personen vervoerd worden en ook 

enkele rolstoelgebruikers kunnen met deze bus opgepikt worden. 

Maak je graag gebruik van deze dienst of heb je graag meer  

informatie? Neem dan tijdig contact op met LDC Sprankel! op het  

nummer: 014/50 71 87 of via mail: assistentsprankel@vorselaar.be 

mailto:liesbeth.aerts@vorselaar.be

