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HondenSPEELweide
IN DE DREEF

IN VORSELAAR TELT
ELK KIND

Op het openbaar domein moeten honden aan de leiband en niet iedereen heeft een grote tuin om zijn
trouwe viervoeter te laten uitdraven. Om de Vorselaarse honden ruimte te geven, opent op 21 maart om
18u een nieuwe hondenspeelweide in De Dreef. Alle
hondenliefhebbers zijn welkom! De honden kunnen
zich uitleven in een graafheuvel en er zijn leuke obstakels om rond te rennen of over te springen.

In Vorselaar telt elk kind! Dat bewijst OCMW Vorselaar heel duidelijk: o.a. door het oprichten van een
Kinderarmoedefonds in december 2016 en door een
nieuwe samenwerking met FEESTVARKEN vzw.

Er gelden enkele regels op de hondenspeelweide. Zo
is de afgebakende weide geen hondentoilet. Er zijn
speciale vuilbakjes voorzien voor de hondenpoepzakjes. Agressieve en zieke honden zijn niet toegelaten.
Iedere begeleider is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die zijn hond aan andere dieren of derden aanricht. We willen een aangename, hondvriendelijke omgeving creëren waarin zowel honden als
baasjes zich thuisvoelen.
>> Info: 014 50 71 29, milieu@vorselaar.be

Elk kind verjaart. Elk kind moet zijn verjaardag ook
kunnen vieren. Daarom zetten FEESTVARKEN vzw
en OCMW Vorselaar zich samen in om verjaardagspakketten te voorzien voor alle Vorselaarse kinderen
waarbij dit niet evident is. In elke box zit een mooi en
nieuw verjaardagscadeau, een pakket om uit te delen
in de klas en alle nodige attributen om thuis een verjaardagsfeestje te kunnen organiseren.
Enerzijds voorzien we de verjaardagspakketten, aan
de andere kant willen we sensibiliseren dat (kinder)
armoede in België nog altijd bestaat en bestreden
moet worden.
>> Info: ocmw@vorselaar.be, 014 50 00 21

Op zoek naar enthousiaste
en ervaren klussers?

Niet iedereen heeft de middelen
om een klusjesman in te schakelen. Daarom werkt onze gemeente
samen met de klus- en verhuisdienst van Kringwinkel Zuiderkempen. Zij kunnen bij bepaalde doelgroepen klusjes uitvoeren.

te vinden 		
is, zoals de
herstelling van een
lekkende kraan;
–– verhuisopdrachten;
–– regelmatig weerkerend tuinonderhoud (gras maaien, snoeien,
wieden, ... ).

Deze dienst voert onder meer volgende klussen uit:
–– grote klussen, zoals het schilderen van uw woning;
–– kleinere klussen waarvoor
moei lijk
een
vakman

De klus- en verhuisdienst rekent 2
verschillende uurtarieven aan:
–– € 7,5 per gewerkt uur (excl.
BTW) voor mensen met een
omnio-statuut, verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds,

leefloon, schuldbemiddeling of
budgetbegeleiding.
–– € 15 per gewerkt uur (excl. BTW)
voor 70+’ers of mensen met een
invaliditeit van 66% of 9 punten.
Om een vrijblijvende en voordelige offerte te ontvangen kan u
op afspraak terecht bij OCMW
Vorselaar.
>> Info: 014 50 00 21,
liesbeth.aerts@vorselaar.be

Lammekesdag aAN STAL SCHUPLEER
zondag 19 maart
De lente zorgt ook in de kudde
Kempense Heideschapen van
Natuurpunt voor nieuw leven!
Aan de historische stal kan u de
nieuwe lichting lammetjes komen
bewonderen.
De kleinsten onder ons mogen
tussen de lammetjes lopen en de
jonge dieren knuffelen. In de loop
van de namiddag zullen herder
Marc en zijn trouwe hond Skip

ook enkele demonstraties schapendrijven verzorgen. U kan van
dit alles genieten bij een Gageleer
of fruitsap van eigen kweek.
Iedereen van klein tot groot hartelijk welkom. Afspraak zondag
19 maart aan de Schapenstal op
de Dijkbaan van 13u30 tot 17u.
>> Info: 0474 51 56 98,
jan.vanorshaegen@telenet.be

ENKEL NOG BANCONTACT
OP HET CONTAINERPARK

OPROEP
KAMPIOENENERFGOED

Sinds enkele maanden kan u op ons containerpark veilig en vlot
betalen met uw bankkaart. Hierover ontvingen we heel wat
positieve reacties. Vanaf maart 2017 schakelen we 100% over
op het elektronisch betalen en kan u er niet langer cash betalen.
De overgangsperiode is intussen afgelopen en de containerparkwachters hebben geen geldkas meer ter beschikking.

De erfgoedcel Kempens Karakter
wil de komende jaren actief werken
rond de sportgeschiedenis van de
gemeenten Berlaar, Grobbendonk,
Heist-op-den-Berg, Lier, Herentals,
Herenthout, Hulshout, Lille, Nijlen,
Olen, Putte en Vorselaar. In elke
gemeente komt er een mooie tentoonstelling over het plaatselijke
sporterfgoed.

Zij kunnen dus geen cash geld aanvaarden en kunnen ook geen
wisselgeld geven. Daarom is het erg belangrijk dat u, voor u het
containerpark betreedt, controleert of u uw bankkaart op zak
heeft en u de code kent. Dank voor uw medewerking!
>> Info: 014 50 71 29, milieu@vorselaar.be

Tweewekelijks
PEUTERSPEELPUNT
Op het gratis peuterspeelpunt kunnen kinderen van 0 tot 3 jaar
en hun ouders of begeleiders terecht voor een gezellige voormiddag en vrijblijvend opvoedingsadvies. Het speelpunt gaat vanaf
nu nog maar om de 2 weken door en buiten de schoolvakanties.
U bent van harte welkom op donderdagvoormiddag (oneven
weken) van 9u30 tot 11u30 in Kinderclub De Regenboog.

TiP

De E34 krijgt een nieuw wegdek tussen Lille en Turnhout. Hou rekening met 4 maanden hinder.
Op de N13 tussen Herentals en Bouwel geldt enkelrichting naar Lier. De werken zullen 1 jaar duren.

Momenteel verzamelen we zo veel
mogelijk interessante foto’s, documenten, objecten en verhalen over
sportclubs,
sportevenementen,
sportplaatsen en sportkampioenen.
Hiervoor rekenen we ook op uw
hulp. Heeft u nog mooi materiaal of
boeiende verhalen over het sportverleden van Vorselaar? Of wil u
graag aan dit project meewerken?
Laat het ons weten!
>> Info: 014 21 47 00,
jeroen@kempenskarakter.be

s’Zomers schakelen we regelmatig
gemotiveerde jobstudenten in op
het containerpark of in het sportcentrum (18+). Interesse? Bezorg
ons dan snel uw CV en de periode
waarin u beschikbaar bent!
> Info : personeel@vorselaar.be
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REPAIRCAFé EN STRATEGO
IN SPRANKEL

• In de schoolraad van De Knipoog zetelen naast ouders en leerkrachten ook betrokken inwoners
of vertegenwoordigers van een
lokale vereniging. Wie vanuit de
lokale gemeenschap wil zetelen in
de schoolraad, verwittigt ten laatste op 1 april 2017 de schepen van
onderwijs via het gemeentehuis.
>> Info: info@vorselaar.be,
		
014 50 11 01,
		
directie@deknipoog.be,
		
014 51 27 00
Is er iets kapot? Kom dan op 26 april
van 14u tot 17u naar het Repair Café
in LDC Sprankel! Buurtgenoten en
studenten van Thomas More (elektriciteit) staan klaar om gratis allerhande voorwerpen te herstellen.

Speelt u graag stratego of een
ander gezelschapspel? Dat kan op
maandagavond 3 april om 18u30 in
Sprankel! Bij voldoende interesse,
leggen we nieuwe data vast. Kom
gerust eens proberen !

U kan er terecht voor herstelling
van klein elektro, juwelen, kleine
meubels, kleding, fietsen, messenslijpen, … We voorzien drank, lekkere dessertjes en een kinderhoek.

Zondag 6 mei is er het Open Vlaams
Kampioenschap Stratego in Vorselaar (taverne De Cardijn). Inschrijvingen om 10u. Eerste ronde om
10u45. Prijsuitreiking om 17u30.

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

>> Info bij Maarten: 0494 10 10 59

STAGE LOPEN OP
SPEELPLEIN KABOEM!
Een vorming tot animator in het
jeugdwerk stoomt jongeren klaar
tot begeleider van kinderen en
jongeren in jeugdwerkinitiatieven.
Dergelijke cursus kan u volgen bij
o.a. VDS, Crefi, Activak, Jeugd en
Vrede, Bizon vzw, Chiro, ... De vorming omvat ook een praktijkstage
in het jeugdwerk. Wij verwelkomen
stagiairs graag op de gemeentelijke
speelpleinwerking Kaboem!

Stageaanvragen voor de zomervakantie zijn welkom t.e.m. 20 maart.
Voor alle Vorselaarse jongeren
vanaf 16 jaar die een cursus animator, hoofdanimator, ... volgen, kan
de gemeente tot 75% van de kosten
terugbetalen.
>> Info: 014 50 71 25
jeugd@vorselaar.be

• Sportregio Kempen organiseert
i.s.m. de sportdienst een G-sport3-daagse voor jongeren vanaf 6
jaar met een mentale handicap
in Heist-op-den-Berg. Heeft u zin
om 3 dagen lang kennis te maken
met allerlei sporten? Ervaren trainers uit G-sportclubs in onze regio
zorgen dat u heel wat sportplezier
beleeft van 12 tot 14 april voor
€ 42. Meer info op onze website.
>> Info: 015 75 86 57
• Oproep deelnemers ‘Toeren om
te Loeren’ en ‘Lokaal & gezond’:
Op 17 september 2017 organiseren de gemeentebesturen van
Grobbendonk en Vorselaar een
fietstocht langs verschillende ecologische en duurzame projecten
en initiatieven in beide gemeenten. Herkent u zich hierin en wil u
ondersteuning bieden? Zowel particulieren als bedrijven die werken
rond duurzaamheid, lokale productie, gezondheid, ... kunnen zich
opgeven om deel te nemen aan
deze bijzondere dag. Herkent u
zich hierin? Geef dan een seintje!
>> Info: 014 50 71 29,
milieu@vorselaar.be
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ERFGOEDDAG
ZONDAG 23 APRIL

Openbare verkoop
hout

Op de Erfgoeddag is er in Vorselaar een boeiende
tentoonstelling over de geschiedenis van De Troon
en op welke manier de zorg in Vorselaar een rol
speelde. Uitvalsbasis voor deze unieke dag wordt
De Troon op het Sassenhout.

Na recente snoei- en kapwerken verkoopt de
gemeente 17 loten hout. U kan de loten vooraf
bezichtigen op het terrein van de gemeente op het
Vispluk naast de Wingerd en in de Nieuwstraat t.h.v.
de parking van de Schranshoeve.

Er worden heel wat oude foto’s, documenten, voorwerpen, verhalen, … tentoongesteld. Daarnaast kan
u deelnemen aan een rondleiding op deze bijzondere locatie. VVV en Heemkundige Kring organiseren een prachtige wandeling door Vorselaar met
onderweg toelichting over onze geschiedenis. Naast
het informatieve luik zal u zich in de plaats van een
zorgbehoevende kunnen stellen door allerlei hulpmiddelen. Bovendien kunnen de kinderen deelnemen aan tal van grote spelen terwijl de ouders
genieten van een hapje of drankje.

Wenst u één of meerdere loten aan te kopen, dan
kan u onder gesloten omslag uw bod per lot binnenbrengen op het gemeentehuis t.a.v. ‘Technische Dienst - Houtverkoop’ voor vrijdag 24 maart
om 10u. Toegewezen loten die op 1 mei 2017 niet
opgehaald zijn, worden toegewezen aan de volgende, rechtmatige bieder.
>> Info: 014 50 71 03, td@vorselaar.be

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

Vacature ZAALWACHTER/GROENDIENST
M/V, D1-D3, voltijds, contractueel

Jac Vriens en Herman VAn DoninCk
in de bib

Gemeentebestuur Vorselaar is op zoek naar een
enthousiaste en polyvalente medewerker in de
groendienst/sportdienst. Naast de specifieke taken
voor de groendienst/sportdienst verwachten wij
flexibiliteit in het uitvoeren van aanverwante taken...
U kan goed samenwerken, stelt zich flexibel op in
het opnemen van taken en bent bereid om af en toe
ook in het weekend bij te dragen aan een optimale
dienstverlening.

Op woensdag 12 april speelt de bekende Nederlandse jeugdauteur Jac Vriens een sprookjesvoorstelling met als titel ‘Grootmoeders grote oren’
voor kinderen vanaf 5 jaar met hun (groot)ouders.
Afspraak om 14u in Sprankel!

Denkt u in aanmerking te komen voor deze functie?
Stuur ons dan uiterlijk 25 april 2017 uw sollicitatie.
Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een
werfreserve van 1 jaar. Aanwervingsvoorwaarden
en functieomschrijving vindt u op onze website.
>> Info: personeel@vorselaar.be, 014 50 71 02

Maandag 24 april is het de beurt aan Herman Van
Doninck om in woord en geluid (met zangeres) te
vertellen over ‘De 14 Billekens’: de zeer gekende
dancing in Zandhoven. Deze activiteit werd mogelijk gemaakt met steun van Vorming Plus Kempen.
Afspraak om 20u in de bib.
De inkom voor beide activiteiten is gratis, maar
vooraf reserveren is nodig.
>> Info: 014 50 71 82, bibliotheek@vorselaar.be

Doorlopende tentoonstelling
van ma 02.02 tot 31.03
Tentoonstelling ‘Knopen van
sprookjes, sprookjes van knopen’
door Griet Van Ranst
waar: Bib
info: Bib, 014 50 71 82
do 16.03		
13u30-17u
Ontmoetingsnamiddag: Vaderdag
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97
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do 16.03		
14u-17u
Lezing ‘Eenzaamheid bij ouderen’
i.s.m. CM
waar: LDC Sprankel!
info: € 5, inschrijven 014 50 71 87
vr 17.03			
20u
Algemene quiz t.v.v. jeugd OGV
waar: Kantine
info: € 5, Ons Genoegen, 0479 34 43 76
vr 17.03			
20u-23u
Creatief met een kleine tuin
waar: Buurthuis
info: Landelijke Gilde, €5
wimvandenbroeck1@telenet.be
za 18.03		
9u-13u
Beheerwerken Natuurgebied
waar: Lovenhoek - Witte kapel
info: Natuurpunt, 0494 26 94 16
za 18.03		
19u30
zo 19.03		
19u
Jaarconcert o.l.v. Luc Verdonck, gastsolist Raf Van Looveren (top-cornettist)
waar: Zaal De Dreef
info: Harmonie, € 9, vvk € 7
zo 19.03		
13u30-17u
Lammekensdag
waar: Schapenstal
info: Natuurpunt, 0474 51 56 98
di 21.03			
18u
Opening hondenspeelweide
waar: Zaal Den Engel, € 15
femma.vorselaar.2290@gmail.com
di 21.03			
19u-22u
Kookworkshop: Dessertjes maken
waar: Zaal Den Engel, € 15
femma.vorselaar.2290@gmail.com
di 21.03			
20u-23u
Nacht van de Geschiedenis ‘Muziek’
met LuNa
waar: Klooster, € 10, leden DF € 7
info: 0478 79 22 53
vr 24.03			
20u-22u
Comedy ‘Toen de dieren nog spraken’
met Joeri Cortens (bekend van Vier)
waar: Buurthuis, deuren 19u30
info: i.s.m. VormingPlus, € 2, leden
Natuurpunt, Velt en vrijetijdspas gratis,
inschrijven: 014 26 26 55

za 25.03			15u
projecties om 18u, 20u
zo 26.03			10u
projecties om 11u, 13u, 15u, 17u, 19u
Nationaal Digitaal Salon
met pannenkoekendag op 26.03
waar: Zaal Den Engel
info: Vorselaarse Fotovrienden
za 25.03			12u
Spaghettidag
waar: Buurthuis, inschrijven
info: hermans.celis@gmail.com
zo 26.03		
7u30-11u
9de Tocht van het verloren uur
waar: Kantine Ons Genoegen
Info: € 5, leden MTB € 3
info@mtbvorselaar.be
ma 27.03		
19u30-22u30
Bloemschikken: lente in huis
waar: Buurthuis
info: € 10, leden Femma € 6
femma.vorselaar.2290@gmail.com
woe 05.04		
Doortocht wielerwedstrijd
‘De Scheldeprijs’: Sassenhout,
Riemenstraat, Markt, Lepelstraat
do 06.04		
13u30-17u
Paasfeest ‘t Kiertje
waar: Buurthuis
info: inschrijven, tkiertje@live.be,
014 51 60 97
di 11.04			
19u
Start2Run 5km (di en do, 10 weken)
waar: Sportcentrum De Dreef
info: € 15, dekasteellopers@gmail.com
do 13.04		
14u-16u30
Lezing ‘het reilen en zeilen van een rusthuis’ i.s.m. Okra
waar: LDC Sprankel!
info: € 6, inschrijven 014 50 71 87
ma 17.04		
14u-16u
Paaseieren dropping
waar: Modelvliegveld Rommelzwaan
info: De Stunters, 0475 83 60 78
woe 19.04		
13u30-16u30
Gratis Buitenspeeldag
waar: Sportcentrum De Dreef
info: jeugd@vorselaar.be, 014 50 71 25
woe 19.04		
10u-12u
Wintersnoei grootfruit (appel, peer)
waar: Boomgaard Schranshoeve
info: Velt, vanloyenbellens@yahoo.com
do 20.04		
13u30-17u
Ontmoetingsnamiddag
waar: Buurthuis
info: tkiertje@live.be, 014 51 60 97
do 20 vr 21 en za 22.04
REVA beurs voor ouderen, mensen met
een fysieke beperking en hun hulpverd
waar: FlandersExpo Gent, www.reva.be

in Vorselaar
Meer uittips? www.vorselaar.be

De activiteit van uw erkende vereniging in Info Vorselaar? Voer
voor 3 april alle gegevens in op
www.uitdatabank.be.
maandag		
12u-13u
Dorpsrestaurant
waar: LDC Sprankel!
info: ook op woensdag en donderdag,
menu beschikbaar op onze website,
014 50 00 21
maandag		
Gezondheidswandeling
waar: LDC Sprankel!
info: wekelijks, CM

14u

maandag		
Gezondheidswandeling
waar: Den Engel
info: wekelijks, CM

19u

maandag		
19u30
Naaicafé
waar: Buurthuis
info: tweewekelijks, Femma
maandag		
20u
Openbare zitting Gemeenteraad
waar: Gemeentehuis
info: maandelijks, zie website
dinsdag			14u-16u30
Kaartnamiddag
waar: LDC Sprankel!
info: wekelijks, Sprankel!
dinsdag			19u
Openbare zitting OCMW-raad
waar: Gemeentehuis
info: maandelijks, zie website
woensdag		
9u30-11u30
Rosie’s Breiclubje
waar: LDC Sprankel!
info: wekelijks, Sprankel!
donderdag		
9u-11u30
Peuterspeelpunt
waar: Huis van het Kind, Cardijnlaan 6
info: tweewekelijks (oneven weken)
donderdag		
10u-12u
Rap op Stap: vrijetijdsadviesbureau
waar: LDC Sprankel!
info: wekelijks, 014 50 00 21
donderdag		
10u-12u
Permanentie
waar: Huis van het Kind, Cardijnlaan 6
info: maandelijks, Kind & Gezin

