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Foto voorpagina: Op 25 september vierde de 
hele wereld de ondertekening van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen. Ook Vosselaar zette 
haar duurzame helden in de kijker. Dit jaar werd 
gekozen voor het zorgpersoneel.
Je lees hun verhaal op pagina 8, 9, 10 en 11.

Beste inwoners,

Bij het in druk gaan van deze Vossestreken, zijn we nog steeds niet verlost van het 
COVID-19-virus. De besmettingen gaan overal opnieuw in stijgende lijn, ook in Vos-
selaar. Intussen blijven zorgverleners in moeilijke omstandigheden aan het werk. 
Ze maken zich klaar voor een ongetwijfeld moeilijk najaar. Zonder te vergeten dat 
zovelen anderen onder jullie momenteel ook werken én leven in uiterst moeilijke 
omstandigheden, werd een delegatie vanuit de zorg op 25 september gehuldigd 
op het gemeentehuis in het kader van de ‘Duurzame Helden’. Deze keer verbinden 
we duurzaamheid dus niet aan milieu en leefomgeving, maar wel aan onze samen-
leving. Want de derde van de zeventien SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelstel-
lingen) gaat over goede gezondheid en welzijn. Met deze pandemie ligt het thema 
gezondheid dan ook voor de hand. Maar laat ons alsjeblieft het welzijnsaspect niet 
vergeten. We zitten nog steeds in een – al dan niet gedeeltelijk – sociaal isolement. 
We kunnen niet gaan en staan waar we willen, en dat weegt zwaar. Maar we doen 
dit niet voor onszelf. Wel voor onze omgeving. Iedereen kent wel iemand die be-
hoort tot een kwetsbare doelgroep. Vrienden of familieleden. In de hedendaagse 
maatschappij, die jammer genoeg egoïstischer dan ooit is, doet het me dan ook 
deugd om te zien dat jullie de maatregelen – hoe moeilijk ze soms ook zijn – over het 
algemeen heel goed naleven. Op die manier zorgen jullie mee voor jullie omgeving.

Intussen werkt uw gemeentebestuur ‘coronaproof’ verder. Kijk dus zeker verderop 
in deze Vossestreken om te zien welke activiteiten wel en niet zullen doorgaan de ko-
mende maanden. Omdat de situatie snel kan veranderen, willen we u wel aanraden 
om – indien mogelijk – ook onze digitale kanalen te volgen. Bent u trouwens al inge-
schreven op onze nieuwsbrief via mail? Dat kan door te surfen naar onze website.

Samen met u, hoop ik dat het gewone leven de komende maanden opnieuw op gang 
kan komen. Maar intussentijd wil ik u vragen om nog even vol te houden. Samen 
tegen corona!

Uw burgemeester
Gilles

COLOFON Woordje van de burgemeester

Spreekuren burgemeester en schepenen

Gilles Bultinck - Burgemeester

Veiligheid - Politie - Brandweer - 
Burgerzaken en Burgerlijke Stand - 
Communicatie, inspraak, participatie en 
wijkwerking - Openbare Werken - 
Mobiliteit

▪  Spreekuur na afspraak
▪  gsm 0473-50 71 16
▪  email: burgemeester@vosselaar.be

Inge Van Goubergen - 1ste schepen

Ruimtelijke Ordening - Lokale Economie - 
Sport - Cultuur - Bibliotheek

▪  Spreekuur na afspraak
▪  gsm 0497-51 14 46
▪  e-mail: inge.vangoubergen@vosselaar.be

Jan Swinnen - 2de schepen

Financiën - ICT - Jeugd - Toerisme - 
Milieu & Duurzaamheid

▪  Spreekuur na afspraak
▪  gsm 0470-99 04 14
▪  e-mail: jan.swinnen@vosselaar.be

Jef Pelgrims - 3de schepen/voorzitter 
BCSD

Armoedebestrijding - Huisvesting - 
Gezondheid - Senioren - Sociale 
Economie - Mensen met een beperking  
- Intergemeentelijke Samenwerking

▪  Spreekuur na afspraak
▪  gsm 0475-87 82 41
▪  e-mail: jef.pelgrims@vosselaar.be

Tinne Wouters - 4de schepen

Onderwijs - Jonge Gezinnen - 
Buitenschoolse Kinderopvang - 
Ontwikkelingssamenwerking - 
Dierenwelzijn - Feestelijkheden

▪  Spreekuur na afspraak
▪  gsm 0479-87 55 15
▪  e-mail: tinne.wouters@vosselaar.be
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Nieuws uit de gemeente

Corona nieuws

Wat is jouw reden om 
de coronamaatregels 
te volgen?
 
Iedereen weet intussen ongetwijfeld welke veiligheidsre-
gels belangrijk zijn om de verspreiding van het corona-
virus tegen te houden. Maar we kunnen ze niet genoeg 
herhalen. Er zijn 11 miljoen redenen om de regels de 
volgen! 

1.  Respecteer de hygiëneregels
2.  Doe je activiteiten liefst buiten
3.  Denk aan kwetsbare mensen
4.  Hou afstand (1,5 m)
5.  Beperk je nauwe contacten
6.  Volg de regels over bijeenkomsten

Contactopvolging en bronopsporing: 
samen het virus vertragen
 Lokaal bestuur Vosselaar werkt samen met Eerste-
lijnszone Kempenland en de plaatselijke huisartsen om 
lokale uitbraken van COVID-19 op te sporen via bronop-
sporing. Deze samenwerking is een aanvulling op de 
contactopsporing van de Vlaamse overheid.

Wat is het verschil tussen contactopvolging 
en bronopsporing?
Contactopvolging 
Wanneer een persoon besmet raakt met het corona-
virus, doet de Vlaamse overheid aan contactopsporing. 
Ze spoort alle contacten op die door de patiënt besmet 
zouden kunnen zijn. Zo kunnen zij zich laten testen en 
zich isoleren.

Bronopsporing of Outbreak Tracing
Bij bronopsporing zoeken we naar de bron of oorzaak 
van een besmetting. Op die manier willen we een beeld 
vormen van de besmettingsclusters om eventuele ver-
dere maatregelen te nemen.

Samen het virus vertragen
Heb je symptomen zoals koorts, hoesten of kortademig-
heid? Blijf dan meteen thuis en contacteer je huisarts. 
Hij of zij zal een test afnemen of je doorverwijzen voor 
een coronatest in een nabijgelegen triagepost. Ook in 
afwachting van je testresultaat moet je in quarantaine. 

Wanneer je positief test, zal een medewerker van de 
Vlaamse overheid je contacteren om een contactonder-
zoek op te starten. Wees eerlijk bij het beantwoorden 
van alle vragen. Hiernaast zal dus ook een medewer-
ker van Eerstelijnszone Kempen je contacteren voor de 
bronopsporing van de besmetting. 

Door de richtlijnen rond thuisisolatie strikt op te volgen, 
kunnen we er samen voor zorgen dat het coronavirus 
niet opnieuw opflakkert. We rekenen op jullie inzet en 
begrip. 

Meer info over de richtlijnen rond thuisisolatie en con-
tactopvolging vind je op www.info-coronavirus.be/nl/
contactopvolging.
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Nieuws uit de gemeenteraad

Nieuws uit de gemeenteraad 
van 2 juli 2020

Algemeen directeur - Bert Joppen - tel. 014-60 08 21
e-mail: bert.joppen@vosselaar.be

Info?

Samenstelling, erkenning en vaststelling 
statuten cultuurraad 
De gemeentelijke cultuurraad van Vosselaar wordt er-
kend als adviesraad van het lokaal bestuur Vosselaar. 
De samenstelling van de cultuurraad wordt goedge-
keurd.  

Samenstelling, erkenning en vaststelling 
statuten jeugdraad
De statuten van jeugdraad Vosselaar werden ver-
nieuwd en geactualiseerd.   Jeugdraad Vosselaar wordt 
erkend als adviesraad van het lokaal bestuur Vosselaar. 
De samenstelling van de jeugdraad wordt goedgekeurd.  

Gemeentelijk reglement betreft 
subsidiëring van projecten van 
verenigingen en Vosselaarse inwoners 
Met dit subsidiereglement stimuleert en ondersteunt 
lokaal bestuur Vosselaar projecten van verenigingen en 
(groepen) inwoners die, zonder persoonlijk winstbejag, 
een bijdrage leveren aan het gemeenschapsleven in 
Vosselaar. 

Erkenning en goedkeuring statuten en 
huishoudelijk reglement sportraad
De gemeentelijke sportraad wordt erkend en de sta-
tuten en het huishoudelijk reglement worden goedge-
keurd.

Energiediensten door Fluvius
Fluvius West biedt lokaal bestuur Vosselaar energie-
diensten aan voor een efficiënt energiebeheer van de 
gemeentelijke gebouwen. In het verleden heeft de ge-
meente Vosselaar reeds gebruik gemaakt van het een 
ESCO-reglement van Infrax. Omwille van de fusie tussen 
Eandis en Infrax wordt nu een nieuwe kaderovereen-
komst aangeboden die de vorige reglementen vervangt. 

Toegankelijkheid domein Zwartgoorheide 
via Kardinaal Cardijnlaan
Op de doorgang van Kardinaal Cardijnlaan (naast huis-
nummer 53) tot domein Zwartgoorheide worden in bei-
de richtingen volgende maatregelen ingevoerd: de toe-
gang is verboden voor bestuurders van rijwielen (ook 
fietsen) en bromfietsen.
 
Het volledige verslag van de gemeenteraad met de wij-
ze van stemming kan je nalezen op www.vosselaar.be. 
De volgende gemeenteraad vindt plaats op donderdag 
1 oktober 2020 om 20.00 uur. Omwille van de coro-
namaatregelen is publiek niet toegelaten bij deze ge-
meenteraad. Je kan de gemeenteraad live volgen via 
streaming. Je vindt hierover meer informatie op www.
vosselaar.be

Milieu Zwerfkattenproject Vosselaar: 
vrijwilligers in de kijker

Op zondag 4 oktober 2020 is het werelddierendag en 
krijgen de dieren extra aandacht. Op deze dag staan 
de rechten van dieren in de kijker en worden zij extra 
verwend.  Maar wat met zwerfkatten?

Opvang van zwerfkatten 
Voor het opvangen en vangen van zwerfkatten werkt 
lokaal bestuur Vosselaar samen met vrijwilligers Chris-
tine en Rita. Zij vangen de zwerfkatten en brengen hen 
naar de dierenarts voor sterilisatie of castratie en an-
dere medische zorgen indien nodig. Nadien krijgen de 
katten een knipje in hun oor voor de herkenbaarheid 

en worden ze terug uitgezet in een voor hen gekende 
omgeving, meestal is dit de plaats waar ze gevangen 
werden. Ook na het uitzetten bekommeren onze vrijwil-
ligers zich over het welzijn van de zwerfkatten. Zij doen 
dit met veel enthousiasme en vooral met een groot hart 
en liefde voor de katten. Wij willen Christine en Rita dan 
ook van harte danken voor hun inzet en enthousiasme! 
Bedankt Christine en Rita!

Dienst Milieu - Sabine Michielsen - tel. 014 60 08 27
e-mail: sabine.michielsen@vosselaar.be

Info?
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Huis van het Kind 

De Speelbabbel – 14 oktober in de bib 

De Speelbabbel is het ontmoetingsmoment voor kinde-
ren van 0 tot 3 jaar samen met hun mama, papa, oma, 
opa of oppas. Tijdens de Speelbabbel kan je als (groot)
ouder of oppas er even tussenuit gaan met je kleine 
ukkepuk. Enkele begeleiders met een groot hart voor 
jonge kinderen, zorgen voor het warme ontvangst.

Op woensdag 14 oktober gaat een Speelbabbel door 
in de bibliotheek van Vosselaar. Het thema van deze 
‘Speelbabbel’ is taalstimulering.
Je kan kiezen:
▪  09.00 – 10.00 uur
▪  10.30 – 11.30 uur 

Ontdekkingstocht voor de ukkepuk
De kindjes gaan tijdens de Speelbabbel op ontdekkings-
tocht in het gevarieerd aanbod van speelgoed. Jouw 
(klein)kind (leert) samen met andere kinderen te spelen 

en dat is belangrijk in het ontwikkelen van de sociale 
vaardigheden.

Babbel voor de (groot)ouder of oppas
Voor jou als (groot)ouder of oppas is dit de kans om 
sociale contacten te leggen en met anderen in gesprek 
te gaan over de opvoeding en het opgroeien van je 
(klein)-kinderen. Je kan er tips en ervaringen delen.

Inschrijven
De Speelbabbel is gratis, maar je moet vooraf inschrij-
ven via mail naar sofie.coppers@stadsregioturnhout.be. 
Geef bij de inschrijving je voorkeur van uur door. Na in-
schrijving ontvang je een bevestiging.

Huis van het Kind - tel. 0492 39 68 26
e-mail: sofie.coppers@stadsregioturnhout.be
www.stadsregioturnhout.be

Info?

Politie 

Resultaten snelheidsmetingen

De politie heeft tussen 1 juni en 1 september 2020 
snelheidsmetingen uitgevoerd in de Ketschehoef, op de 
Grotenhoutlaan en in de Dennendreef. In totaal waren 
er 383 snelheidsovertredingen. Een spijtige zaak want 
een te hoge snelheid brengt het leven van voetgangers 
en fietsers in gevaar. Ook voor de automobilist is een te 
hoge snelheid niet zonder gevaar. 

De overtreders hebben dan ook allemaal een boete ge-
kregen. 
▪  Voor de overtredingen tussen 51 en 60 km/uur: 

53 euro 
▪  Boven de 60 km/uur gaat het bedrag van de boete 

stelselmatig omhoog: van 64 euro tot 251 euro.

Eén bestuurder werd op de Grotenhoutlaan gever-
baliseerd met een snelheid van 100 km/uur.  De 
overtreder moet zich rechtstreeks voor de rechter 
verantwoorden.

De snelheid die gehanteerd wordt, is de gecorrigeer-
de snelheid. Dit is de snelheid die ingevolge een KB van 
2010 moet toegepast worden bij snelheidsovertredin-
gen. Die marge bedraagt:
▪  20% voor snelheden onder de 30 km/uur
▪  6 km/uur voor snelheden van 30 tot 100 km/uur
▪  6% voor snelheden boven de 100 km/uur

Aantal controles Totaal aantal 
overtredingen

Aantal overtredingen 
tussen 51 - 60 km uur

Aantal overtredingen 
boven 60 km uur

KETSCHEHOEF 11 224 171 53

GROTENHOUTLAAN 8 131 106 24

DENNENDREEF 2 28 16 12

Politiepost Vosselaar - Guy Lathouders - commissaris
tel. 014-61 23 73 - www.politiezoneregioturnhout.be

Info?
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HVZ Taxandria

“Doe de deur dicht” 
en red levens bij brand

Door alle binnendeuren in huis dicht te doen, kan je le-
vens redden. Als er brand uitbreekt, blijft het vuur en 
de verstikkende rook – de grootste bedreiging – langer 
opgesloten. Zo is er meer tijd om jezelf en je gezin in 
veiligheid te brengen als een rookmelder alarm slaat.

Doe de deur dicht 
Feit: de combinatie van binnendeuren die dicht zijn (= 
niet op slot) én rookmelders in alle leefruimtes, biedt be-
woners de meeste kans om op tijd verwittigd te worden 
bij brand en de woning te kunnen verlaten.

Je hebt misschien de gewoonte om de deuren in huis 
open te laten. Dat moet veranderen! 

De deur dicht doen, vooral ‘s nachts, is van levensbe-
lang. Want als er brand uitbreekt, houdt zelfs een ge-
wone, niet-brandwerende binnendeur de rook tot 20 
minuten tegen. Tijd die levens kan redden.  

De deur dicht doen is een simpele handeling die geen 
geld of moeite kost, terwijl het de verspreiding van de 
verstikkende rook effectief vertraagt. 

Voldoende rookmelders en een ingeoefend vluchtplan 
zorgen ervoor dat jij en je gezin tijdig je woning kunnen 
verlaten bij brand. Trek ook de deuren achter je dicht 

www.doededeurdicht.be
Info?

op weg naar buiten, zo sluit je de brand op en beperk 
je de schade.

Hang rookmelders
Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffen-

de bescherming tegen de gevaren van brand. Ze zijn 
helemaal niet duur en makkelijk zelf te plaatsen. Zodra 
de rookmelder rook detecteert, zorgt het alarmsignaal 
ervoor dat jij en je huisgenoten zichzelf in veiligheid kun-
nen brengen.

In grotere woningen kan je kiezen voor gekoppelde rook-
melders zodat het alarm op meerdere plaatsen hoor-
baar is. Zorg er in elk geval voor dat de rookmelders 
in afgelegen lokalen, bijvoorbeeld een berging, hoorbaar 
zijn in de slaapkamer. Deze rookmelders kan je op een 
simpele manier draadloos met elkaar verbinden. 

Om wettelijk in orde te zijn, moet in Vlaanderen elke 
woning, appartement of studio op elke verdieping min-
stens een rookmelder hebben.

Onderwijs 
Schooltoelage en studietoelage

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een 
jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele 
partner waar het kind gedomicilieerd is na een echtscheiding) voldoet aan de inko-
mensvoorwaarde. Je ontvangt de schooltoeslag in het najaar automatisch van de 
uitbetaler van je groeipakket. 

Voor hoger onderwijs 
Studenten uit het hoger onderwijs moeten zelf een studietoelage aanvragen. In 
academiejaar 2020-2021 is dit volledig digitaal.  Ga naar het digitaal loket op stu-
dietoelagen.be en maak een profiel aan. Lukt het niet om je profiel in te stellen? 
Neem dan contact op op het gratis nummer 1700 of via het contactformulier op 
de website. 

Heb je hulp nodig bij de aanvraag van je studietoelagen, dan kan je een afspraak 
maken bij de sociale dienst - tel. 014 60 08 20 - e-mail: sociale.dienst@vosselaar.
be
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Mijn favoriete 
fietsdoorsteek
Vind je de Antwerpsesteenweg te druk om te 
wandelen of fietsen? 

Je kan een stukje ontwijken door parallel te rij-
den via de rustige Kleine Tramstraat, daar heb 
je twee doorsteken die uitkomen op de steen-
weg.

Wat is jouw favoriete 
fietsdoorstreek en waarom? 

Laat het ons weten via e-mail naar  
milieu@vosselaar.be. Zo kunnen andere 
inwoners ook nieuwe fietsdoorsteken in 
Vosselaar leren kennen! 

FIETSDORP Vosselaar
vlot van hier naar daar

“Tijd voor mobiliteit”

Heb jij mij gezien? 
Draag een fluovestje in het verkeer!
Omdat zichtbaarheid in het verkeer zo belangrijk is, heeft 
de jeugdraad de actie “Heb je mij gezien?” in het leven 
geroepen.  Met deze campagne promoot de jeugdraad 
het gebruik van fluovestjes op de fiets of te voet. Je kan 
deze fluovestjes aankopen in het gemeentehuis of in de 
bibliotheek. Kostprijs: 3,5 euro.

Naar het recyclagepark? 
Hou rekening met wegenwerken
Nog tot en met 16 oktober 2020 worden op de baan naar het 
recyclagepark in Beerse/Merksplas wegenwerken uitgevoerd. 
Tijdens de 1e fase wordt de Moerstraat in Merksplas heraan-
gelegd. In een 2e fase het Oosteneinde in Beerse. 

Tijdens de werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn 
maar het recyclagepark zal wel bereikbaar blijven. Hiervoor 
moet je een wegomleiding volgen.
▪  Fase 1: omleiding via brug 5 in Beerse en de 

Steenbakkersdam en Oosteneinde. 
▪  Fase 2: omleiding via de Steenweg op Turnhout in 

Merksplas en de Moerstraat

Dienst mobiliteit - tel. 014 60 08 27
e-mail: veronique.kusse@vosselaar.be

Info?



8

Nieuws uit de gemeente 

“Duurzame Helden” in de kijker 

Marina Leys  - zorgkundige
genomineerd door Rit Ghoos

Marina Leys, 52 jaar, gehuwd en trotse mama 
van een dochter. Zij werkt reeds 20 jaar in de 
zorg, nu als zorgkundige bij I-mens (de vroege-
re Voorzorg). Zorg heeft voor haar altijd aange-
voeld als een keuze die haar op het lijf was ge-
schreven.

In de coronatijden heeft zij voor de mensen waar 
zij voor zorgde niet alleen zorg willen geven,  
maar was zij er ook gewoon voor hen, als reme-
die tegen de éénzaamheid. Want sociaal con-
tact is zeker even belangrijk en Marina hoopt dat 
zij haar steentje zo heeft 
bijgedragen. Marina was 
blij was dat zij aan de slag 
kon blijven en dat de ech-
te helden misschien wel 
zij waren die gedwongen 
thuis werkten en de tijd 
goed zijn doorgekomen 
met hun gezin, soms in 
een klein appartementje.

Kristien Janssen - 
verpleegkundige
genomineerd door 
Hanne Sas 

Kristien Janssen woont en is 
opgegroeid in Vosselaar. Zij 
werkt als fulltime verpleeg-
kundige in ‘WZC Hof Ter 
Dennen’ te Vosselaar en dat 
al bijna 7 jaar. Kristien wou 
altijd de mensen helpen en 
verzorgen. Als zij waarde-
ring krijgt, van hetgeen wat 
ze doet met bijvoorbeeld een 

“dankjewel” of dat ze blij zijn dat je er voor hun bent, dat 
geeft haar de meeste voldoening. Meer moet dat niet 
zijn. 

COVID-19 is een wereldwijde ingrijpende gebeurtenis 
geweest. In de coranaperiode was het een rollercoas-
ter van emoties voor zowel bewoners als personeel als 
haarzelf. Een van de vele maatregelen was dat er geen 
bezoek meer toegelaten was in het woonzorgcentrum.  
De bewoners hadden wel nood aan een luisterend oor! 
Daarnaast moest ze voor haarzelf extra opletten wat 
ze dagdagelijks deed om het risico op besmetting zo 
klein mogelijk te houden voor haar gezin en haar werk. 
Alle collega’s doen plichtbewust en vol passie elke dag 
opnieuw alles om de bewoners het beste te kunnen bie-
den. Alhoewel het virus heel veel energie van iedereen 
vraagt, laat het ook toe om tot het uiterste gaan. Onder-
tussen zijn we enkele maanden verder. De maatregelen 
zijn al wat aangepast. Maar nog steeds blijft iedereen 
het beste van zichzelf geven! We zijn dan ook uitermate 
trots dat we zelf nog geen besmettingen hebben mee-
gemaakt binnen ‘WZC Hof Ter Dennen’. Hopelijk blijft 
dit zo.

Op 25 september 2020 vierde de hele wereld de 
vijfde verjaardag van de ondertekening van Agenda 
2030 van de Verenigde Naties: een langetermijna-
genda met 17 doelstellingen die van de aarde een 
meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. 
Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwik-
kelingsdoelstellingen of Sustainable Development 
Goals (SDG’s) genoemd: 

Ook Vosselaar zette op 25 september haar lokale 
duurzame helden in de kijker. Dit jaar hebben we 
gekozen om het zorgpersoneel in de bloemetjes te 

zetten voor hun duurzame inspanningen. We deden 
een oproep in Vossestreken van september om in-
woners uit de zorgsector te nomineren. We kregen 
veel mooie verhalen binnen. 

Marina, Kristien, Gaëtane, Bo, Inne, Chris en Els wer-
den genomineerd door een partner, vriend, collega, 
buurvrouw, familielid, … mensen die terecht trots 
zijn op het werk dat zij dagdagelijks doen.

Hieronder kan je hun verhaal lezen!



9

Gaëtane Vueghs - verpleegkundige  
genomineerd door Vica Wouters, Nancy en Peggy Goos

Gaëtane is in 1992 recht van school als verpleegkundige bij 
het Wit Gele Kruis begonnen. Haar laatste stage had zij daar 
gelopen en dat was haar zeer goed bevallen.  De mensen thuis 
verzorgen is toch heel anders dan in het ziekenhuis of instel-
ling. 

Werken tijdens de corona was even wennen. Ze moest met 
zoveel nieuwe zaken rekening houden. Extra strenge maatre-
gelen moesten genomen worden om zowel de thuisverpleging 
maar vooral de patiënten te beschermen. Het sociale isole-
ment begon voor de patiënten zwaar te worden waardoor ze 
extra waakzaam moest zijn. Maar dit heeft ze met hart en ziel 
gedaan.

Bo Woestenborghs - zorgkundige
genomineerd door Nancy Dockx 

Bo Woestenborghs, 28 jaar, is een alleenstaande mama 
van 2 kinderen en woont in Vosselaar. Sinds 2014 werkt 
zij als zorgkundige in woonzorgcentrum Hof ter Dennen in 
Vosselaar.

Deze job doet zij met heel haar hart. Voor mensen zorgen 
hoort bij haar, en dan vooral voor de ouderen. De corona-
crisis was voor niemand gemakkelijk, maar voor bewoners 
in een rusthuis vond Bo het echt erg. Er waren bewoners 
die zaten te huilen als je bij hen binnen kwam, sommige 
zeiden dat dit zelfs erger was als de oorlog.

Normaal geeft Bo iemand al snel een knuffel als ze verdriet 
hebben en dat kon nu niet. Dat vond ze  best lastig. Ze 
moesten ook extra taken doen, waardoor er nog minder 
tijd was voor de bewoners. Dit was niet fijn. Maar tot hier-
toe hebben we gelukkig het virus buiten het woonzorgcen-
trum kunnen houden. Praise the Lord!

Sinds kort mag er terug bezoek op de kamers. Vele bewo-
ners vertelden hoe erg ze er naar uitkeken om nog eens 
met hun dochter, zoon, kleinkinderen, broer, zus, … te kun-
nen samenzitten.

De eerste keer dat het aange-
kondigd werd dat de familie te-
rug op de kamers mocht was 
Bo bang. Maar nu is ze zeer blij 
en opgelucht dat het EINDELIJK 
weer mag.  Ze  gaat terug geluk-
kige mensen kunnen verzorgen! 
Ze wil ook nog graag al haar col-
lega’s bedanken voor het fantas-
tische teamwork!!!

Nieuws uit de gemeente 

Inne Van Rooy - verpleegkundige 
genomineerd door Steven Riemis 

Inne Van Rooy, 37 jaar en geboren 
in Vosselaar, getrouwd met Steven 
Riemis en moeder van 2 kinderen, 
Xander 11j aar en Xaria 8 jaar. Inne 
werkt al 15 jaar als verpleegkundige 
in het woonzorg- en revalidatie- cen-
trum De Dennen in Westmalle.

Voor zolang Inne zich kan herinneren was het 
een droom om verpleegkundige te worden.  Ze 
heeft bewust gekozen voor ouderen. Ze heeft 
zich daar ook in gespecialiseerd. Ze houdt heel 
veel van haar beroep,  hoe moeilijk dit soms ook 
is, zeker in deze coronaperiode.  

Het begon met maskers te dragen gedurende 
onze diensten. Iets later ging de deur van de in-
stelling dicht voor onbepaalde duur om onze pa-
tiënten te beschermen. Er werd een bufferzone 
ingericht voor nieuwe patiënten, waar zij 10 da-
gen werden geobserveerd. Alle patiënten en per-
soneelsleden werden geobserveerd. Helaas was 
1 persoon positief, waardoor we ons nog beter 
moesten beschermen. We leken wel marsman-
netjes. Ondertussen werden werd de helft van 
de gang covid afdeling en leek het dweilen met 
de kraan open. Gelukkig kregen we hulp van laat-
sejaarsstudenten van het Hivset.    

We hebben dit allemaal kunnen overwinnen 
door als team samen te werken.  We zijn hier-
door hechter geworden, sterker. Ook de steun 
van haar gezin, ouders en vrienden, hebben haar 
geholpen.  Het virus is er helaas nog steeds. Een 
warme oproep van Inne om alle maatregelen 
toch nog vol te houden omdat we elkaar moeten 
beschermen.
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Chris Jonkers - 
familiaal helpster
genomineerd door 
Ria Verstraelen 

Chris Jonkers is familiaal 
helpster bij I-mens (de vroe-
gere Voorzorg). Dit doet zij 
met bijzonder veel respect en 
toewijding.  Zij schoolt zich bij, 
zij leert, zij zoekt naar oplos-
singen, … om het voor ‘haar’ 
mensen zo aangenaam mo-
gelijk te maken en toch de co-
ronamaatregelen te volgen.  
 
In coronatijd 1,5 meter af-
stand houden. En toch men-

sen de trap afhelpen, in en uit de rolstoel helpen, 
hun haar wassen, hen een arm geven om te gaan 
winkelen, ... 

Een mondmasker dragen. Niet gemakkelijk de 
slechthorende bejaarde, die lipleest en de helpster, 
die converseert met iemand met zwakke stem. 

Beschermende kledij.  Aanvankelijk alleen voorbe-
houden voor ziekenhuispersoneel !  Maar een fa-
miliaal helpster verzorgt ook een wonde, zet een 
aerosolmasker op, steekt het neusbrilletje van het 
zuurstofapparaat dat afzakt, terug goed in de neus 
van de bewoner, … 

Probeer schoon te maken terwijl je alleen in de  ka-
mer bent. Ook bij de dame, die deze week met nie-
mand anders contact heeft. Of kiezen om samen te 
koken met een steunende babbel ? 

Terug thuis evalueert Chris het verloop en plant al 
wat ze volgende keer nog beter kan. Want Chris 
doet haar job met hart en ziel en is bekommerd om 
al haar mensen.   

Els Vandemoortele - huisarts
genomineerd door Pol Colpaert 

Els Vandemoortele, 66  jaar, gehuwd en moeder  
van 4  volwassen zonen en 5 kleinkinderen. 30 jaar 
huisarts in Vosselaar - met pensioen sinds begin dit 
jaar.

‘Toen het Corona-virus voor het eerst toesloeg, bood 
Els zich , na een algemene oproep, aan als ‘gepen-
sioneerde vrijwillige arts ‘. Niet om in de frontlinie 
te gaan staan maar om toch nog een steentje bij 
te dragen . Dat kwam vlugger dan verwacht. En wel 
nog uit lokale hoek.
De huisartsen zagen vlug in dat patiënten met adem-
halingsproblemen moesten gescheiden worden van 
de anderen. Na overleg werden er heel snel door de 
gemeente, in het Sportcentrum van het Diepvenne-
ke, vier consultatie-ruimtes ingericht. De huisartsen 
en patiënten konden hier in veilige omstandigheden 
werken en geholpen worden.
In dit proces probeerde zij de verbindende schakel 
te zijn, tussenpersoon tussen de gemeente, huisart-
senvereniging Turnhout, het RIZIV en anderzijds de 
drukbezette huisartsen. 

In het begin was er de zoektocht naar schaars en 
quasi onvindbaar beschermingsmateriaal. Zelfs de 
burgemeester zocht mee en vond! En later volgde 
de onvermijdelijke administratie.

Intussen werd door de huisartsenvereniging Turn-
hout op de ‘Blairon’ een triage- en testcentrum op-
gestart. 
Toen de besmettingscijfers terug vielen, werd het 
triagecentrum in Vosselaar ‘ on hold’ gezet. En  kon 
ook de gemeente haar lokalen opnieuw voorbehou-
den voor andere activiteiten.

Wat Els zeker bijblijft van die periode, was de grote 
samenhorigheid. De wil om er samen, snel en effi-
ciënt, iets aan te doen. De samenwerking met de 
gemeente was daar een voorbeeld van. Elk telefoon-
tje en mail werd bij hoogdringendheid behandeld en 
uitgevoerd’

Nieuws uit de gemeente 
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Nieuws uit de gemeente 

Rode Kruis Vosselaar, 
duurzame held!

Naast de vele inwoners actief in de zorgsector, zetten 
we ook graag een vereniging in de kijker die tijdens de 
coronamaanden actief geholpen heeft. 

De lokale afdeling van Rode Kruis Vosselaar heeft heel 
wat werk verzet tijdens de eerste golf van de coronacri-
sis. Voor onze afdeling begon het op 13 maart 2020. 
De overheid had het Rode Kruis ingeschakeld om haar 
reguliere diensten te ondersteunen. Onze afdeling 
kreeg de vraag om onmiddellijk onze vrijwilligers en zie-
kenwagen in te zetten voor het transport van patiënten 
besmet met corona of gelijkaardige symptomen. En dit 
in de hele provincie Antwerpen. 

Onze vrijwilligers werden ingeroosterd om 24 uur op 24 
uur klaar te staan. Noodzakelijke beschermingsmidde-
len werden in allerijl aangekocht in grote hoeveelheden 
en allerhande medisch en desinfecterend materiaal 
werd besteld. Extra handschoenen, ontsmettingsmid-
del, beschermingspakken, maskers, schermen, brillen, 
zuurstof, zuurstofmaskers…

Om de veiligheid van onze families te verzekeren zijn de 
vrijwilligers met wachtdienst ingetrokken in het Rode 
Kruis lokaal.  Andere vrijwilligers hadden het hier aange-
naam en huiselijk gemaakt met bedden, een zetel, eten, 
drinken, een tv, tafeltjes, lampjes, planten… .De eerste 
drie weken deden we dit heel intensief. Hierna stonden 
onze vrijwilligers 7 op 7 en 12 uur per dag stand-by. 

Ook de vrijwilligers die niet op de ziekenwagen ingezet 
konden worden, verzetten heel wat werk. Naast koken 
of het lokaal inrichten zorgden zij voor de voorraden, 
het poetsen en ontsmetten van het lokaal, de zieken-
wagen… . 

Naast het vervoer van Covid-patiënten was het Rode 
Kruis ook vertegenwoordigd in de gemeentelijke veilig-
heidscel in opdracht van FOD volksgezondheid. Dit sa-
men met de burgemeester, politie, brandweer, ambte-
naar noodplanning, … 

Onze uitleendienst hield in tussentijd materiaal opzij 
(voornamelijk ziekenhuisbedden) voor in het geval dat 
een zorginstelling in onze gemeente deze zouden vra-
gen. En ook de driemaandelijkse bloedinzamelingen 
werden verder georganiseerd, op een coronavriende-
lijke manier.  

Nadat de eerste golf voorbij leek te zijn, zijn ook veel 
van deze activiteiten voor ons even gestopt. Tijd om op 
adem te komen en ons voor te bereiden op een eventu-
eel tweede golf.  Want wanneer we de vraag krijgen … 
staan we er weer voor jullie!

Wil je zelf ook als vrijwilliger aan de slag bij Rode Kruis 
Vosselaar, neem dan contact op met voorzitter@vosse-
laar.rodekruis.be of bel 0474 75 99 94.

Sinds 2010 zijn de Europese rijbewijzen (bankkaart-
model) in omloop. Heb jij zo’n bankkaartmodel? Kijk 
dan zeker de geldigheidsdatum na, want je rijbewijs 
is slechts tien jaar geldig! Hou dit zelf in de gaten 
want het lokaal bestuur Vosselaar brengt je niet 
persoonlijk op de hoogte van de vervaldatum.

Controleer de geldigheid van je rijbewijs

Het Europese bankkaartmodel wordt pas in 2033 
verplicht. Het is dus niet meteen nodig om een 
nieuw rijbewijs aan te vragen, op voorwaarde dat 
het rijbewijs nog leesbaar is en de foto gelijkend. Als 
de foto op je huidig rijbewijs al tientallen jaren oud 
is, kan dit problemen geven als je (hier of in het bui-
tenland) gecontroleerd wordt.

Twijfel je of je rijbewijs nog aanvaardbaar is, dan 
vraag je best een nieuw Europees model aan. Maak 
hiervoor een afspraak bij de dienst burgerzaken. De 
kostprijs voor een nieuw rijbewijs is 25 euro.

Burgerzaken - tel. 014 60 08 26
e-mail: burgerzaken@vosselaar.be

Info?
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Milieu 

ECO2050: participeren in 
milieuvriendelijke projecten

Investeer via ECO2050 in de windparken op de Noord-
zee. Zo ondersteun je het klimaat en het kan je een mooi 
rendement opleveren. Een win-win situatie dus, voor jou 
en je leefomgeving. 

Eco2050 is in een initiatief van EFIN (waartoe ook lo-
kaal bestuur Vosselaar behoort).  Efin investeert al 20 
jaar in hernieuwbare energieproductie via participatie 
in vennootschapen. De vennootschappen waarin EFIN 
participeert, produceerden in 2019 samen ruim 5 mil-
jard kWh groene stroom.

En nu wordt SeaMade gebouwd, het laatste én grootste 
offshore windmolenpark in de Noordzee. Naast de pro-
ductie van die groene energie wil EFIN ook inwoners via 
burgerparticipatie bij haar projecten betrekken. Hier-
voor sloegen ECO2050 en EFIN de handen in elkaar. Je 
participeert niet alleen in de bouw van deze molens en 

nadien in de productie van windenergie, maar je wordt 
via ECO2050 ook bij de werking betrokken en je volgt 
de zaken mee op. Kortom: zelf mee sturen in duurza-
me, milieuvriendelijke projecten én genieten van de op-
brengsten. Een prachtige (en groene) win-win dus!

Concreet gaat het om 3 windparken in onze Noordzee: 
C-Power (54 molens) en Rentel (42 molens) zijn al ope-
rationeel, SeaMade (58 molens) is in opbouw en draait 
nog dit jaar op volle kracht. De drie parken zullen dan 
samen goed zijn voor een jaarlijkse energieproductie 
van maar liefst 1 miljoen gezinnen.

Participeren kan door in te schrijven op aandelen via 
de website vanaf 50,04 euro. Voor meer informatie, 
raadpleeg www.ECO2050.be of mail naar welkom@
ECO2050.be.

Breng je gebruikte frituurolie en –vet 
op 17 oktober naar het recyclagepark 
en win 1 van de 100 friteuses!

Op zaterdag 17 oktober 2020 voeren de medewerkers 
van IOK Afvalbeheer van 09.00 tot 12.00 uur weer ac-
tie op het recyclagepark van Vosselaar. Dit jaar wordt 
de actie voor de 10de maal georganiseerd en daarom 
zijn er in de regio van IOK Afvalbeheer wel 100 friteuses 
te winnen.

Bovendien is er voor elke deelnemer een leuk cadeautje 
en kan je een trechter meenemen om je olie gemakke-
lijk over te gieten. Breng deze dag dus zeker je gebruikte 
frituurolie en –vet naar het recyclagepark.

Wist je dat het grootste gedeelte van de ingezamelde 
frituurolie en -vet een tweede leven krijgt aan de pomp? 
Want als je ze naar het recyclagepark brengt, worden 
ze verwerkt tot biodiesel. Jou kost het niets en je bent 
in 1 moeite door verlost van je afvalprobleem. Terwijl je 
zorgt voor een schoner milieu. Over een tankbare oplos-
sing gesproken.

www.iok.be 
Info?

Breng je gebruikte
frituurolie en -vet

naar het 
recyclagepark op 
17 oktober 2020

(tussen 9 en 12 uur)

en win eenen win een
fantastische prijs!



13

Milieu 

Draag compost op handen

Wie in oktober 2020 in het recyclagepark een zakje 
compost koopt, krijgt gratis een paar tuinhandschoe-
nen cadeau. Met de compostactie ‘Ik draag Vlaco-com-
post op handen’ wil Vlaco de verkoop van compost op 
de recyclageparken stimuleren en compost met al zijn 
eigenschappen in de kijker zetten.

De herfst is het ideale moment om je tuin te verwennen 
met een extra vitaminekuur. Strooi fijne compost op je 
gazon en leg een flinke laag tussen de bloemen en plan-
ten. Ook het mengen van compost in de plantenbakken 
is een heuse weldaad. 
 

Vlaco-compost
Kies voor Vlaco-compost als duurzame bodemverbete-
raar, zorgvuldig gerecycleerd uit organisch materiaal. 
Je sluit de biologische kringloop en je kiest voor een 
lokaal product. Compost brengt meer structuur in de 
bodem waardoor plantenwortels en bloembollen ge-
makkelijker zuurstof, vocht en voedsel vinden. Zo zijn ze 
beter bestand tegen ziektes en wateroverlast.

Week van de handhaving 
op zwerfvuil en sluikstorten

We merken in onze gemeente jammer genoeg gere-
geld sluikstorten op. Dit ontsiert de gemeente, zorgt 
voor ergernissen en overlast. Met afval kan je nochtans 
op vele plaatsen terecht naargelang de aard: je kan ge-
bruik maken van de afvalophaling aan huis,  in het recy-
clagepark, via Kringwinkel het WEB … . 

Ook de prijs kan geen argument zijn: de huis-aan-huisop-
haling van restafval kost slechts 0,20 euro per kg, naast 
de maandelijkse vaste kost. Sluikstorten worden steeds 
gecontroleerd om boetes te kunnen uitschrijven. Daar-
naast worden ook camera’s ingezet om sluikstorters te 
betrappen. De maximum boete voor sluikstort bedraagt 
350 euro (of 175 euro voor een minderjarige)! 

IOK Afvalbeheer - tel. 014-56 27 75
afvalbeheer@iok.be

Info?

Technische dienst  

Ruimen van bladeren 

Vanaf maandag 5 oktober tot en met zaterdag 12 de-
cember 2020 plaatst de technische dienst bladcontai-
ners op het oefenterrein aan de werkplaats technische 
dienst – Brandweer (Breemsedijk 54). Zo kan je  wan-
neer je dit zelf wenst (ook na de werkuren en tijdens het 
weekend) bladeren deponeren in deze containers. 

Het is de bedoeling dat je de door jou geruimde blade-
ren (enkel van de bomen langs de openbare weg) naar 
dit verzamelpunt brengt en deze in de containers doet. 
Andere materialen worden als sluikstort aanzien. Ge-

Technische dienst - Marcel Torfs - tel. 014-60 08 23
e-mail: marcel.torfs@vosselaar.be

Info?

zien de containers in deze periode 7 dagen op 7 en 24 
uur op 24 bereikbaar zijn, is op deze locatie camerabe-
waking voorzien om sluikstorten tegen te gaan. 

De technische dienst van de gemeente zal regelmatig 
de bladeren op de openbare weg verwijderen zodat de 
overlast beperkt wordt. Hiervoor worden machines in-
gezet .  
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Warme William
Wandeling

Hallo,
 
Deze ongeziene coronatijd brengt vaak stress met zich mee.
Zolang de maatregelen het toelaten, raden wij aan om te
bewegen in jouw buurt. Want bewegen is goed voor lichaam én
geest.
 
Warme William roept op om écht te luisteren naar elkaar. Jullie
kennen Warme William misschien als mascotte van Warme
Steden en Gemeenten, maar iedereen kan met deze blauwe
beer aan de slag!
 
 
 
 

Stippel een route uit en hang de 26 affiches op. De
nummers vind je bovenaan elke affiche.
Hang de cartoons op willekeurige plaatsen op de route.
Promoot de Warme William Wandeling en zet het
antwoordformulier online.
Tip: Laat de antwoordformulieren opsturen en voorzie
een prijs.

Doe de Warme William Wandeling
 

 
 
 
 
  

 
 

Vragen of suggesties? Contacteer:
 

Logo Kempen vzw
lynn@logokempen.be 

0476 95 03 14
 
 

Sociale dienst 

Scheiding en ouderschap

CAW de Kempen organiseert op woensdagavond 14 
oktober 2020 (van 18.30 tot 21.00 uur ) een gratis 
en 'coronaproof' infomoment over “Scheiding & Ouder-
schap”. Dit infomoment is bedoeld voor inwoners die 
overwegen om te scheiden of al gescheiden zijn en/of 
mensen uit hun netwerk. 

Wat te regelen bij een scheiding? Welke afspraken 
moeten gemaakt worden over de kinderen als je uit el-
kaar gaat? .. Met aansluitend de mogelijkheid tot een 
individueel gesprek met een bemiddelaar.  

Deze infosessie gaat door in de Welzijnscampus in de 
Stationsstraat 80 te Turnhout. 
Inschrijven kan tot en met 30 september via e-mail naar 
bemiddelingfamiliezaken@cawdekempen.be (graag ver-
melden of je een individueel gesprek met een bemidde-
laar wenst).

CAW De Kempen - tel. 0800-13 500
www.caw.be 

Info?

Gezondheidsraad 

Griepspuit 

Omwille van een beperkte beschikbaarheid van griep-
vaccins krijgen risicogroepen dit jaar voorrang bij de 
griepvaccinatie.  Wanneer er vanaf 15 november nog 
vaccins voorradig zijn, kunnen mensen die niet behoren 
tot de risicogroepen zich laten vaccineren. 

Wie behoort tot de risicogroep?
1.  Iedereen vanaf 50 jaar. Als je ouder wordt, 

verandert je afweersysteem. Je wordt gevoeliger 
aan de complicaties van griep, zoals longontsteking.

2.  Iedereen die een verhoogd risico loopt op 
complicaties na een griepinfectie: zwangere vrou-
wen, mensen met gezondheidsproblemen zoals 
diabetes, een ziekte van hart, longen of nieren.

3.  Iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze 
risicogroepen.

4.  Iedereen die onder hetzelfde dak woont als 
kinderen jonger dan 6 maanden.

5.  Iedereen werkzaam in de gezondheidssector. 

Behoor je tot de risicogroep?  Vraag dan een voor-
schrift aan je arts, haal je vaccin bij de apotheker vanaf 
1 oktober 2020 en laat je griepprik zetten vanaf 15 
oktober 2020. 

Gezondheidsraad
OSSELAAR

www.laatjevaccineren.be
Info?

“Warme William Wandeling”
Warme William is de grote, blauwe beer die écht luistert naar jou. Van 1 tot 10 
oktober neemt Warme William je mee op wandel in het Grotenhoutbos (2 à 3 
km). Onderweg geeft hij opdrachten en tips over praten, luisteren, je goed in je 
vel voelen, … speciaal voor kinderen. Want jong geleerd, is oud gedaan.   

Op www.vosselaar.be vind je deelnameformulieren of haal een exemplaar aan 
het onthaal of in de bib.

www.warmewilliam.be
Info?
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Gran Descabezado, Bio Torrontés of 
Worldshakesap  2 + 1 gratis

Bij aankoop van 2 dezelfde flessen krijg je 1 fles van hetzelfde product gratis. 
Let wel: €0,30 leeggoed wordt je aangerekend. Niet cumuleerbaar met andere kortingen. 
Actie geldig op 9 maart 2013.

Week van de vrijWilliger

Proef de 
top 3 

van onze vrijwilligers 

2+1
gratis

op 9 maart

Ontwikkelingsraad 

Fairtrade Chocolade Voskes

Wil je echte Vosselaarse chocolaatjes kopen, gemaakt 
van Fairtrade chocolade? Dan kan je hiervoor voortaan 
ook terecht bij de Wereldwinkel van Vosselaar. Sinds 
begin september kan je hier de Fairtrade Chocolade 
Voskes van Toerisme Vosselaar kopen. 
7 euro voor 250 gram.  Een ideaal geschenk om Vos-
selaar bekend te maken en als origineel cadeau voor 
verjaardag en andere feesten.

Fairtrade betekent dat de cacaoboeren meer krijgen 
voor hun cacaobonen en zo niet moeten overgaan tot 
kindslavernij. Een mooi voorbeeld van " Denk Globaal, 
Doe lokaal"

Wereldwinkel – Remi Lensplein 3 – 2350 Vosselaar – 
tel. 014- 61 08 67 
Openingsuren: woensdag, donderdag en vrijdag van 
13.30 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur 

Toerisme 

Postkaarten van Vosselaar 

Wist je dat Vosselaar ook zijn eigen postkaarten heeft? 
Toerisme Vosselaar vzw heeft 8 mooie postkaarten ge-
maakt, om naar familie en vrienden te sturen of om te 
verzamelen! 

Je kan kiezen uit:
-  de Konijnenberg 
-  boerderijen in Vosselaar
-  zicht op het dorp (Cingelplein en OL Vrouwekerk)
-  Heidezicht op de Konijnenberg
-  kapelletjes in Vosselaar

-  kunstwerk van Leona Sels
-  kunstenaar Jef Van Leeuw 

aan het werk 
-  de OL Vrouwekerk

De kaarten kosten 0,25 euro per stuk of 2 euro voor 
een pakketje van 8 kaarten.
De postkaarten kan je online bestellen via het e-loket 
op www.vosselaar.be of aankopen bij dagbladhandel 
het Krantje (Eigenaarsstraat) of aan het onthaal van 
het gemeentehuis (elke werkdag open tussen 09.00 
en 12.00 uur en op maandagavond tussen 18.00 en 
20.00 uur).

Cultuur 

23 en 24 oktober!

Nacht Kempens Erfgoed
Duik in de Kempen van vroeger en nu!

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober breekt de "Nacht van het Kempens Erf-
goed" aan. Tussen valavond en middernacht ontdek je het bijzondere erfgoed 
van de Kempen. Neem deel aan één van de 50 gratis activiteiten, georgani-
seerd door lokale verenigingen, vrijwilligers, musea en archieven. 

Bekijk het volledige programma op www.nachtkempenserfgoed.be

Omwille van de coronamaatregelen zijn de activiteiten kleinschalig en laten ze 
een beperkt aantal bezoekers toe per keer. Vaak wordt er met inschrijvingen 
gewerkt. Kijk dit zeker op voorhand na.

Erfgoed Noorderkempen - tel. 014 44 33 62
www.nachtkempenserfgoed.be

Info?
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Jeugd

Stem-Academie: voor leerlingen 
van het 5e en 6e leerjaar 

Wetenschappen, techniek, wiskunde, informatica… 
zijn de uitdagingen voor de toekomst. En hier wil lokaal 
bestuur Vosselaar graag aan meewerken. In oktober 
2020 starten we met een STEM-academie op woens-
dagnamiddag voor meisjes en jongens van het 5e en 6e 
leerjaar. 

De STEM-academie laat kinderen proeven van “science, 
technology, engineering en mathematics”.  Een ideale 
voorbereiding op de latere studiekeuze.

De workshops vinden plaats tussen 13.00 uur en 
17.00 uur en gaan door op 14 en 28 oktober, 25 no-
vember, 6 januari, 20 januari, 3 februari, 10 februari, 
24 februari, 3 maart en 17 maart 2021 en gaan door 
in Vosselaar of op locatie.

De kostprijs is 60 euro per deelnemer (voor 10 ses-
sies). Met een UitPas met sociaal tarief krijg je korting. 
Inschrijven vanaf maandag 28 september 2020 om 
18.00 uur via http://www.reservaties.vosselaar.be.

16 oktober 

Voss-A- Live: geannuleerd 

Helaas! Dit jaar is er geen editie van Voss-a-live, de muzikale kroegentocht 
langs de Vosselaarse cafés! Wij duimen dat we volgend jaar opnieuw 
mogen zingen en swingen in onze cafés!

23 oktober 

Trek je uniform aan op de 
dag van de jeugdbeweging  

Op vrijdag 23 oktober 2020 is het weer “de dag van de jeugdbeweging”! Trek 
die dag jouw t-shirt, sjaaltje, hemd,… van de jeugdbeweging aan en ga zo naar 
school. Op school zal de jeugddienst jou verrassen. Want omwille van corona 
zal er dit jaar geen kraampje met wafels en chocomelk zijn en geen activiteit 
voor het 5e en 6e leerjaar. Maar dit mag de pret niet bederven!

31 oktober 

Halloweentocht 

De jeugddienst is volop bezig met de voorbereidingen van de Halloween-
tocht! Duim jij mee dat deze kan doorgaan? Verdere info over inschrijvin-
gen en het programma worden gecommuniceerd via www.vosselaar.be; 
de Facebookpagina van lokaal bestuur en dienst vrije tijd Vosselaar en via 
een flyer voor alle Vosselaarse schoolkinderen.

Jeugddienst - tel. 014 60 08 43 - 
e-mail: stef.slegers@vosselaar.be - www.vosselaar.be

Info?
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Bibliotheek

Nieuw in de bib: e-boeken

Een boek lenen ging nog nooit zo gemakkelijk. Je kan voortaan in de bib 
ook e-boeken lenen op je eigen toestel. Je downloadt de e-boeken gewoon 
van thuis uit. Je kan 2 e-boeken tegelijk lenen voor 6 weken. Als de uitleen-
termijn afloopt, verdwijnen de e-boeken vanzelf van je toestel, dus over 
boetes hoef je je geen zorgen te maken. De e-boeken zijn beschikbaar op 
tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers. In cloud-
Library zie je welke e-boeken je kan lenen of reserveren.

Meer info op https://vosselaar.bibliotheek.be/e-boeken-cloudlibrary

Nieuwe openingsuren
voor de bibliotheek

Wist jij dat de bibliotheek sinds juni 2020 nieuwe openingsuren 
heeft? We zetten ze nog eens graag in de kijker!

Nieuwe openingsuren:
Dinsdag: 13.00 - 16.30 uur
Woensdag: 13.00 – 16.30 uur
Donderdag: 13.00 – 20.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 12.00 uur

dinsdag 13 oktober

Lezing ‘Riten en Myten’ 

We nodigen je graag uit voor de lezing van Herman De 
Dijn, Prof. Em.  KU Leuven ‘Riten en Myten’. Mensen zijn 
eigenlijk vooral rituele wezens. Ze proberen zich via ritu-
elen en symbolen te verhouden tot de wonderen die het 
leven werkelijk zin geven. In deze coronatijden hebben 
we gezien dat een afscheidsmoment zonder rituelen bij-
zonder zwaar valt. Door de ontkerkelijking zijn ook veel 
rituelen weggevallen en zijn we op zoek naar andere. 
Waarom kunnen we niet zonder? 

Deze lezing gaat door in zaal Reynaert (Maurits Pot-
terstaat – Vosselaar) en start om 20.00 uur. Leden 
van de bibliotheek en het Davidsfonds betalen 7 euro. 
Niet-leden betalen 11 euro. Tickets kan je bestellen via 
bibliotheek.vosselaar.be of aan de balie van de biblio-
theek. 

We vragen jullie om per “bubbel” in te schrijven en ook 
toe te komen op de lezing. Er worden per “bubbel” plaat-
sen toegekend in de zaal.

Bibliotheek - tel. 014 60 08 44
e-mail: bibliotheek@vosselaar.be

Info?

 
Vosselaar

Lees de bezoekvoorwaarden 
op www.vosselaar.be

 
Vosselaar

V.U.: Gilles Bultinck, burgemeester, Cingel 7, 2350 Vosselaar
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Vrije tijd

7 november 

Thuis proeven van bier- en 
frispakketten - scouts Don Bosco

Helaas! Het jaarlijkse smoutebollenfestijn en de bieravond van scouts Don 
Bosco kunnen niet doorgaan tijdens het 1e weekend van november. In de 
plaats kan je dit jaar een bier -of frispakket bestellen om thuis in je eigen bub-
bel te proeven. 

Deze pakketten kan je ophalen op zaterdag 7 november in de Gemeentehal of 
worden aan thuis geleverd tegen een kleine meerprijs. Bestellen kan vanaf 7 
oktober via de website van de scouts: www.scoutsvosselaar.be

In het september nummer van Vossestreken werden de Vosselaarse verenigingen in de kijker 
gezet. Helaas zijn er 2 verenigingen aan onze aandacht ontsnapt. We zetten hen ook graag 
in de kijker.

Sportiva
Turnen bij Sportiva is niet te missen voor dames die een plezante en gezonde bewegingsvorm 
zoeken. Er wordt zowel aan je conditie gewerkt als je spieren verstevigt. De oefeningen die vol-
gen na een leuke opwarming hebben effect op je been- en armspieren, je buik- en rugspieren. 
Sportiva oefent in de turnzaal van de GBS elke maandag van 18.45 uur tot 19.45 uur , voor de 
iets oudere dames, o.l.v. Jeannine De Bruyn.  Op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur turnen 
we o.l.v. Marijke Spaepen.

Info?
Sportiva - Ilse De Backker tel. 014-63 52 26  e-mail: ilse.de.backker@telenet.be
 

Markant 
Markant biedt ondernemende vrouwen, beroepsactief of niet een netwerk aan, om elkaar te 
ontmoeten, contacten te leggen om ervaringen uit te wisselen. Markant Vosselaar verwel-
komt alle vrouwen die zichzelf in een vriendschappelijke sfeer willen ontplooien en biedt haar 
leden een gevarieerd programma aan,  van sociale- en culturele activiteiten.

Info?
Markant - Mirja Peeters- Bosmans - tel. 014-43 73 94 - e-mail: mirja@salixconsult.be
www.markantvzw.be

Scouts Don Bosco - tel 0479 23 00 62
e-mail: stienvandereycken@gmail.com

Info?

SCOUTS VOSSELAAR

Bestel je 
bier- of  
frispakket  
vanaf 7 oktober.

Meer info  
volgt.

Verenigingen in de kijker 2020
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MELDINGSKAART
Voor problemen en defecten op openbaar domein

nr: ....................................................................

voorbehouden voor de administratie

Waarover gaat het probleem? 

�  Groen �  Gebouwen �  Wegen �  Verkeer �  Openbare verlichting 

Omschrijf het probleem:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Bezorg de meldingskaart in de zwarte brievenbus van het gemeentehuis.
Adres: Cingel 7 - 2350 Vosselaar

Let op: Anonieme meldingskaarten worden niet behandeld. Bij een noodsituatie, verwittig je het noodnummer 112

Naam: ....................................................................................................................................

Straat: ...................................................................................................................................

Woonplaats: ......................................................................................................................

E-mailadres: ......................................................................................................

Voornaam: ..................................................................................

huisnr: ........................................................... bus: ....................

Telnr.: .............................................................................................

(Indien u uw telefoonnummer of e-mailadres invult, houden wij u op de hoogte.)

Je kan deze meldingskaart ook digitaal invullen via www.vosselaar.be, een melding maken.

gemeente 
Onthaal & Toerisme: 
Algemeen directeur: 
Financieel directeur: 
Financiën: 
Secretariaat: 
Personeel: 
Communicatie: 
Burgerlijke stand en 
bevolking: 
Ruimtelijke ordening en 
Leefomgeving:
Milieu en mobiliteit: 
Jeugd: 
Cultuur: 
Sport:
Technische dienst:
Wachtdienst
Technische dienst:
(enkel dringende oproepen, 24 uur op 24 uur, 
7 dagen op 7 dagen)

Gemeentemagazijn:

tel 014-60 08 20
tel 014-60 08 21
tel 014-60 08 40
tel 014-60 08 37
tel 014-60 08 31
tel 014-60 08 32
tel 014-60 08 25

tel 014-60 08 22

tel 014-60 08 33
tel 014-60 08 27
tel 014-60 08 43
tel 014-60 08 41
tel 014-60 08 42
tel 014-60 08 30

tel 014-62 47 79

tel 014-61 91 23

OCMW
Onthaal:
Sociale dienst: 
Poetsdienst en 
gezinszorg: 
Warme maaltijden en minder 
mobielen centrale:
Serviceflats 
Gezondheidsraad:
Asielzoekers:
Juridische dienst:
Cado:

tel 014-60 08 52
tel 014-60 08 20

tel 014-60 08 57

tel 014-60 08 57
tel 014-60 08 58
tel 014-60 08 53
tel 014-60 08 34
tel 014-63 94 80
tel 014-60 08 60

Hulpnummers
Anonieme Alcoholisten: 
Antigifcentrum: 
Awel: 
Brandwondencentrum:
Child Focus: 
Druglijn: 
Kankertelefoon: 
Noodnummer ambulance & brandweer: 

Noodnummer politie: 
Noodnummer Janssen Pharmaceutica: 

Teleonthaal: 
Vlaamse infolijn: 
Wegentelefoon: 
Wachtdienst huisarts: 
Wachtdienst tandarts: 
Wachtdienst apotheek:

(1,50 euro/minuut) 
Zelfmoordlijn: 
Ziekenhuis St Elizabeth Turnhout: 

Ziekenhuis St Jozef Turnhout: 

03-239 14 15
070-24 52 45
102
03-217 75 95
110
078-15 10 20
078-15 01 51

100 of 112
101

0800-146 69
106
1700 (gratis nummer)

0800-12 266
014-41 04 10
090-556 259
0903-99 000

02-649 95 55

014-40 60 11

014-44 41 11

Nuttige telefoonnummers



Info Gemeente Vosselaar

Gemeentelijke Basisscholen
Gemeentelijke Basisschool Centrum
Konijnenbergpad 5 - 2350 Vosselaar 
tel. 014-61 17 66 - www.gbsvosselaar.be

Gemeentelijke Basisschool Heieinde
Sint Jozefstraat 39 - 2350 Vosselaar 
tel. 014-61 43 42 - www.gbsvosselaar.be

Kinderclub De Zandloper
Locatie Bergakker
Bergakker 2A - 2350 Vosselaar - tel. 014-60 08 48

Locatie Heieinde
Heieinde 52B - 2350 Vosselaar - tel. 014-61 83 09
Voor de inschrijving van uw kind, gelieve een afspraak te maken met de 
coördinator, tel. 014-60 08 48, e-mail: tinne.diels@vosselaar.be

Politie
Lokale Politie Vosselaar
Bergakker 2B - 2350 Vosselaar
tel. 014-61 23 73 - fax 014-61 92 92
e-mail: politie@vosselaar.be - www.politieregioturnhout.be
enkel op afspraak tijdens onderstaande openingsuren
maandag: 

dinsdag: 
woensdag: 
donderdag: 
vrijdag: 

voor dringende politiehulp, bel het noodnummer 101

Brandweer
Brandweerkazerne Vosselaar
Breemsedijk 54 - 2350 Vosselaar
e-mail: vosselaar@hvztaxandria.be 

voor dringende oproepen (medische spoeddienst en 
brandweer), bel het noodnummer 112

Rode Kruis Vosselaar
Konijnenbergpad 5/z - 2350 Vosselaar
tel. 0474-75 99 94 - e-mail: voorzitter@vosselaar.rodekruis.be
www.vosselaar.rodekruis.be
Hulpdienst: tel. 0491-52 38 86 - e-mail: hulpdienst@vosselaar.rodekruis.be
Vorming: tel. 0475-38 55 67 - e-mail: vorming@vosselaar.rodekruis.be
Uitleendienst: tel. 0479-75 32 05
e-mail: socialehulpverlening@vosselaar.rodekruis.be
Bloed geven: 0474-75 99 94 - e-mail: bloed@vosselaar.rodekruis.be

Voor dringende medische hulp, bel het noodnummer 112

Gemeentehuis
Cingel 7 - 2350 Vosselaar
tel. 014-60 08 20 - fax 014-61 54 21
e-mail: gemeente@vosselaar.be - www.vosselaar.be

Onthaal
maandag tot vrijdag: open van 09.00 tot 12.00 uur 
maandagavond: open van 18.00 tot 20.00 uur
diensten enkel op afspraak 

OCMW – Sociaal Huis
Cingel 7 - 2350 Vosselaar
tel. 014-60 08 20 - fax.  014-61 62 12
e-mail: sociale.dienst@vosselaar.be - www.vosselaar.be
spreekuur enkel op afspraak

Juridisch advies OCMW Vosselaar - Greet Maes
tel. 014-63 94 80 - e-mail: greet.maes@ocmwmerksplas.be
spreekuur enkel op afspraak

CADO
Berkenmei 36 bus 1, 2350 Vosselaar
tel. 014-72 09 92, e-mail: gezinszorg.vosselaar@iok.be

Bibliotheek 
Cingel 7 - 2350 Vosselaar
tel. 014-60 08 44
e-mail: bibliotheek@vosselaar.be

dinsdag: 13.00 - 16.30 uur
woensdag: 13.00 - 16.30 uur
donderdag: 13.00 - 20.00 uur
zaterdag: 10.00 - 12.00 uur

Wooninfopunt
Contactpersoon: Tim Hendrickx
tel. 0497-11 77 19
e-mail: wonen@stadsregioturnhout.be
spreekuur enkel op afspraak

Wijkwerken (vroegere PWA) 

Pastorij: Pastoor Woestenborghslaan 2 - 2350 Vosselaar 
tel. 014-68 94 40 - e-mail: ann.decoster@stadsregioturnhout.be
spreekuur enkel op afspraak

Sportcentrum Diepvenneke
Diepvenneke 43 - 2350 Vosselaar
tel. 014-61 11 32 - gsm 0490-58 38 00

IOK Recyclagepark   
Oosteneinde z.n. - 2340 Beerse
tel. 014-62 29 58
open elke werkdag van 08.00 tot 15.45 uur
op zaterdag van 09.00 tot 14.45 uur

09.00 – 12.00 uur, 13.00 – 17.00 uur en
18.00 – 20.00 uur
09.00 – 12.00 uur
09.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur
09.00 – 12.00 uur
09.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur

www.vosselaar.be

Omwille van de coronamaatregelen, werden de openingsuren van de diensten 
aangepast. Voor alle actuele info, kijk op www.vosselaar.be


