De speeltuin aan Sportcomplex
’t Kapelleke is vernieuwd!
Zo werd het oude speeltoestel in de zandbak
vervangen door een nieuw klim- en klautertoestel
speciaal voor de kleinsten. Ook de gesloten
omheining is verwijderd en vervangen door houten
paaltjes, zodat je makkelijker de andere speeltuigen
bereikt. Verder staan er nog een vijfzwaai-schommel,
een duikelrek, een behendigheidsparcours, een
glijbaan en een kabelbaan om van de berg te komen.

Voor elk wat wils dus!

Nuttige informatie
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Loket Bouwen & Wonen

Loket Vrije Tijd

Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 47
bouwen.wonen@herenthout.be
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-16.00 uur en 17.30-20.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
dinsdagnamiddag: enkel op afspraak
Sluitingsdagen:
maandag 2 april 2018
maandagavond 30 april 2018
dinsdag 1 mei 2018
donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018
vrijdag 1 juni 2018

Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 50
vrije.tijd@herenthout.be
VrijeTijd
JeugdHerenthout
jeugd_herenthout
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-16.00 uur en 17.30-20.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
dinsdagnamiddag: enkel op afspraak
Sluitingsdagen:
maandag 2 april 2018
maandagavond 30 april 2018
dinsdag 1 mei 2018
donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018
vrijdag 1 juni 2018
Bibliotheek
Sluitingsdagen:
zondag 1 april 2018
maandag 2 april 2018 – leeslokaal ook gesloten
dinsdag 1 mei 2018
donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018 – leeslokaal ook gesloten
zondag 20 mei 2018
maandag 21 mei 2018 – leeslokaal ook gesloten
Sporthal
Sluitingsdagen:
zondag 1 april 2018
maandag 2 april 2018
dinsdag 1 mei 2018
donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018
zondag 20 mei 2018
maandag 21 mei 2018
vrijdag 1 juni 2018

Loket Kids & co
Zwanenberg 27
T 014 50 27 76
kids.co@herenthout.be
LoketKidsCo
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: doorlopend van 13.00-20.00 uur
Sluitingsdagen:
maandag 2 april 2018
maandag 30 april 2018
dinsdag 1 mei 2018
donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018
vrijdag 1 juni 2018

Loket Leven & Ondernemen
Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 35
leven.ondernemen@herenthout.be
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-16.00 uur en 17.30-20.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
dinsdagnamiddag: enkel op afspraak
Sluitingsdagen:
maandag 2 april 2018
maandagavond 30 april 2018
dinsdag 1 mei 2018
donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018
vrijdag 1 juni 2018

Deze sluitingsdagen zijn niet van toepassing op de cafetaria.

Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56
T 014 50 77 11
zorg.gezondheid@herenthout.be
HuisDriane
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 17.30-20.00 uur
Elke namiddag op afspraak of voor dringende zaken, behalve
op vrijdag.
Sluitingsdagen:
maandag 2 april 2018
maandagavond 30 april 2018
dinsdag 1 mei 2018
donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018
vrijdag 1 juni 2018

Loket Sociale Dienst
Bouwelse Steenweg 52
T 014 50 21 81
sociale.dienst@herenthout.be
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 17.30-20.00 uur
Elke namiddag op afspraak.
Sluitingsdagen:
maandag 2 april 2018
maandagavond 30 april 2018
dinsdag 1 mei 2018
donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018
vrijdag 1 juni 2018

Algemeen
Volg ons ook via:
Herenthout.be
Gem_Herenthout
gemeente_herenthout
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Meer info:
• opruimactie 19 april 2018:
IOK, T 014 56 32 87,
griet.goor@iok.be
• milieudienst, T 014 50 78 44,
milieudienst@herenthout.be
• politiecodex:
www.herenthout.be/beleid/
publicaties

Samen strijden tegen zwerfvuil!
Zwerfvuil op de grond gooien is schadelijk voor mens, dier en milieu én is strafbaar. De strijd tegen zwerfvuil wordt door velen
gevoerd, maar is een verantwoordelijkheid van iedereen!
Op Vlaams en gemeentelijk
niveau
De gemeente strijdt al jaren tegen
zwerfvuil en sluikstorten en krijgt hierbij
de steun van de ‘Mooimakers’.

Op het platteland
Zwerfvuil op het platteland is schadelijk
voor mens, dier en milieu. Bovendien
staat het haaks op alle inspanningen
die plattelandsbewoners en land- en
tuinbouwers doen om het landschap te
onderhouden en het Vlaams platteland
aantrekkelijk te maken.
Daarom plaatsten landbouwers meer
dan 5 500 bermbordjes langs akker- en
weideranden met een duidelijke oproep,
zoals ‘Ik hou het hier proper, jij toch ook?’.

Op de bedrijvenzones
De ondernemers slaan samen met
IOK, IOK Afvalbeheer, Voka KvK Kempen en de Kempense gemeenten de
handen in elkaar en organiseren voor
de 3de keer een grootschalige opruimactie op donderdag 19 april
2018 op alle Kempense bedrijventerreinen, waaronder onze industriezone.
Voor eigen deur
Iedereen is mee verantwoordelijk voor
het zwerfvuil en sluikstorten. Zwerfvuil op de grond gooien is strafbaar.
Bovendien verplicht het politiereglement alle bewoners, conciërges of
eigenaars van gebouwen, winkels of
appartementen om het openbaar domein voor hun woning of andere eigendom te onderhouden.

‘Ik hou het hier
proper, jij toch ook?’
Dit houdt concreet in dat je onkruid en
wilde begroeiing, bladeren, maar ook
vervuilende producten of materialen
van de voetpaden en bermen moet
verwijderen.
Bekijk het politiereglement op onze
website om meer te weten te komen
over wat mag en wat niet.
In jouw buurt
Je kan deelnemen aan de zwerfvuilacties die de milieudienst twee keer per
jaar organiseert. Je kan je ook aanmelden als zwerfvuilpeter of -meter en je
straat of omgeving enkele malen per
jaar opruimen. Je krijgt hiervoor de nodige materialen en ondersteuning.

Hondenpoep kan gevaarlijk zijn!

Bestrijding verwilderde vogels

Slechts weinig hondenbaasjes weten dat het uitlaten van je
hond in een weiland of in de berm gevaarlijk kan zijn voor koeien. In de hondenpoep kan namelijk de Neospora Caninum
parasiet zitten en zo bij de koeien terecht komen.

Op 1 maart 2018 is Valkerij Ardanwen in opdracht van gemeente Herenthout gestart met het bestrijden van vogels die
een overlast veroorzaken. In onze gemeente gaat het voornamelijk om verwilderde duiven.

Uit onderzoek van het FAVV blijkt dat meer dan 7% van alle verwerpingen (abortus) waarschijnlijk aan Neospora toe te schrijven is.

Heb je zelf problemen met verwilderde duiven of andere vogels, neem dan zeker contact op met het Loket Bouwen &
Wonen. De valkenier zal vervolgens samen met jou naar een
oplossing zoeken en de nodige aanbevelingen doen.

De landbouwers vragen dan ook:

‘Houd je hond aan de leiband en ruim
altijd de hondenpoep op!’
De koe wordt zelf niet ziek van de parasiet, maar een besmet
rund heeft drie tot zeven keer meer kans om te aborteren. De
besmetting kan door weefselbeschadiging de oorzaak zijn van
het doodgaan van het ongeboren kalfje of voor ernstige hersenafwijkingen bij de geboorte.
Meer info: www.dgz.be/ziekte/neospora

3

loket bouwen & wonen

T 014 50 78 47 / bouwen.wonen@herenthout.be

Burgemeestersconvenant Kempen2020
Repair Café, ShareFair & korte keten
Op zaterdag 26 mei organiseren we opnieuw een Repair Café met een ShareFair en zetten we de korte keten in de kijker.
Allen welkom in Huis Driane van 13.00 tot 17.00 uur.
Repareren
In het Repair Café kan je fietsen, klein
elektro, juwelen, kleding en textiel laten repareren. Indien mogelijk breng
je zelf de nodige wisselstukken mee,
zoals bijvoorbeeld een nieuwe band
of ketting voor een fiets of een nieuwe
rits in kleding. Je kan ook helpen bij
een reparatie van iemand anders en
inspiratie opdoen. Of gewoon een
drankje nuttigen in het café. Voor kinderen hebben we leuke kinderanimatie voorzien.

ShareFair door KVLV
Op de ShareFair markt van KVLV kan
je terecht voor (bijna) gratis herbruikbare spulletjes, die iemand anders
niet meer nodig heeft. Zo krijgen de
spullen een tweede leven.
Je vindt er ook een geef/ruil boekenkast, waar je je oude, nog bruikbare
boeken kan plaatsen en eventueel
ruilen voor een nieuw boek.

Korte keten
De GROS-raad wil iedereen doen nadenken over hun voedingsaankopen.
Wie rechtstreeks bij de landbouwer of
bij de plaatselijke winkelier koopt, kan
een aantal schakels tussen de producent en de consument beperken.
Hierdoor steun je de lokale economie, koop je vaak versere producten
en het heeft een positief effect op het
milieu. Kom lekker proeven van deze
lokale producten!
We kunnen alvast rekenen op
de hulp van Landelijke Gilde,
maar zoeken nog reparateurs en
helpers bij de praktische organisatie. Interesse? Neem contact met
Milieudienst, T 014 50 78 44,
milieudienst@herenthout.be.

Worden we de ‘Gemeente met de
Kleinste Voetafdruk’?

Maak het donker
met Earth Hour

Het klimaat is een zaak van
ons allemaal. Daarom neemt
Herenthout deel aan de Klimaatstrijd van provincie Antwerpen. De gemeente die de
meeste vooruitgang boekt,
mag de beker van ‘Gemeente
met de Kleinste Voetafdruk’ op
de schouw van het gemeentehuis zetten.

Met ‘Earth Hour’ doet het World Wildlife Fund (WWF) jaarlijks een wereldwijde oproep om één uur lang zoveel mogelijk lichten te doven. Ook onze gemeente neemt deel
door de accentverlichting te doven aan de Kapel van de
Uilenberg, de Sint-Pieter en Pauwelkerk, het Vredesmonument en de Sint-Gummaruskapel.
Doe mee en doof je lichten op 24 maart om 20.30u.
Meer info: www.earthhour.org

Om te winnen hebben we jouw hulp nodig
Hoe kan je helpen? Door de komende maanden stap voor
stap je ecologische voetafdruk te verkleinen. Dat mogen gerust kleine stapjes zijn. Op www.deklimaatstrijd.be vind je
de link naar een superhandige app om je daarbij te helpen.
Die berekent je persoonlijke ecologische voetafdruk, daagt je
uit en geeft handige tips en tricks.
Als elke Herenthoutenaar een kleine stap zet, nemen we samen een grote sprong vooruit, recht naar de titel van ‘Gemeente met de Kleinste Voetafdruk’.
Meer info: www.deklimaatstrijd.be
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Publieke laadpaal voor elektrische wagens
De Vlaamse Regering wil de aankoop en gebruik van elektrische wagens aanmoedigen en heeft samen met netbeheerders Eandis en Infrax een spreidingsplan opgemaakt voor 2500 bijkomende publieke laadpalen, waarvan minstens één in elke gemeente.
Hoe en waar opladen?
Uit studies blijkt dat elektrisch laden:
• voor 70% in en rond de privéwoning gebeurt.
• voor 20% bij bedrijven (werknemers, bezoekers of klanten) en
• voor 10% aan publieke laadpalen en palen in winkel- of sportcentra.

Meer info:
www.eandis.be

De eerste publieke laadpaal in Herenthout werd op 26 januari 2018 ingehuldigd. De laadpaal
bevindt zich in Bouwelse Steenweg 10, naast de gemeentelijke feestzaal.
Het opladen gebeurt tegen betaling, op dezelfde manier als bij de andere 2500 publieke laadpalen. Je vindt een overzicht van alle laadpalen op www.oplaadpunten.org/auto/kaart-vlaanderen.

Maak komaf met pesticiden

Actie “Ik draag Vlaco-compost
op handen!”

Breng op zaterdag 21 april je (restjes)
pesticiden naar het recyclagepark en
krijg in ruil een voegenborstel van de
VMM.

De lente is het ideale moment om je tuin te
verwennen met een extra vitaminekuur.
Dit doe je o.a. door fijne compost op je
gazon te strooien en een flinke laag tussen de bloemen en planten te leggen.

Pesticiden zijn heel ongezond, maar
ook de bijen en het grondwater bewijs
je er een heel slechte dienst mee. Daarom:
maak er voor eens en altijd komaf mee! Breng je laatste
restjes binnen en ga vanaf nu je tuin, terras of oprit te lijf
met gezonde en goedwerkende alternatieven. Je kunt ze
alvast bekijken op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.

Kies voor Vlaco-compost als duurzame bodemverbeteraar, zorgvuldig
gerecycleerd uit organisch materiaal.
Je sluit zo de biologische kringloop en
je kiest voor een lokaal product. Bovendien krijg je tijdens de maand april
bij aankoop van Vlaco-compost een prachtig paar
tuinhandschoenen cadeau (zolang de voorraad strekt).

Op 21 april houdt IOK bovendien een actiedag op de recyclageparken van Beerse/Merksplas en Meerhout. Daar
geven medewerkers van Velt (Vereniging voor Ecologisch
Leven en Tuinieren) meer informatie over het pesticidevrij
onderhouden van verhardingen en tuinen.

De bodemprofessor zal ook aanwezig zijn op de actiedag
van IOK op 21 april op de recyclageparken van Beerse/
Merksplas en Meerhout om bezoekers aan de hand van
proefjes de voordelen van compost te leren kennen.

Een organisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM), IOK Afvalbeheer en gemeente Herenthout.

Verkeerseducatieve route voor fietsers
Na de twee verkeerseducatieve routes (VERO) voor voetgangers heeft Herenthout sinds februari 2018 een derde VERO, dit keer één voor fietsers. Het plan van de drie routes samen vind je
in de Vonckstraat aan basisschool ’t Klavertje.
Een verkeerseducatieve route of VERO is een vaste uitgestippelde route in een schoolomgeving langs verkeerssituaties die leerrijk zijn voor kinderen. Je kan een VERO te voet of met de
fiets afleggen. De voorwaarde voor een VERO met de fiets is dat kinderen voldoende fietsvaardig zijn om op straat te fietsen. Samen de straat opgaan, houdt een leerproces in over het
verkeer, de verkeersborden en -regels, je eigen houding op straat en de mate waarin weggebruikers met elkaar rekening houden.
De verkeerseducatieve routes konden gerealiseerd worden dankzij de financiële steun van de
provincie Antwerpen en kaderen in het project ’10 op 10’.
Meer info: www.herenthout.be/inwoners/mobiliteit-en-werken/verkeerseducatieve-routes-vero/
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Vlaanderen kiest
Op 14 oktober 2018 is het weer zo ver. Dan gaan we met z’n allen naar de stembus, deze keer om een nieuwe gemeenteraad en
provincieraad te kiezen.
Website over de lokale
verkiezingen
Naar aanleiding van de lokale verkiezingen lanceerde het Agentschap
Binnenlands Bestuur (ABB) de officiële verkiezingswebsite
vlaanderenkiest.be.

Inschrijving op de kiezerslijsten
Alle Belgen die op 1 augustus 2018
(datum opmaak kiezerslijst) in onze
gemeente gedomicilieerd zijn zullen
op 14 oktober in Herenthout kiezen
voor een nieuwe gemeente- en provincieraad.

Op deze informatiewebsite kunnen
kiezers, kandidaten, lokale besturen
en de hoofd-, stem- en telbureaus
een antwoord vinden op mogelijke
vragen die ze hebben over de lokale
verkiezingen van 14 oktober. Je vindt
er eveneens de verkiezingskalender,
de regelgeving en de officiële documenten.

Bijkomende voorwaarden:
• 18 jaar zijn op de dag van de verkiezing
• niet ontzet zijn uit de kiesrechten.

Geïnteresseerden kunnen zich via
deze website ook inschrijven op de
‘nieuwsbrief vlaanderenkiest.be’.

Procedure niet-Belgen
Ook niet-Belgen kunnen op 14 oktober stemmen, maar enkel voor de
gemeenteraadsverkiezingen en niet
voor de provincieraden.

Opgelet: degenen die zich reeds
ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000,
2006 of 2012, moeten zich niet meer
inschrijven voor de verkiezingen van
2018. Eens ingeschreven is men
onderworpen aan de kiesplicht. De
voorwaarden waaraan men moet
voldoen om ingeschreven te worden
op de kiezerslijst zijn te vinden op de
website van ABB
binnenland.vlaanderen.be.

Stembureaus:
Vrijwilligers gezocht!

Om te kunnen stemmen moet de nietBelgische burger bij de gemeente
waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft
gevestigd, een schriftelijke aanvraag
indienen. Deze aanvraag moet ten
laatste op 31 juli 2018 ingediend worden. Het college van burgemeester
en schepenen controleert of de betrokkene de kiesvoorwaarden vervult
en schrijft hem/haar in op de kiezerslijst.

Je bent geen kandidaat maar
je wil toch het hele verkiezingsgebeuren van dichtbij meemaken? Dan kan je je kandidaat
stellen als voorzitter, secretaris
of bijzitter van een stembureau.
De gemeente zorgt voor een
degelijke ondersteuning en opleiding.

De aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de gemeente of op de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

Meer info:
Loket Leven & Ondernemen
Luc De Schutter - Martine Lauwen
T 014 50 78 38

Bijna 9 000 Herenthoutenaren!

Adreswijziging op de inschrijvingsbewijzen van voertuigen afgeschaft

Op 31 december 2017 sloten we de bevolkings- en vreemdelingenregisters van onze gemeente af met 8 951 inwoners,
bijna de kaap van 9 000 inwoners dus!

Bij een adreswijziging is de houder van een kentekenplaat er
niet langer toe gehouden een adreswijziging te melden bij de
gemeente om het aan te brengen op het kentekenbewijs. Ook
kan de aangifte van verlies van het kentekenbewijs of van de
kentekenplaat voortaan niet enkel bij een politiedienst gebeuren, maar ook bij de autoriteit bevoegd voor de uitreiking van
de kentekenbewijzen.

Meer info:
bevolkingscijfers van alle Belgische gemeenten op
www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/statistiekenvan-bevolking

6

loket leven & ondernemen

014 50 78 35 / leven.ondernemen@herenthout.be

Werken opwaardering begraafplaats gestart!
Sinds kort is onze technische dienst gestart met de opwaarderingswerken op
onze begraafplaats. Zoals reeds gemeld in de periode van Allerheiligen vindt het
gemeentebestuur het belangrijk om van onze begraafplaats een plaats van ontmoeting te maken.
Dit zal gebeuren door verschillende zones te onderscheiden van mekaar, door
meer groen te voorzien, maar ook meer banken … Een moderne begraafplaats
biedt immers ruimte voor de verschillende keuzes die nabestaanden maken. Daar
wil de gemeente Herenthout natuurlijk ook op inzetten.
Maar er is meer: we merken de laatste jaren ook dat het onderhoud van onze
begraafplaats meer en meer tijd en energie vraagt, terwijl we uiteraard met z’n allen willen dat deze plaats een aangename omgeving is waar ook nabestaanden
kunnen vertoeven en waar veel respect van uitstraalt.
De volledige uitrol van deze opwaarderingswerken zal uiteraard wel wat tijd
in beslag nemen. De gemeente hoopt
dat jullie de aanpassingen zullen weten te appreciëren en begrip tonen
voor de tijdelijke ongemakken.
Als je specifieke vragen hebt rond dit
plan kan je daarvoor altijd terecht op
het gemeentehuis, aan het loket Bouwen & Wonen.

Oproep vrijwilligers
groenonderhoud
begraafplaats
Omdat we beseffen dat het heel wat
tijd en energie zal vragen om voor het
groenonderhoud te zorgen, doen wij
ook een oproep naar vrijwilligers. Als
je je geroepen voelt om gedurende
een aantal maanden nu en dan een
handje te helpen, neem dan contact
met het loket Leven & Ondernemen
en we spreken hierover verder af.

Invullen aangifte personenbelasting
1. Op kantoor
Gratis invullen van je aangifte bij de diensten van FOD Financiën op volgende
plaatsen:
• Dienst P Mechelen Beheer - Team 5,
Belgiëlaan 31, 2200 Herentals
• Lier, Kruisbogenhofstraat 24, 2500 Lier
• Geel, Werft 65, 2440 Geel

2. Je aangifte via internet
Je kan je aangifte elektronisch invullen
op www.taxonweb.be. Je kan echter je
aangifte ook op het kantoor via internet
laten indienen (zie punt 1).

3. Zitdag in Herenthout
Het personeel van Team Beheer 5 zal tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en
15.00 uur beschikbaar zijn voor het invullen van de aangifte in de personenbelasting betreffende het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) op vrijdag 25 mei 2018
in de gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg.
Gelieve mee te brengen:
• alle inkomstenfiches over 2017
• strookje van het in 2017 ontvangen vakantiegeld
• fiches van buitenlandse inkomsten (pensioenen, bezoldigingen …)
• je vorig aanslagbiljet van aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016)
• aanslagbiljet(ten) in de onroerende voorheffing
• bewijs pensioensparen
• bewijs van de terugbetaling woon-werkverkeer (NMBS – De Lijn)
• betalingsbewijzen van levensverzekeringspremies, intresten en kapitaalaflossingen
• bewijzen betaalde kinderopvang voor kinderen jonger dan 12 jaar
• bewijs van betaalde giften
• bewijs van betaling PWA-cheques en dienstencheques
• bewijs van gedane voorafbetalingen
• bewijs van betaalde onderhoudsgelden
• alle andere nuttige documenten die kunnen helpen bij het invullen van de aangifte.
Belangrijk: Als je gehuwd of wettelijk samenwonend bent en je alleen naar de zitdag
komt, gelieve je partner de aangifte reeds vooraf te laten ondertekenen.
Meer info:
contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën
elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur
T 0257 257 57 (gewoon tarief)
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Week van de Amateurkunsten (WAK) 2018
Van 27 april tot 6 mei staan de schijnwerpers gericht op onze amateurkunstenaars! Er is opnieuw een uitgebreid gratis programma dat je wordt aangeboden:
• MinC trapt af met de organisatie van een nieuwe editie van ‘Lokale Helden’,
op vrijdag 27 april in GOC Ter Voncke. Om 17u start het afterwork-gedeelte,
met Huirtuits draaitalent achter de knoppen. Hongertjes worden gestild bij de
(eveneens lokale) foodtrucks en vanaf 20u krijg je op twee podia live muziek uit
eigen dorp geserveerd.
• Op donderdag 3 mei (13.30-16.30u) laten onze OKRA schilders de deuren openzwaaien van het Oud Kapelleke. Ze stellen hun werk (acryl, olieverf,
aquarel, tekenen) graag aan je voor. Met wat geluk wandel je zelfs met een
kunstwerk naar huis, want traditiegetrouw is er ook een tombola. OKRA wordt
dit jaar versterkt door Seppe Van den Schoor. Hij toont zijn werken in koper en
hout.
• Onder leiding van graffitikunstenaar Bert Mans, biedt Kunstkring Toreke
een workshop aan voor alle Herenthoutse jongeren (en ouderen) die hun
spraying skills eens willen uittesten. Op zaterdag 5 mei van 11.30 tot 16.00u
in het atelier te Molenstraat 36. Trek kledij aan die vuil mag worden.
• Jeugdatelier Matsijs pakt binnenkort een aantal elektriciteitskastjes op
straat aan en maakt ze tot echte kunstwerkjes. Vanaf het begin van de WAK is
er een flyer met daarop het traject dat je kan wandelen om ze allemaal te spotten (ook digitaal op de website).

Ter gelegenheid van het ‘Feest van de
Folk’ treedt de Ierse folkband Whiskey
op vrijdag 4 en zaterdag 5 mei op in
de Sint-Gummaruskerk (20u). Inkom op
deze concerten is 5 euro.

Drie keer buitenspelen!
De buitenspeeldag vindt dit jaar plaats op
drie opeenvolgende woensdagen. Op 18
april, op 25 april en op 2 mei kan je altijd ergens in het Neteland buiten spelen. Daarvoor slaan de gemeenten uit de regio Neteland de handen in elkaar. Zo krijg je dus drie
Buitenspeeldagen in plaats van één!

Woensdag 18 april
Herentals
Recreatiepark Netepark, Vorselaarsebaan 56
Olen
Domein Teunenberg, Boerenkrijglaan t.h.v. nr. 31
Woensdag 25 april
Vorselaar
Sportcentrum De Dreef, Oostakker 1
Herenthout
Sportcomplex ’t Kapelleke, Bergense Steenweg 61
Woensdag 2 mei
Grobbendonk De Volle Vaart, Vaartkom 6
Noorderwijk Sporthal Chiro, Ring 9
Morkhoven
Dorpsplein, Dorp 1

In onze gemeente vindt de buitenspeeldag plaats op woensdag 25 april van
13 tot 16.30 uur aan Sportcomplex
‘t Kapelleke. Tijdens de andere woensdagen kan je op 18 april terecht in Herentals of Olen en op 2 mei in Noorderwijk,
Morkhoven en Grobbendonk. Deelnemen
is gratis en inschrijven is niet verplicht.

Let op: de Buitenspeeldag is geen opvanginitiatief. Je moet zelf toezicht houden op je kinderen.

Meer info:
www.uitinneteland.be/buitenspelen

Het programma van de buitenspeeldagen is zeer uitgebreid en verschilt tussen de
verschillende locaties.

Nieuwe privacywetgeving
In mei gaat de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) rond gegevensbescherming
in. Deze nieuwe regels hebben grote impact op heel wat domeinen, waaronder ook
het verenigingsleven. Als organisatie moet je bijvoorbeeld kunnen aantonen welke
persoonsgegevens je verzamelt en hoe je deze beveiligt. Cultuurraad Herenthout nodigde alvast Davy De Laeter uit, expert ter zake, die in geuren en kleuren zal uitleggen
waaraan je je mag verwachten. Gratis in de gemeentelijke feestzaal op 28 maart,
20u. Een aanrader voor elke vereniging!
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Speelpleinwerking is op zoek naar jou!
Wie aan zomervakantie denkt, denkt ongetwijfeld ook aan Speelpleinwerking Herenthout! Elk jaar opnieuw staat er een enthousiaste animatorenploeg klaar om de
Herenthoutse kinderen een onvergetelijke vakantie te bezorgen.
Ook dit jaar trekken we weer naar onze vertrouwde locatie aan het sportcomplex
van ’t Kapelleke. Van maandag 2 juli tot vrijdag 27 juli kunnen we er spelen en
ravotten. Misschien veranderen we het complex deze keer wel in een ridderkasteel
of een gigantische binnenspeeltuin! SPW Huirtuit is nog altijd jouw garantie op een
droomvakantie. Doe maar eens goe zot!!

Ben je 16+ en wil je graag een zakcentje bijverdienen maar toch een leuke zomer
beleven? Dan is hier de perfecte oplossing! Wij zijn op zoek naar vrijwillige pleinanimatoren die graag werken in een jong en enthousiast team.
Heb je een animatorcursus achter de rug en wil je graag stage lopen in Herenthout? Ook dat is mogelijk!
Meer info en solliciteren:
e-loket (animatorfiche) op www.herenthout.be
jeugddienst, Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 50, jeugddienst@herenthout.be

Een speelplek voor iedereen!
Welke vernieuwingen we aan de speeltuin aan sportcomplex ’t Kapelleke gedaan hebben, kan je lezen op de cover van dit gemeentenieuws. Daarmee stopt
het verhaal echter nog niet. De plannen voor het nieuwe skatepark zitten ondertussen ook in de pijplijn. Deze zijn helemaal ontworpen door en voor de Herenthoutse skaters. De aanleg van het park kan starten zodat er dit jaar nog geskatet kan
worden. Begin alvast je kickflip te oefenen!
Ook aan het speelpleintje van de Liefkenshoek is het rustig vertoeven. De bomen die vroeger aan de kant stonden zijn weg gehaald. Hier zijn mooie houten
banken van gemaakt waar je rustig kan genieten.

Opening
toeristisch seizoen:
gezinswandeling langs
erfgoedborden
Op zondag 29 april wordt het toeristisch seizoen afgetrapt, en dat doen we
met een gezinswandeling langs gloednieuwe erfgoedborden. Deze borden
werden in samenwerking met Kempens
Karakter ontwikkeld, en illustreren een
aantal historische locaties in ons dorp.
Maar wat meer is, er werd ook een traject op kindermaat (4 tot 12 jaar) uitgestippeld langs deze locaties, met onderweg allerlei leuke doe-opdrachten. Je
kan vrij vertrekken aan de feestzaal tussen 13u en 16u. Alle deelnemers trakteren we op een ijsje!

Vrijetijdsbeurs
Op zondag 17 juni vindt in GOC Ter
Voncke van 14u tot 18u de derde editie van de Herenthoutse vrijetijdsbeurs
plaats. Het wordt opnieuw een grootschalig en laagdrempelig evenement
waarop de Herenthoutse jeugd-, sporten (socio)culturele verenigingen zichzelf
voorstellen. Er is randanimatie voorzien,
signeersessies, en enkele van onze verenigingen tonen een staaltje van hun
kunnen. Niet te missen!

Buurten geblazen!
Kinderen die ongestoord op straat spelen, het kan! Tover je straat om tot een
speelstraat; een straat die tijdelijk
wordt afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer.
En als je straat dan toch verkeersvrij is,
kan je meteen een buurtfeest organiseren. Het gemeentebestuur heeft een
subsidie speciaal voor dergelijke initiatieven.

Meer info:
Loket Vrije Tijd,
Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 50,
vrije.tijd@herenthout.be
www.herenthout.be
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Voorjaarseditie

in Herenthout

maart 2018
wat?

wanneer?

waar?

meer info?

uur?

tot 6 mei

Tentoonstelling knutselwerkjes
Bib
Tijdens openingsuren
Jeugdboekenmaand				

bibliotheek@herenthout.be
014 50 10 40

24 & 25
maart

Palmenconcerten
Zaal Lux
Koninklijke Fanfare Sint-Pieter		

zaterdag: 19.30u		
zondag: 19.00u		

erikverreet@hotmail.com
0468 17 45 17

25 maart

Minigolfwedstrijd ‘Eerste Manche
Sportcentrum ‘t Kapelleke
kampioenschap’ - Minigolfclub ’t Kapelleke		

10.00u		
(gesloten wedstrijd)		

Denise Peeters
014 51 24 60

28 maart

Infoavond ‘Nieuwe privacywetgeving’

Gemeentelijke feestzaal

20.00u		

vrije.tijd@herenthout.be

30 maart

Paasontbijt

Cafetaria Huis Driane

9.00-11.00u		

zorg.gezondheid@herenthout.be

31 maart

Judotornooi voor pupillen & miniemen

Sportcentrum ‘t Kapelleke

10.00u		

Judoclub Herenthout

31 maart

Fuif Lose Control – Chiro Herenthout

GOC Ter Voncke		

31 maart

Wandeling

Sportcentrum ‘t Kapelleke

8.00u		

Cafetaria Huis Driane

14.00u		

Atletiekclub Herenthout

april 2018
6 april

Zangnamiddag

15 april

13e Dauwwandeling Landelijke Gilde 				
Herenthout				
(Voornamelijk voorbehouden voor leden
van de Landelijke Gilde/KVLV)			

zorg.gezondheid@herenthout.be
Marc Beirinckx
0496 66 37 15

20 april
Quiz BS ’t Klavertje
BS ’t Klavertje
19.30u		
014 51 13 39
					www.bsklavertje.be
21 april

Tweedehandsbeurs Gezinsbond

GOC Ter Voncke		

25 april

Buitenspeeldag met PretCamionette

Sportcentrum ‘t Kapelleke

13.00-16.30u		

vrije.tijd@herenthout.be

26 april

Opleiding ‘Reanimeren & defibrilleren’

Cafetaria Huis Driane

19.00u		

zorg.gezondheid@herenthout.be

27 april

Bingo

Cafetaria Huis Driane

14.00u		

zorg.gezondheid@herenthout.be

27 april
Lokale Helden (WAK)
GOC Ter Voncke
			

17.00u: Afterwork DJ’s
20.00u: live muziek		

info@minc.be
0497 15 61 39

28 april

Wielerwedstrijd ‘10de Memorial Swa Wouters’ Bouwelse Steenweg
Gentlemen & Nieuwelingen		
Herenthoutse WSC

14.00u: Gentlemen
16.00u: Nieuwelingen

Luc Janssens
0498 51 42 34

Vanaf 27 april

Wandeling langs gepimpte straatkastjes (WAK)				

29 april
Gezinswandeling langs erfgoedborden
Start: gemeentelijke feestzaal
			

Vertrek tussen		
vrije.tijd@herenthout.be		
10.00-14.00u		

Kinderwandelingen

Kapelletjesroute

Het boek ‘Van Horen Zeggen’ bevat
twaalf prachtig geïllustreerde kinderverhalen (eentje voor elke gemeente in
onze regio), die adaptaties zijn van volksverhalen en waarin hoofdfiguur Vos je op
sleeptouw neemt. Elk vertelsel is gekoppeld aan een wandeling van kindvriendelijke afstand. Een luxueuze editie van
80 pagina’s
in hardcover,
verkrijgbaar
aan de zachte
prijs van 8
euro.

Je kan ook
dit jaar weer,
nog
steeds
gratis, de brochure van deze fietstocht
bekomen.
Het traject is
ongeveer 20
kilometer lang en voert je langs de
mooiste kapelletjes (en je zal er meer
dan 20 treffen) van Herenthout. Die
staan er in mei op hun paasbest bij!
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vrije.tijd@herenthout.be

Uit met Vlieg
in Herenthout
In de paasvakantie zijn er weer verschillende activiteiten voor de Herenthoutse
jeugd. Kom je graag mee knutselen of
ga je mee op uitstap naar Walibi?
Ontdek het volledige aanbod op
www.herenthout.be/uitmetvlieg.
Indien het financiële een drempel zou
zijn om deel te nemen aan de activiteiten, neem dan contact op met Loket
Sociale Dienst, Bouwelse Steenweg
52, 014 50 21 81.
Meer info:
Jeugddienst, Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 51,
jeugddienst@herenthout.be

Geef zelf je activiteit in!

in Herenthout

www.UiTdatabank.be

mei 2018
wanneer?

wat?

waar?

uur?

meer info?

1 tot 31 mei

10 000 stappenclash			

zorg.gezondheid@herenthout.be

2 mei

PretCamionette

kids.co@herenthout.be

Hooghuis

14.00-17.00u

3 mei
Opendeurdag Okra Schilders (WAK)
Oud Kapelleke
13.30-16.30u
				

okra.herenthout@gmail.com
0499 20 51 13

4 & 5 mei

vrije.tijd@herenthout.be

Optreden Ierse folkband Whiskey

Sint-Gummaruskerk

20.00u

5 mei

Workshop ‘graffiti-spraying’ (WAK)

Atelier JAM, Molenstraat 36

11.30-16.00u

vrije.tijd@herenthout.be

9 mei

PretCamionette

Boeyendaal

14.00-17.00u

kids.co@herenthout.be

11 & 12 mei

Clamotte Rock

Terrein Oosterhoven		

12 mei

Voettocht naar Scherpenheuvel
Vertrek aan de kerk
5.00u
Landelijke Gilde Herenthout			

Marc Beirinckx
0496 66 37 15

16 mei

Pauze in ‘t Park

kids.co@herenthout.be

www.clamotterock.be

Gemeentelijk Park

13.30-17.00u
13.30u

18 mei

Filmvoorstelling: Schipper naast Mathilde

Cafetaria Huis Driane

20 mei

Minigolfwedstrijd ‘P&P wedstrijd’
Minigolfclub ’t Kapelleke

Gemeentelijk sportcentrum
10.00u
’t Kapelleke		

Denise Peeters
014 51 24 60

25 mei

Bingo

Cafetaria Huis Driane

14.00u

zorg.gezondheid@herenthout.be

25 mei
Zitdag invullen aangifte personenbelasting
Gemeentelijke feestzaal
			

9.00-12.00u en
13.30-15.00u

leven.ondernemen@herenthout.be

26 mei

Repair Café, ShareFair en korte keten

13.00-17.00u

milieudienst@herenthout.be

26 mei

Minivoetbaltornooi FC De Meulekes		
10.00u
Gemeentelijk sportcentrum ’t Kapelleke			

Huis Driane

27 mei

Wielerwedstrijd aspiranten
Jodenstraat
Herenthoutse WSC		
			
30 mei
Gezinskilometer Atletiekclub
		

14.00u: 12-jarigen
15.00u: 13-jarigen
16.15u: 14-jarigen

Gemeentelijk sportcentrum
18.30u
’t Kapelleke		

zorg.gezondheid@herenthout.be

Nic Bogaerts
0474 70 21 00
Luc Janssens
0498 51 42 34
Jef Van Herck
014 51 30 24

juni 2018
3 juni

Minigolfwedstrijd ‘Late Lenteprijs’
Minigolfclub ’t Kapelleke

Gemeentelijk sportcentrum
10.00u
’t Kapelleke		

Denise Peeters
014 51 24 60

3 juni

Jeugdmeeting Atletiek
‘Open Kempisch criterium’

Gemeentelijk sportcentrum
13.30u
’t Kapelleke		

Jef Van Herck
014 51 30 24

4 juni

Infoavond: Sociaal-emotionele ontwikkeling
Cafetaria Huis Driane
19.30-22.00u
en autisme			

huisvanhetkind@isom.be
014 24 66 47

9 juni

22e ‘Ronde van Herenthout’ (95 & 60 km)
Vertrek: café Molenhuis
WTC Molenhuis		

Ludo Smits
0498 10 42 14

13 juni

Atletiekmeeting voor basisonderwijs
SVS i.s.m. Atletiekclub en sportdienst

Gemeentelijk sportcentrum
13.30u
’t Kapelleke		

17 juni

Minigolfwedstrijd Wisselbeker
Minigolfclub ’t Kapelleke

Gemeentelijk sportcentrum
10.00u
’t Kapelleke		

Denise Peeters
014 51 24 60

17 juni

Vrijetijdsbeurs

GOC Ter Voncke

14.00-18.00u

vrije.tijd@herenthout.be

18 juni

WK Voetbal

Cafetaria Huis Driane

17.00u

zorg.gezondheid@herenthout.be

19 juni

Ladies Night ‘Russian Style - Anna Karenina’

Bib

19.00u

bibliotheek@herenthout.be

22 juni

Bingo

Cafetaria Huis Driane

14.00u

zorg.gezondheid@herenthout.be

23 juni

WK Voetbal

Cafetaria Huis Driane

14.00u

zorg.gezondheid@herenthout.be

23 juni

Kampioenschap van Herenthout
Langstraat
De Netespurters		

14.00u

24 juni

Kempenrit (65 km)
Vertrek: café Molenhuis
WTC Molenhuis		

7.30-9.30u:
inschrijven

Ludo Smits
0498 10 42 14

28 juni

WK Voetbal

20.00u

zorg.gezondheid@herenthout.be

30 juni

Roefel			

30 juni

Minivoetbaltornooi ‘Memorial Nick Lenaers’
ZVC De Tijgers

Cafetaria Huis Driane
Gemeentelijk sportcentrum
’t Kapelleke
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12.00-14.00u:
inschrijven

9.00u

0496 21 88 22

loket vrije tijd

014 50 78 50 / vrije.tijd@herenthout.be

Cultuur- en jeugdawards 2017
In GOC Ter Voncke werden op zaterdag 20 januari naar jaarlijkse traditie de cultuur- en jeugdawards uitgereikt.
Stand-up comedian Peter Hens kaapte de Cultuurprijs 2017 weg. Zijn knappe
prestaties in de Eén-talentenjacht ‘Voor De Leeuwen’ waren daar natuurlijk niet
vreemd aan. In de laatste rechte lijn bleek Peter net te snel voor MinC, die op de
tweede plaats strandden.
De Jeugdduim 2017 ging dan weer naar KLJ, de vereniging die na een jaar van
rampspoed toch op knappe wijze er bovenop wist te komen.
Pascal Sermeus tenslotte, bezieler van het nu regionale Levensloop Neteland,
mocht de Trofee van Verdienste mee naar huis nemen als blijk van waardering
voor zijn jarenlange inzet voor het goede doel.
Dit jaar werd ook de tweejaarlijkse Culturele Carrièreprijs uitgereikt. Dirigent

Herman Engels bleek een geboren entertainer en pakte de overvolle zaal in met
een heerlijke onemanshow. Het bleek de
kers op de taart van een mooie avond.
Proficiat aan alle winnaars en genomineerden!
De jeugdraad maakte
van de gelegenheid
gebruik om haar nieuwe logo voor te stellen,
met daarin een hoofdrol voor onze dorpsmascotte Peer Stoet.

Huldiging sportlaureaten & kampioenen 2017
Op vrijdag 19 januari 2018 werden naar
jaarlijkse gewoonte de sportlaureaten &
kampioenen van 2017 gehuldigd.
Buiten de laureaten zijn ook de andere
kampioenen gehuldigd. Zij ontvingen een
beker voor de prestaties die zij afgelopen
seizoen behaalden.

De volgende laureaten mochten een trofee in ontvangst nemen:
• Jeugdsportman: Niels Ceulemans (veldrijden)
• Jeugdsportvrouw: Florence Gils (turnen)
• Jeugdsportploeg: Judoclub Herenthout U11 gemengd
• Sportman: Laurent Bierinckx (atletiek)
• Sportvrouw: Ellen Van Loy (veldrijden)
• Sportploeg: AGD Turnkring Blijf Jong Herenthout (+16 jaar)
• Trofee voor Sportverdienste: Staf Heylen (Herenthoutse Atletiekclub)
Nogmaals een dikke proficiat aan alle winnaars en genomineerden!

Regionale vormingsactiviteiten sport
Contactpersoon:
Lief Daneels
T 014 85 96 60 of
lief.daneels@sport.vlaanderen
Voor het volledige vormingsaanbod
van de provincie kan je terecht op:
www.sport.vlaanderen/
sportbegeleiders/opleiden-enbijscholen/

Regionaal zomeraanbod voor 10- tot 16-jarigen
Voor de onderstaande sportkampen kan je vanaf 7 mei inschrijven bij de sportdienst van Hulshout.
• Surf & zeil driedaagse: 4, 5 & 6 juli 2018
Provinciaal domein Zilvermeer, Mol
• Vis-tweedaagse: 12 & 13 juli 2018
Visclub Sportieve Netevissers, visvijver Gilliam, Grobbendonk
• Lasershooten & zwaardspelen: 19 juli 2017
Sporthal “De Putting”, Grote Puttingbaan 8a, Kessel
• Adventure & Watersportfun: 9 augustus 2018
Recreatiedomein De Mosten, Hoogstraten
• Vis-tweedaagse: 16 & 17 augustus 2018
Visclub Het Rutske, Visvijver Hoogbuul, Olen
• Watersport driedaagse: 22, 23 & 24 augustus 2018
Provinciaal domein Zilvermeer, Mol
Regionale G-sportkampen
Inschrijven voor onderstaande activiteiten kan je bij de sportdiensten van de organiserende gemeenten.

Meer info:
Sportdienst
Bergense Steenweg 61
T 014 51 62 06
sportdienst@herenthout.be

• Vis- tweedaagse: 12 & 13 juli 2018
Leeftijd: 9-16 jaar
Visclub Vrolijke Vissers, Polderstraat 3, Westerlo
• Sport-driedaagse: 1, 2 & 3 augustus 2018
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Doelgroep: personen met een mentale beperking
De Sporthal, Lostraat 48A, Heist op den Berg
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Vrijkaarten Mooov-filmfestival Turnhout
in de bib
Sinds jaren verzorgt Mooov filmvoorstellingen en pakketten met dvd-films
in onze bibliotheek. Misschien heb je ook al gehoord van het filmfestival dat
zij jaarlijks organiseren in Turnhout? Wij ontvingen van hun een aantal
vrijkaarten voor dit festival dat dit jaar loopt van 17 tot 29 april. De vrijkaarten
(max. 2 per gezin en zolang de voorraad strekt) zijn gratis af te halen in de
bib. Kom er gerust eens voor langs. Het programma vind je terug op
http://festival.mooov.be/Turnhout/

Computerlessen in de bib
Voor elke sessie moet je apart inschrijven in de bib (beperkt aantal plaatsen). De
lessen zijn gratis maar bij het inschrijven vragen we een waarborg van 5 euro die
terugbetaald wordt op de dag van de les zelf. Nieuw dit jaar is dat je de lessen
kan volgen met je eigen laptop. Wie zelf geen pc heeft kan eentje aanvragen bij
de inschrijving.
17 april 2018
17 april 2018
19 april 2018
24 april 2018
24 april 2018
26 april 2018

Fiets- en wandelroutes online
Digitale foto’s opslaan en bewerken - deel 1*
Digitale foto’s opslaan en bewerken - deel 2*
Kennismaking met Facebook – deel 1**
Kennismaking met Windows 10
Kennismaking met Facebook – deel 2**

13.30-16.00 uur
19.30-22.00 uur
19.30-22.00 uur
09.30-12.00 uur
13.30-16.00 uur
09.30-12.00 uur

* en **: de twee lessen van hetzelfde thema horen samen
De overzichtsbrochure kan je ophalen in de bib en bij Huis Driane.

‘Ladies Night Russian style’ met film,
workshop en vertier
Hou je niet van voetbal en wil jij je ook amuseren terwijl elders de tv’s en andere
schermen barsten van het strijdgewoel in Rusland?
Dinsdag 19 juni biedt de Herenthoutse bib jou de gelegenheid om je
samen met vriendinnen onder te dompelen in de Russische sferen van
‘Anna Karenina’. Deze film (editie 2012) is gebaseerd op het
gelijknamige boek van Lev N.
Tolstoj.
Vanaf 19u word je onthaald met
onze immer verrassende workshop. Geniet ondertussen van
Russische hapjes, dito drankjes en de meer dan gezellige
babbels. Om 20.30u volgt als
hoofdgerecht de filmvoorstelling.
Je kan je apart voor de workshop of de film inschrijven en
ook mannen die niet van voetbal
houden zijn welkom!
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Je bibcollectie 5x
groter dankzij
regiobib
Sinds 1 maart 2018 kan je aan de balie in de Herenthoutse bib gratis en binnen één week boeken, dvd’s, cd’s, die
wij in Herenthout niet in onze collectie
hebben, laten overkomen uit de andere
bibs van regiobib Neteland, zijnde Grobbendonk, Herentals, Olen en Vorselaar.
Je vindt gans het aanbod terug via internet op de catalogus van elke bib apart.

Tentoonstelling
‘Eureka’ van Jeugdboekenmaand 2018
Tot en met zondag 6 mei zijn de resultaten van de knutselnamiddag en de
klasopdrachtjes van de jeugdboekenmaand samengebracht in een tentoonstelling in onze bib. Dit jaar was het thema wetenschappen en techniek. Vrije
toegang tijdens de openingsuren.

Kidsdagen
Op woensdag 25 april is de bib
aanwezig op de buitenspeeldag en op
16 mei werken wij mee aan de ‘Week
van de opvoeding’. Inlichtingen in de bib
en via de scholen. Wij verwachten jullie.
Tot dan!

Meer info en inschrijven:
Bibliotheek
Zwanenberg 27
T 014 50 10 40,
bibliotheek@herenthout.be

loket zorg & gezondheid

T 014 50 77 11 / zorg.gezondheid@herenthout.be

Zorgwonen, iets voor jou?
Zorgwonen is een vorm van samenwonen waarbij een deel van de woning wordt voorbehouden voor één tot twee hulpbehoevende
personen of één tot twee personen van 65 jaar of ouder.

Op zich stelt er zich geen probleem
als je grootouders of een persoon
met een handicap komen inwonen.
Een aanvraag tot zorgwonen is in dat
geval niet verplicht.

‘zorgbehoevenden
inschrijven op jouw
adres kan financiële
gevolgen hebben’

gecreëerd. Dit deel vormt één fysiek
geheel met de woning en mag ten
hoogste 1/3e uitmaken van het totale
bouwvolume van je woning;
• Je huisvest één of twee personen
waarvan er minstens één 65 jaar of
ouder of hulpbehoevend is. Een familieband is niet noodzakelijk;
• Met hulpbehoevend wordt het volgende bedoeld: personen met een
handicap, personen die in aanmer-

Soms duiken er echter problemen op.
De zorgbehoevenden worden immers
op jouw huisnummer ingeschreven wat
financiële gevolgen kan hebben voor
bepaalde tegemoetkomingen, werkloosheidsuitkeringen, studietoelagen
…. Alle mensen die op jouw adres
wonen, worden namelijk als samenwonend beschouwd. En de inkomsten
worden dus samengeteld.
Hoe kan zorgwonen hier
een oplossing op bieden?
Om hieraan tegemoet te komen werd
het zorgwonen uitgewerkt. Hierdoor
kan een zorgbehoevende op hetzelfde adres worden ingeschreven maar
onder een apart zorgstatuut. En worden de inkomens, pensioenen, toelagen … van de zorgbehoevende niet
meer samengeteld met het gezinsinkomen van de zorgverstrekker.
Voorwaarden
• In je woning wordt een deel voor de
zorgbehoevende(n) voorbehouden of

king komen voor een zorgverzekeringstegemoetkoming, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
of een basisondersteuningsbudget of
personen met een nood aan ondersteuning om zich zelfstandig in hun
thuismilieu te kunnen handhaven;
• Op de dienst bevolking kan je navragen of jouw woonsituatie in aanmerking komt voor zorgwonen. Als dit zo
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is moet je je vervolgens tot de bouwdienst wenden voor een melding of
vergunning. Indien de zorgwoning
wordt ingericht binnen het bestaande bouwvolume dient er enkel een
stedenbouwkundige melding te gebeuren. Wordt het bouwvolume uitgebreid is steeds een stedenbouwkundige vergunning vereist;
• De eigendom van de woning (zowel de
hoofdwooneenheid als het voorbehouden deel) moet bij dezelfde eigenaar(s)
liggen. Het geheel kan dus van jou of
van de zorgbehoevende zijn;
• Of jij nu in het voorbehouden deel
gaat wonen of de zorgbehoevende,
dat is een vrije keuze;
• Als de zorgsituatie eindigt, moet je dit
steeds melden aan het gemeentebestuur en verandert de woning terug in
een ééngezinswoning.
Enkele voorbeelden
• Je ouders of een familielid of vriend
met een handicap in je woning opvangen.
• Het samenwonen van volwassen
kleinkinderen en hun grootouders. Zij
kunnen de grootouders bijstaan bij
het langer zelfstandig wonen en zelf
kunnen ze nog wat sparen in plaats
van hoge huurgelden te betalen.
Meer info:
• Loket Zorg & Gezondheid
• Loket Bouwen & Wonen

loket zorg & gezondheid

T 014 50 77 11 / zorg.gezondheid@herenthout.be

Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker
In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met een Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het onderzoek moedigt mannen en
vrouwen van 55 tot en met 74 jaar aan om elke twee jaar gratis een stoelgangtest te doen. Vroegtijdige opsporing biedt de beste
bescherming tegen dikkedarmkanker.
In onze gemeente Herenthout liet
69,4% van de mannen en vrouwen
van 56* tot en met 74 jaar zich preventief onderzoeken en zo scoren
we hoger dan de deelname in onze
provincie.
* 56 jaar omdat dit cijfers van 2016 zijn

Een laboratorium onderzoekt of je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel
bloed in de stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of op poliepen, dit zijn de
voorlopers van dikkedarmkanker.
Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. Bovendien kunnen poliepen worden
opgespoord en verwijderd voordat er kankercellen worden gevormd. Daardoor is
dikkedarmkanker één van de ziekten die in aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek.
Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte of het risico erop eerder worden
vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter.
Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus
mag verwachten?
Dat kan heel eenvoudig door via het gratis software-systeem ‘Patient Health Viewer’ gegevens over de bevolkingsonderzoeken te raadplegen. Download het
programma via www.bevolkingsonderzoek.be. Je hebt een eID, kaartlezer en je
pincode nodig.

Meer info:
Centrum voor Kankeropsporing
T 0800 60160
info@bevolkingsonderzoek.be
www.bevolkingsonderzoek.be/
dikkedarmkanker

Infoavond
Dinsdag 27 maart 2018 om 20.00 uur in Cultuurcentrum Zwaneberg,
Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg.
Verplicht inschrijven via Tinne Persoons, Deskundige Doelgroepen,
T 015 25 79 61, tp@ocmw-heist-op-den-berg.be.

Installeer vandaag nog app 112 BE
op je smartphone

Opleiding ‘Reanimeren
en defibrilleren’

De app 112 BE is één van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig
hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België.

Herenthout wil een H rtveilige Gemeente worden! Daarom
organiseert het lokaal bestuur in samenwerking met de Stuurgroep Gezondheid en Rode Kruis Herenthout een opleiding
reanimeren en defibrilleren. Tijdens deze drie uur durende opleiding leer je een slachtoffer benaderen en reanimeren en een
AED (automatische externe defibrillator) gebruiken, want met
enkel een toestel ophangen aan de muur worden er geen levens gered!

Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan
vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje
van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp
je nodig hebt.
Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via vaste telefoon en GSM.

Meer info: www.112.be

Donderdag 26 april 2018 om 19.00u in Huis Driane.
De opleiding is gratis, max. 15 personen.

Meer info en inschrijven:
Loket Zorg & Gezondheid, T 014 50 77 11,
zorg.gezondheid@herenthout.be
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loket zorg & gezondheid

T 014 50 77 11 / zorg.gezondheid@herenthout.be

Doe mee aan de Vlaamse 10 000-stappenclash!
Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met 10 000 stappen per dag (of 8 000 voor 65-plussers) beweeg je al voldoende
voor een goede gezondheid. Lijkt 10 000 stappen onhaalbaar? Geen paniek, elke stap meer is een overwinning op zich!
Elke stap telt!
Gemeente Herenthout wil je graag helpen! Het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s
organiseren met steun van de Vlaamse overheid de ‘Vlaamse 10 000-stappenclash’. Dit is dé stappencompetitie tussen alle Vlaamse en Brusselse gemeenten en steden. En Herenthout doet mee!
Van 1 mei t.e.m. 31 mei 2018 nemen wij het al stappend op tegen de inwoners van meer dan 100
Vlaamse gemeenten en steden. Alle deelnemende steden en gemeenten worden naargelang het aantal
inwoners ingedeeld in een categorie. Op deze manier maakt iedereen een eerlijke kans, zowel de kleine gemeenten met minder
inwoners als de grote steden.
Stap jij onze gemeente mee naar de overwinning? Registreer je dan
gratis op www.10000stappen.be en sluit aan bij de groep van onze
gemeente.

“Ik ben helemaal klaar om samen
met alle Vlamingen deze uitdaging
aan te gaan.”

Op deze website of via de app van 10 000 stappen kan je online een stappendagboek bijhouden. Geef dagelijks je aantal stappen
in en volg de route en tussenstand op de wereldkaart. Je kan live volgen welke gemeente of stad aan de leiding staat. Bovendien
maken alle deelnemers wekelijks kans op leuke prijzen.
De gemeente of stad die na één maand de meeste stappen zette is de grote winnaar.
Sven Ornelis is het gezicht van deze campagne en zal het goede voorbeeld geven. Hij is de ideale
persoon om de Vlaming te tonen hoe ze hun 10 000 stappen kunnen halen zonder veel extra tijd te
moeten vrijmaken. “Ik ben helemaal klaar om samen met alle Vlamingen deze uitdaging aan te gaan,”
zegt Sven Ornelis.
Stappen tellen is eenvoudig, makkelijk en motiverend! Er zijn verschillende manieren om je stappen te
tellen: apps, activity trackers of een klassieke stappenteller. Meer info over stappentellers kan je vinden
op www.10000stappen.be.

European Disability Card

Blijf in beweging, doe het veilig!

Het is een gratis kaart die:
• de toegang van personen met een handicap tot cultuur,
sport en vrije tijd bevordert (bv. bezoek aan bioscoop, museum, theater of attractiepark).
• een aantal voordelen in die domeinen biedt.

Frans, 75 jaar, is uitgegleden en gevallen toen hij op zijn kousen
iets uit de keuken wilde halen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis met een gebroken schouder. Er staat hem een lange
revalidatie te wachten.

Je dient erkend te zijn als persoon met een handicap door de
FOD Sociale Zekerheid of het VAPH (Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap).
De kaart aanvragen doe je bij:
• FOD Sociale Zekerheid:
o www.handicap.belgium.be (rubriek ‘Mijn rechten’)
o Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, DirectieGeneraal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan
50 bus 150, 1000 Brussel
• VAPH via www.mijnvaph.be
• Loket Zorg & Gezondheid, Chris Vanrutten, op maandag,
woensdag en donderdag tussen 9.00-12.00u.

Frans is niet de enige. Eén op drie 65-plussers valt minstens
één keer per jaar. En wist je dat ouderen 10 keer meer kans
hebben om op spoed te belanden als gevolg van een val dan
na een verkeersongeval?
Gelukkig kan je heel wat doen om het risico op zo’n val te
verkleinen. De allerbelangrijkste tip: blijf in beweging, met aandacht voor je veiligheid. Begin er vandaag nog aan!
• Blijf in beweging
• Ga voor een veilig huis
• Kies veilige schoenen en zorg voor je
voeten
• Draag zorg voor je ogen
• Voorkom duizeligheid bij het rechtstaan
• Let op met medicijnen
• Eet evenwichtig en gezond
Heb je moeite met je evenwicht? Heb je
angst om te vallen? Ben je onlangs gevallen? Vraag dan advies
aan je huisarts.

Meer info: www.eudisabilitycard.be

Meer info en tips: www.valpreventie.be
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loket kids & co

T 014 50 27 76 / kids.co@herenthout.be

Sociaal tarief kinderclub
De Kinderclub wil voor elk kind toegankelijk zijn en hanteert
daarom een sociaal tarief. Hierdoor krijg je als ouder 50% korting op je totale bijdrage. Aan de hand van het jaarinkomen
kan het sociaal tarief toegekend worden. We denken hiervoor
onder andere aan:
• éénoudergezinnen
• grote gezinnen
• werklozen die op cursus gaan
• lage-inkomens-gezinnen
Meen je in aanmerking te komen voor het sociaal tarief? Maak
dan een afspraak met Winnie Croonenborghs, T 014 50 27 76
of winnie.croonenborghs@herenthout.be.

Verpleegkundige Kind en Gezin
op onze Speelbabbel
Wil je je kindje laten wegen? Heb je vragen over voeding of
opvoeding? Ben je zwanger en wil je graag weten of je goed
voorbereid bent? Dan ben je zeer welkom op onze Speelbabbels!
Op geregelde tijdstippen is de verpleegkundige van Kind en
Gezin aanwezig tijdens onze Speelbabbels, telkens van 9.30u
tot 11.30u. In 2018 zal zij jullie kunnen helpen op deze vrijdagen:
27 april
29 juni
4 mei
7 september
18 mei
21 september
1 juni
5 oktober
15 juni		

19 oktober
16 november
30 november
14 december

Tweedehandsbeurs sportkledij
Op 21 april organiseert de Gezinsbond opnieuw een tweedehandsbeurs en wij doen ook weer graag mee!
Wij bieden net als vorige keer sportkledij en
sportmateriaal aan alsook kledij van
jeugdverenigingen.

OP R O

Daarvoor doen we graag een oproep:

EP

Heb je nog een tennisracket of een basketbalring ergens in de
garage liggen? Zijn die voetbalschoenen of kimono te klein geworden voor je zoon of dochter? Heb je nog een uniform van
een jeugdvereniging dat in de kast blijft liggen? Wil je dit gratis
ter beschikking geven?
Breng het dan binnen op Loket Kids & co tijdens de openingsuren:
• maandag tot vrijdag van 9.00 – 12.00 uur
• maandag van 13.00 – 20.00 uur
Je maakt hier zeker andere kinderen blij mee!
Wij verkopen het ingeleverde materiaal tijdens de tweedehandsbeurs aan zeer zachte prijsjes. Met de opbrengst kopen
we nieuw materiaal voor onze PretCamionette. De vorige edi-

tie hebben we voor 144 euro verkocht. Daar hebben we heel
wat stoepkrijt, springtouwen, lekkere appeltjes … van kunnen
kopen!
Let wel: materiaal en kledij enkel voor sport- of jeugdvereniging,
het materiaal moet in goede staat zijn, kledij dient gewassen
te zijn.
Alvast een welgemeende merci!!

Het doolhofje
Het doolhofje is een praatgroep voor ouders met een kind met
ASS of kinderen met ‘extra zorgen’.
4 juni 2018:
Sociaal-emotionele ontwikkeling en autisme
Wat is de impact van de sociaal-emotionele ontwikkeling op
het dagelijkse leven van mensen met autisme? Wat is het
evenwicht tussen omgeving aanpassen aan de noden van
kinderen met autisme, regels aanleren en vaardigheden versterken?
Je leert hoe je conflicten kunt vermijden en aanpakken.
Spreekster: Els Smekens is onderwijzeres en heeft een masterdiploma autisme.
Je kan vragen stellen en ervaringen uitwisselen met andere
ouders.
De infosessie gaat door van 19.30 tot 22.00 uur in de cafetaria van Huis Driane, Molenstraat 56, Herenthout. De avond is
gratis.
Meer info en inschrijven: huisvanhetkind@isom.be,
T 014 24 66 47

16-23 mei 2018:
Week van de opvoeding
‘Opvoeden is Samenspel’
De wereld is groot en we maken er allemaal samen deel van
uit. Kinderen laten opgroeien tot echte wereldburgers betekent
dat we hen van jongs af aan een stem geven en hen de superdiverse kleurrijke wereld waarin we leven, laten meemaken.
Door te leren luisteren, verantwoordelijkheid te delen en respect te hebben voor ieders eigenheid, draagt ieder zijn steentje
bij aan een warme en begripvolle wereld waarin we niet naast,
maar met elkaar leven.
Noteer 16 mei alvast in je agenda!
Op woensdag 16 mei is er weer onze fantastische Pauze in ’t
Park! Een spelnamiddag voor kinderen vol leuke activiteiten. Ouders, grootouders, tantes, neven en nichten … kunnen meegenieten. Er zal voor hen ook een hapje en een tapje klaar staan.
Oh ja, de PretCamionette zal er
natuurlijk ook zijn.
Locatie: gemeentelijk park
Uur: van 13.30u tot 17.00u
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loket kids & co
Joepie: de PretCamionette bolt
weer rond!
• 25 april: ‘t Kapelleke: Buitenspeeldag met een leuk bosspel om 15.00u en 16.00u.
• 2 mei: Hooghuis: met een vrijblijvend aanbod voor ouders: ‘Geluk voor kinderen’. Een spel voor kinderen en hun
ouder(s) samen. Het doel: samen een zo groot mogelijk
warm nest bouwen. Je speelt dit zolang en zo vaak je wil.
Het is geen spel rond winnen en verliezen, maar samen
bouwen aan geluk.
• 9 mei: Boeyendaal: met een vrijblijvend aanbod voor
ouders: Het voortplantingsspel: ‘Mama, wat is een condoom?’ ‘Papa, kan je zwanger worden van kussen?’. Als
ouder is het niet altijd makkelijk om deze vragen te beantwoorden. Het voortplantingsspel zorgt ervoor dat je op een
leuke manier verliefdheid en seksualiteit kan bespreekbaar
maken. We oefenen alvast op ons gezellig ouderterras.
• 16 mei: gemeentelijk park: Pauze in ’t park: ontmoetingsnamiddag voor kinderen en (groot)ouders vol leuke activiteiten en amusement.

T 014 50 27 76 / kids.co@herenthout.be
Zijn dit geen schatjes?

FEESTVARKEN vzw
‘Jouw verjaardag’ … Weet je nog hoe fijn je het
vond toen je nog een kind was? Alle aandacht
voor jou, trakteren in de klas en een leuk cadeau. Zo zou het voor iedereen moeten zijn. Helaas is de realiteit soms anders.
In Vlaanderen leven meer dan 270 000 kinderen
in armoede. Voor die kinderen is een fijne verjaardag geen evidentie. En daar wil FEESTVARKEN vzw iets aan doen!
FEESTVARKEN vzw stelt verjaardagspakketten samen, met
een cadeau voor de jarige, een traktatie voor in de klas en de
nodige attributen om thuis een feestje te organiseren. FEESTVARKEN vzw werkt hiervoor samen met de OCMW’s van 33
gemeenten. Vanaf 2018 zijn ze ook actief in Herenthout.

Jullie spruit in het nieuws
Herenthout is een fairtrade gemeente en dat zie je ook als je
onze goodiebag ontvangt bij de uitreiking van de geboortepremie. Zowel het slabbetje als de romper zijn 100% fairtrade.

Maak een leuke foto van je baby
die het coole ‘100% Herenthoutenaartje’
draagt en wij publiceren hem in het
gemeentenieuws en onze sociale media.

Het OCMW bepaalt welke kinderen tussen 3 en 12 jaar in aanmerking komen en geeft de pakketten aan de ouders. Zo blijft
alles anoniem.
Meer info:
Winnie Croonenborghs
T 01450 27 76
winnie.croonenborghs@herenthout.be
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Herenthout
Nieuws uit de gemeenteraad

• Politiereglement brandpreventie in publiek
toegankelijke lokalen en tijdens publiek
toegankelijke evenementen
Ter vervanging van het bestaande politiereglement op de
brandveiligheid in publiek toegankelijke inrichtingen, keurde de
gemeenteraad een nieuw reglement goed voor het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen
en tijdens publiek toegankelijke evenementen. Dit reglement
legt uniforme regels op voor de ganse hulpverleningszone Kempen. Het volledige reglement kan je nalezen op
www.herenthout.be/beleid/publicaties/.

11 december 2017
• Samenwerking met ISOM voor de vorming van eerstelijnszones
Vanuit de vaststelling dat, hoewel Vlaanderen beschikt over
een kwaliteitsvol en betaalbaar zorgsysteem, het aanbod door
ondoorzichtige structuren vaak niet afgestemd is op de zorgnoden van de bevolking of onduidelijk is, heeft de Vlaamse
overheid beslist om gezondheid, zorg en welzijn op de eerste
lijn beter te organiseren in de zogenaamde ‘eerstelijnszones”.
Dit beoogt de samenwerking tussen de verschillende partners zoals openbare besturen, beroepsbeoefenaars, geestelijke gezondheidszorg, diensten voor gezinszorg en thuiszorg,
verenigingen van mantelzorgers … De gemeenteraad besliste
om dit te organiseren binnen ISOM, een samenwerkingsverband van de OCMW’s van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar.

Nieuws uit de OCMW-raad
2 januari 2018
• Aanpassing toewijzingsreglement
GAW Huis Driane
Als gevolg van de oprichting van 22 extra assistentiewoningen
in Huis Driane, drong een herziening van het toewijzingsreglement zich op. De OCMW-raad keurde het nieuwe toewijzingsreglement voor Huis Driane en Hof Driane goed.

• Vaststelling van de dotatie aan hulpverleningszone
Kempen
De gemeenteraad besliste om in te gaan op de vraag van
brandweerzone Kempen om een bijdrage in de werking te
doen voor het jaar 2018 ten bedrage van € 253.467,00.
• Vaststelling van de dotatie aan de politiezone
De gemeente geeft ook jaarlijks een dotatie aan politiezone
Neteland om de politiezorg in onze gemeente te verzekeren.
Voor 2018 bedraagt deze bijdrage € 724.629,28.

22 januari 2018
• Aanpassing retributie op de dienstverlening
en het gebruik van de gemeentelijke openbare
bibliotheek
In het kader van de groeiende ambtelijke samenwerking tussen
de gemeenten van zone Neteland (Grobbendonk, Herentals,
Herenthout, Olen en Vorselaar) is er een nauwe samenwerking gegroeid tussen de bibliotheken van deze gemeenten.
Concreet houdt dit onder meer in dat een eenvoudig systeem
werd uitgewerkt voor het uitlenen van boeken tussen de verschillende deelnemende bibliotheken. Er werd dan ook beslist
geen kost meer aan te rekenen aan de gebruikers indien zij
een boek van een andere bib wensen te ontlenen.

26 februari 2018
• Subsidiereglement
‘Versterking kernwinkelgebied’
De gemeenteraad keurde een reglement goed waarbij
een subsidie wordt verleend voor de verhuis van een bestaande handelszaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied. Om een deel van de uitgaven te recupereren
werd door de gemeente een subsidieaanvraag ingediend
bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De Vlaamse
minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport heeft bij
besluit van 3 oktober 2017 deze subsidie aan onze
gemeente toegekend. Meer info kan je bekomen via
leven.ondernemen@herenthout.be of 014 50 78 40.

De teksten voor het gemeentenieuws,
dat verschijnt half juni, moeten op het gemeentehuis
toekomen uiterlijk op 11 mei 2018.
Je bezorgt het materiaal bij voorkeur digitaal aan
info@herenthout.be.
Je kan het ook afgeven op het secretariaat.

De volledige verslagen van de openbare zitting van de gemeenteraad
en de OCMW-raad kan je terugvinden op www.herenthout.be.
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Fairtrade brunch

Heb jij een interessant project?

Zondagvoormiddag 4 februari 2018 organiseerde de GROS
een Fairtrade Brunch in Huis Driane. Tijdens de lekkere brunch
konden we luisteren naar de getuigenissen van derdewereld
helpers Lize Wouters en Cindy Heylen. Hun projecten in het
Zuiden werden door onze gemeente in 2017 gesponsord.
Het was een zeer boeiende voorstelling, waarbij een heleboel
Herenthoutenaren, die de derde wereld een warm hart toedragen, aanwezig waren.
Volgende projecten werden gesteund door de
gemeente: Navodaya special Children foundation, Rainbow4-kids, Somepro, 11.11.11, Finado, Shangrila Home, Wereldsolidariteit, Maktaba Knowledge
for Nungwi, Sterren voor Ethiopië.

De gemeente Herenthout keert jaarlijks subsidies uit aan projecten rond ontwikkelingssamenwerking, noord-zuidverhouding en/of derde wereldproblematiek.
Het toekennen van die subsidie gebeurt in het kader van een
integrale benadering van ontwikkelingssamenwerking binnen
de gemeente Herenthout, met de bedoeling de werking van
verenigingen en de realisatie van projecten te ondersteunen
en te stimuleren.
De dossiers dienen ingeleverd te zijn voor 30 april 2018.
Meer info:
Loket Vrije Tijd, Bouwelse Steenweg 8, T 014 50 78 50,
vrije.tijd@herenthout.be, www.herenthout.be

SDG’s, dit is wat je moet weten
SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn de opvolgers
van de Millenniumdoelstellingen, maar zijn veel ambitieuzer. Ze
gaan niet alleen over ontwikkeling, maar ook over duurzaamheid voor de planeet, economie en de mensen. Daarom zijn
ze belangrijk voor alle landen ter wereld. Ook hier bij ons is er
immers nog veel werk aan de winkel!
Als burger maak je dagelijks keuzes: bij het kopen van nieuwe
kleren, in de supermarkt, terwijl je je verplaatst of de manier
waarop je jouw huis verwarmt. Door bewust keuzes te maken
en acties te ondernemen draag ook jij bij tot het behalen van
de SDGs.
Het gemeentebestuur van Herenthout heeft zich alvast geëngageerd.

Onderwijs in Herenthout 2017-2018
Klim-op
Kleuter

Klim-op
Lager

De Luchtballon De Luchtballon
Kleuter
Lager

’t Klavertje
Kleuter

’t Klavertje
Lager

Opendeuravond/
infoavond

17/05/2018
(18u-20u)

17/05/2018
(18u-20u)

Openklasdag/kijkdag/ 28/03/2018
klas in werking
09/05/2018
(9u -11u)

21/03/2018
16/05/2018
(9u-11u)

Steeds welkom
na afspraak

Opendeurdag

25/03/2018
14/05/2018

Instapmomenten

16/04/2018
14/05/2018

Inschrijfmomenten

Na afspraak
014 51 17 09

16/04/2018
14/05/2018
Na afspraak
Na afspraak
014 51 17 09 014 51 30 78

16/04/2018
14/05/2018
Na afspraak
014 51 27 64

Na afspraak
014 51 13 39

Na afspraak
014 51 13 39

Mededelingsstrook
Met dit formulier kan je problemen en voorstellen melden. Doe bij voorkeur je melding online via
www.herenthout.be/eloket/meldingskaart/.
Hiermee meld ik het volgende:
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Naam: ..........................................................................................................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ............................................................... E-mail: .....................................................................................................................

