z
z
opening
nieuwe assistentiewoningen Hof Driane

Op vrijdag 4 mei 2018 werd Hof Driane onder een stralend
zonnetje feestelijk geopend in aanwezigheid van Vlaams minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.
Ondertussen hebben de eerste bewoners hun intrek genomen.

Nuttige informatie
Loket Bouwen & Wonen

Loket Vrije Tijd

Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 47
bouwen.wonen@herenthout.be

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

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
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Sluitingsdagen:
woensdag 11 juli 2018
woensdag 15 augustus 2018
Tijdens juli en augustus: loket gesloten in de namiddag
(wel open op maandagavond).

Sluitingsdagen:
woensdag 11 juli 2018
woensdag 15 augustus 2018
Tijdens juli en augustus: loket gesloten in de namiddag
(wel open op maandagavond).

Loket Kids & co
Zwanenberg 27
T 014 50 27 76
kids.co@herenthout.be
LoketKidsCo

Bibliotheek
Sluitingsdagen:
woensdag 11 juli 2018
zaterdag 21 juli 2018
woensdag 15 augustus 2018

Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: doorlopend van 13.00-20.00 uur
Sluitingsdagen:
woensdag 15 augustus 2018
Tijdens juli en augustus: loket gesloten in de namiddag en op
maandagavond.

Sporthal
Sluitingsdagen:
jaarlijkse sluiting: 9 tot en met 30 juli 2018
woensdag 15 augustus 2018
juli en augustus: zondag gesloten

Loket Leven & Ondernemen

Deze sluitingsdagen zijn niet van toepassing op de cafetaria.

Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 35
leven.ondernemen@herenthout.be

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: 13.30-16.00 uur en 17.30-20.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
dinsdagnamiddag: enkel op afspraak

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:
woensdag 11 juli 2018
woensdag 15 augustus 2018
Tijdens juli en augustus: loket gesloten in de namiddag
(wel open op maandagavond).

Sluitingsdagen:
woensdag 11 juli 2018
woensdag 15 augustus 2018

Loket Sociale Dienst
Bouwelse Steenweg 52
T 014 50 21 81
sociale.dienst@herenthout.be

Geen zitdagen:
van maandag 9 tot en met vrijdag 20 juli 2018
van maandag 13 tot en met vrijdag 24 augustus 2018

Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 17.30-20.00 uur
Elke namiddag op afspraak.

Algemeen
Volg ons ook via:
Herenthout.be
Gem_Herenthout
gemeente_herenthout

Sluitingsdagen:
woensdag 11 juli 2018
woensdag 15 augustus 2018
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loket vrije tijd

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

Nieuwe erfgoedborden
Heb je de vijf gloednieuwe erfgoedborden al gespot in ons dorp? Deze
borden werden met steun van Kempens Karakter ontwikkeld door gemeente, Toerismeraad en Heemkring
Sandelyn, en illustreren een aantal
historische locaties. Er staan borden aan de kapel op de Uilenberg,
aan het gemeentehuis, de kerk, het
oorlogsmonument en de Sint-Gummaruskerk. Wil je nog meer weten
dan wat op het bord staat? Scan de
(zwarte) QR-code ter plaatse en ontdek nog een boel extra informatie,
foto’s …
Met bijzondere dank aan Jade Daneels (illustraties), Justien Dieltjens
(stem) en Peer Stoet (schenking prijzen).

Er werd ook een traject op kindermaat (5 tot 12 jaar) uitgestippeld
langs vier van deze plekken, met onderweg allerlei leuke puzzels.
De tocht is 2 km lang, en blijft permanent beschikbaar.
Zonder té veel te verklappen, geven we alvast mee dat Peer Stoet en carnaval een
hoofdrol spelen! Je kan deelnemen door de (paarse) QR-codes op de borden te
scannen. Starten doe je met de QR-code op het erfgoedbord aan de kerk.
Als je alle puzzels kan oplossen krijg je automatisch de mogelijkheid om dit te
delen op Facebook. Op het einde van de zomer verloten we tussen al deze speurneuzen leuke Peer Stoet prijzen! Geen smartphone? Geen probleem! Haal de
puzzelgids op het Loket Vrije Tijd.
QR-codes scan je met je smartphone door deze in beeld te nemen met de
camera. Op iPhones gaat dit automatisch. Open de camera app, scan de
code, en tik vervolgens op de notificatie bovenaan het scherm.
Heb je een Android toestel, dan heb je een (gratis) app nodig. Een link naar een dergelijke app vind je op de webpagina
qr.herenthout.be. Je kan alvast oefenen met deze QR-code,
die je naar de gemeentelijke website brengt.

Herenthout Feest!

Parkfeesten 2018

Nationale Feestdag

Herenthout feest naar aanleiding van de
Vlaamse Feestdag, met een brunch/
picknick op zondag 8 juli (10u-14u) in
GOC Ter Voncke, met animatie en vergezeld van livemuziek!

Op zondag 12 augustus wordt het
gemeentepark weer het grootste en
gezelligste terras van het dorp. Vanaf
13.30u kan je er terecht voor al het
lekkers van de foodtrucks en uiteraard
klinkt er de hele dag muziek. Ook de
andere verwennerijen zijn weer van de
partij: doorlopende animatie, sfeerverlichting, vuurwerk … En het beste
nieuws: de toegang tot al deze pret is
nog steeds volledig gratis!

Op 21 juli organiseert het gemeentebestuur traditiegetrouw in samenwerking
met de Cultuurraad een gezellige avond
op de verkeersvrij gemaakte Markt.

Voel je het kriebelen om een
handje toe te steken tijdens,
voor of na Parkfeesten? Aarzel niet en neem contact op
met Loket Vrije Tijd.

Bikken en Kubben

Kaartjes voor onze rijkelijke brunch zijn
verkrijgbaar tot 4 juli bij Loket Vrije Tijd, ‘t
Krantje en aKtueel (10 euro per volwassene, gratis voor kinderen tot 12 jaar).
Je mag natuurlijk ook gewoon je eigen
picknickpakketje meebrengen.

Op zondag 30 september gaan we
picknicken in het park vanaf 11u. Het
enige wat je moet doen, is je picknick
en een dekentje meebrengen. En misschien ook nog die frisbee en je akoestische gitaar! De toerismeraad voorziet
een drankstandje. Dat ‘Kubben’ enorm
populair is, is je vast niet ontgaan. Daarom organiseren we naast de picknick
opnieuw een Kubbtornooi (gratis,
vanaf 12u). Inschrijven doe je vooraf
op het Loket Vrije Tijd, met teams van
minimaal 3 personen.
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De cafés zetten hun terrasjes buiten en
aan de kiosk op het plein word je een
hele avond op muziek getrakteerd.
Vanaf 19u speelt fanfare Sint-Pieter ten
dans, en na een toespraak van onze
burgemeester neemt Discobal National
het podium over om er een ferme tricolore lap op te geven. Ambiance met
énkel het allerbeste uit de Belgische muziekgeschiedenis!

loket vrije tijd

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

Zomerschilderdagen in de Kempen
Elke dinsdag van juli en augustus krijgen kunstenaars de kans om aan het werk te
gaan op een mooie, telkens wisselende locatie in open lucht. Tekenen, aquarellen
of schilderen met olieverf, het kan allemaal. Ieder brengt zijn eigen materiaal mee
en uit zijn creativiteit op persoonlijke wijze. Er worden geen lessen gegeven, waardoor een heel ontspannen sfeer ontstaat die de interactie tussen de kunstenaars
bevordert. Wanneer je inschrijft, kan je heel de zomer komen wanneer
je tijd en zin hebt. Elk jaar schrijven er ruim 100 kunstenaars in en op zonnige
dagen, zijn er vaak meer dan 50 zomerschilders gelijk aan het werk.

Meer info en inschrijven:
T 015 25 15 82
toerisme@heist-op-den-berg.be

Tijdens de zomerschilderdagen zijn ook bezoekers van harte welkom. Je ontdekt
enkele schitterende locaties in de regio, geniet van de mooie kunstwerken en veel
kunstenaars geven ook graag een woordje uitleg over hun werk. Voor deze 20e
editie van de Zomerschilderdagen trakteren we kunstenaars en bezoekers op een
extraatje. In de brochure (Loket Vrije Tijd) vind je bij elke locatie ook een wandel- of
fietsroute om de omgeving te verkennen. Geniet ervan!
Op 24 juli (10u-17u) landen de kunstenaars aan ‘t Schipke, maar ook Vorselaar,
Berlaar, Bouwel, Herentals, Lille, Nijlen, Heist-op-den-Berg en Hulshout komen
aan bod.
Voor het volledige programma, de laatste nieuwtjes en foto’s: neem een kijkje op
www.facebook.com/zomerschilderdagen.

Uit met Vlieg

Schatkist van Vlieg: kan jij hem vinden?

Stip volgende data alvast aan in je
agenda! Vrijdag 10, 17, 24 en 31
augustus worden er weer allerlei
leuke activiteiten georganiseerd met
‘Uit met Vlieg’. Vlieg neemt ons mee
op uitstap of heeft iets leuk gepland
in Herenthout. Vanaf maandag 20
augustus tot vrijdag 24 augustus
werken we samen met de sportdienst
en kan je allerlei leuke sportactiviteiten
beleven. Voor meer info, hou www.
herenthout.be/jeugd in de gaten!

Vlieg heeft in heel Vlaanderen verschillende
schatkisten verstopt! Ook in Herenthout ligt er
één verborgen en jij kan deze proberen te vinden.
Heel de zomervakantie kan je mee zoeken naar
‘De schatkist van Vlieg’. Kom tijdens de maanden
juli en augustus jouw schatkaart halen bij Loket
Vrije Tijd en ga op zoek. Neem de fiets en ontdek
verschillende, mooie locaties in Herenthout waar
je telkens een opdracht moet uitvoeren om te
weten waar de schatkist verstopt ligt. Dit jaar is
het thema ‘voelen’. Durf jij de uitdaging aan te
gaan?!

Speelpleinwerking 2018
Joepie, deze zomer is het weer zover! Speelpleinwerking
Herenthout zet zijn deuren open voor jong en oud. Heel de
maand juli kunnen jullie komen spelen en plezier beleven.
Ben je klaar om je te verkleden in een prinses of een stoere
ridder? Trek je mee het bos in voor een spannend bosspel?
Kunnen jullie onze ravotters verslaan met een potje voetbal?
Kom gerust meedoen!
Dit jaar trekken we weer naar onze vertrouwde locatie, sportcomplex ’t Kapelleke. We zijn er te vinden van maandag
2 juli en sluiten af op vrijdag 27 juli. Iedereen geboren
vanaf het jaar 2011 tot 16 jaar
is welkom! Speelpleinwerking
Herenthout is jouw garantie op
een droomvakantie. Doe maar
eens goe zot!
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loket vrije tijd

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

Opendeurdag regiobib Neteland
Zaterdag 18 augustus zetten de 5 bibs van regiobib Neteland tegelijk hun deuren wagenwijd open. Voor elke bezoeker hebben
zij doorlopend een hapje, een drankje en een verassingsgeschenk klaarstaan. In de loop van de dag hebben de 5 bibs om beurten
een activiteit op de plank liggen. Een uitstapje naar meerdere bibs is dus een stevige aanrader!
10.00u
Grobbendonk
11.00u
Olen
13.00u
Vorselaar
14.00u
Herenthout
16.00u
Herentals
		

Charel Cambré signeert en exposeert
aperitiefconcert van de ‘Country Feedback Club’
jeugdauteur Liesbet Slegers, gekend van Karel en Kaatje
Charel Cambré signeert | de Vrolijke Valsspeler
familie-voorleesvoorstelling van de Leesbeesten met o.m. Ann Ceurvels in 			
Het Pannenkoeken Pakket! over opa Pettson en de gekke poes Findus
14.00u – Herenthout: Charel Cambré signeert en ook de
Vrolijke Valsspeler komt langs. Dit komisch-louche personage
amuseert en verbaast jong en oud met onmogelijke goocheltrucs
tot en met pure valsspelerij! Wees gerust: we spelen niet voor
geld, enkel voor ... ‘t amusement. Op de speelplaats vervolledigen
een tentje met ijs van Milkbar Vanessa, het springkasteel van Kids
& co en spelletjes van de PretCamionette het plaatje van de familiedag.

Charel Cambré

de Vrolijke Valsspeler

Regiobib Neteland organiseert lezingen over gezondheid
In het najaar organiseert regiobib Neteland verschillende lezingen rond het thema gezondheid.
18 september Olen
3 oktober
Herenthout
		
18 oktober
Grobbendonk
9 november
Herentals
		
28 november Vorselaar

‘Mindfulness en geluk voor iedere dag’ door David Dewulf
Sportcoach en bewegingsdeskundige Paul Van Den Bosch coacht je naar een gezonde
en actieve levensstijl, met assistentie van de Herenthoutse wielervrienden ‘Et alors’.
de Sana-methode door TV-kok Sandra Bekkari
Bioloog, journalist en schrijver Dirk Draulans vertelt over de invloed van genen op
overgewicht, onredelijke angsten en de biologie van seks.
‘Hoe omgaan met hoogsensitiviteit’ door Fleur Van Groningen

De lezingen starten telkens om 20u. Inschrijven in de bibs kan vanaf 18 augustus.
Prijs: 4 euro per persoon per lezing

Snelnieuws bib
‘Met Fotoclub Toreke de natuur in’
Op deze zomerexpo in onze bib komt dit
keer de natuur aan bod. Pas als we in
de natuur rondtrekken beseffen we hoe
waardevol ze is. De leesruimte van de
bib is dagelijks geopend. Inkom gratis.
Laatste kans ophalen
lerarenkaarten in de bib
Nog tot de eerste week van juli kunnen
mensen uit het onderwijs hun ‘lerarenkaart’ van Klasse ophalen in de bib.
Daarna moeten we de overblijvende
kaarten terugsturen.
Jeugdboeken in je valies
Net als vorige jaren krijgen de leerkrachten van het Herenthoutse lager

onderwijs tijdens de zomervakantie
een inspiratiepakket met recente jeugdboeken. De boeken sluiten aan bij de
leeftijdsgroep(en) waarmee zij werken.
Tegelijk kregen zij de vraag om zichzelf
tijdens de vakantie te (laten) fotograferen met één of meer van die boeken.
De resultaten van deze fotocampagne
zullen dit najaar in de bib te zien zijn om
nieuwe en (wie weet) oude klasgenootjes tot het lezen van de recente boeken
aan te zetten.
Woensdag, kidsdag
Na de vakantieperiode zien we alweer
uit naar onze volgende kidsdagen. Op
woensdag 19 september staat ‘mo-
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biliteit’ centraal en wordt het marktplein
in het centrum van Herenthout verkeersvrij gemaakt. Omdat de spelende
kinderen centraal staan deze dag, sluiten wij onze kidsdag hierbij aan. Het
wordt een namiddag vol spel en plezier,
zeker de moeite om naar uit te kijken.
Verlengde uitleentermijn
Tijdens de zomer kan je weer genieten
van een langere uitleentermijn in onze
bib. Iedereen die boeken meeneemt
van 23 juni t.e.m. 12 augustus mag
deze automatisch 6 weken houden.
Draag ook op vakantie zorg voor de
boeken en vermijd zand, water … Een
fijne vakantie en veel leesplezier!

loket vrije tijd

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

Boekstart
Op 1 juli stapt onze bib in het samenwerkingsverband ‘Boekstart’ met Kind & Gezin en Iedereenleest, om voor elk kind een
start met boeken mogelijk te maken. Doel is ouders met
hun kleine kinderen al heel vroeg te laten genieten van
boeken.

van Herenthout om zo de boekjes aan zoveel mogelijk kinderen
te kunnen aanbieden. De consultatiebureaus van Kind & Gezin
geven aan baby’s van 6 maanden een boekpakketje mee. Bij
het consult op 15 maanden verwijzen zij door naar de plaatselijke bibliotheken, waarna gezinnen uit Herenthout voor hun peuter
een draagtas met 2 boekjes kunnen komen afhalen in onze bib.
Gezinnen die geen gebruik maken van een consultatiebureau
ontvangen een uitnodiging voor de bib via de geboortepakketjes
van het Huis van het Kind en de SpeelBabbel.
Ook in de bib zelf kunnen jonge ouders samen met hun baby
of peuter rustig hun tijd nemen in ons vertelhoekje en de vele
leeshoekjes; er is een verschoningstafel ter beschikking in de
toiletruimte. Tot binnenkort in de bib!

Plaatselijk werken wij samen met Kempens Karakter, de consultatiebureaus uit de omgeving, Huis van het Kind en SpeelBabbel

Meer info: Boekstart.be

Bibse activiteiten in beeld

‘Eureka’

Illustrator
Mattias De Leeuw

Schrijver/tekenaar
Jan De Kinder

Jeugdschrijver
Wally De Doncker

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/

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

Regionaal zomeraanbod voor 10- tot 16-jarigen
Voor de onderstaande sportkampen kan je nu 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.
• 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

6

loket bouwen & wonen

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

Burgemeestersconvenant Kempen2020
De campagne kadert in de week
van de mobiliteit. Iedereen vaart
er wel bij dat we de auto inruilen
voor de fiets of te voet. De auto
laten staan betekent immers meer
beweging en gezondere lucht tijdens het verplaatsen. Kortom: een
gezond lichaam in een gezonde
leefomgeving.

Speelpret op de Mèt
Op woensdag 19 september krijgt de markt een namiddagje autorust. Dan is er enkel plaats voor voetgangers, fietsers, terrasjes
en heel veel spelende kinderen.
Enkel kleine wieltjes
De auto’s worden die namiddag vervangen door fietsen, inline-skates,
steps, go-carten, kortom alles op
kleine wieltjes. De kinderen kunnen
deelnemen aan een hindernissenparcours of het verkeerspark of zich vrij
bewegen op de markt.
Je fiets pimpen
Wie zijn of haar fiets een heuse op-

knapbeurt wil geven, kan langsgaan
bij de fietscarwash en zijn fiets pimpen. En om je mooie fiets te beschermen tegen diefstal, staat de
technische dienst klaar om je fiets te
merken.
Speelpret
Voor andere speelpret is er een
springkasteel, volksspelen, krijttekeningen en uiteraard de PretCamio-

nette, waarbij het ouderterras dit keer
in het teken staat van veiligheid in het
verkeer.
Kom op woensdag 19 september
van 14u tot 17u dus zeker langs de
markt gestapt of gefietst en speel
mee!

De aangeboden tarieven van de
groepsaankoop zijn 1 jaar geldig.
Nadien mag de leverancier de tarieven aanpassen. Heb je vorig
jaar deelgenomen, schrijf je
dan zeker opnieuw in om gebruik te blijven maken van een
voordelig tarief.
Meer info:
• T 0800 21 134
samengroen@ichoosr.com
www.samengaanwegroener.be
• T 014 50 78 44
milieudienst@herenthout.be

Groepsaankoop groene stroom en gas
Ook dit jaar organiseert de provincie
een groepsaankoop groene stroom
en gas. Je kan tot 25 september
inschrijven via
www.samengaanwegroener.be
(doorklikken op provincie Antwerpen). Neem je laatste eindafrekening
(12 maanden) van elektriciteit en
aardgas bij de hand. Inschrijven is

gratis en geheel vrijblijvend.
Je kan ook tijdens de openingsuren
terecht op het gemeentehuis bij het
Loket Bouwen & Wonen, waar samen met jou de inschrijving gebeurt.
Persoonlijk aanbod
Op 26 september vindt de veiling
plaats. Daarna ontvang je een per-
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soonlijk aanbod. Dit voorstel vergelijkt de veilingresultaten met de huidige energietarieven van de grootste
energieleveranciers. Pas dan beslis
je of je op het nieuwe aanbod ingaat.
Ook bij je overstap, die je vóór 12
november dient te bevestigen, kan je
rekenen op hulp van het loket Bouwen & Wonen.

loket bouwen & wonen

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

BENOveer je mee?
Wil je grondig, energiezuinig renoveren en weet je niet hoe hieraan te beginnen?
IOK en Kamp C helpen je gratis om je woning te BENOveren. Dit staat voor ‘beter
renoveren’: renoveren met hogere ambities op vlak van energieprestaties en met
de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde.
Een renovatiecoach van Kamp C komt bij je langs en bekijkt mee welke werken
prioritair zijn en helpt bij de opmaak van een stappenplan. Nadat je zelf bij verschillende aannemers offertes hebt opgevraagd, krijg je advies over deze offertes en
het verloop van de werken. De renovatiecoach is hét aanspreekpunt voor al jouw
vragen tijdens het renovatieproces.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het Europese Interreg 2 Zeeën programma en
het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling.

Zonnekaart: hoe scoort jouw dak
voor zonne-energie?

Meer info:
• T 014 56 42 57
duurzaamheidsteam@iok.be
www.kempen2020.be/BEN

Groepsaankoop zonnepanelen
Geeft de zonnekaart aan dat je dak geschikt is voor zonnepanelen? Dan kan je deelnemen aan de groepsaankoop zonnepanelen van de provincie. De provincie biedt met deze groepsaankoop een totale begeleiding, van offerte tot goede werking
van de installatie.

Wil je weten of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen of
een zonneboiler?
Surf dan naar www.energiesparen.be/zonnekaart. Het
Vlaams Energieagentschap analyseerde 2,5 miljoen daken
(naar oppervlakte, oriëntatie en hellingshoek) en combineerde dit met gedetailleerde informatie van het KMI. Zo
kennen ze de dakdelen met veel zonlicht en de schaduwzones (veroorzaakt door bijvoorbeeld schouwen, andere
gebouwen of bomen). Elk gebouw, zelfs elk dakdeel van
elk gebouw, kreeg vervolgens een score. Voor gebouwen
met een goede score berekenen ze automatisch wat zonnepanelen en een zonneboiler op het dak kunnen kosten
en vooral wat ze kunnen opbrengen!

Plaats je nu zonnepanelen, dan zijn deze in ongeveer 10 jaar
terugverdiend. Nadien kan je nog zeker 15 jaar genieten van je
zelf opgewekte groene elektriciteit.
Meer info:
• T 0800 26 177 (gratis)
www.samengaanwegroener.be
Inschrijven tot en met 7 augustus.

Samenaankoop muurisolatie
In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 25% van de warmte door de muren. Na het isoleren van het dak, is muurisolatie de
volgende stap naar een lagere energiefactuur en meer comfort. Daarom organiseerde IOK samen met 27 andere gemeenten een groepsaankoop muurisolatie. De geselecteerde firma’s en hun prijzen zijn ondertussen gekend.
Met deze prijsofferte kan je nog tot eind dit jaar voordelig muurisolatie aankopen bij de geselecteerde firma’s. Je kan de
offerte ook gebruiken om te vergelijken met andere offertes. De prijsofferte download je via www.iok.be/muurisolatie of
vraag je aan via milieudienst@herenthout.be.
Woningen die voor 2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis krijgen nog steeds een subsidie voor het laten
plaatsen van muurisolatie door een aannemer. Meer info op www.eandis.be.
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loket bouwen & wonen

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

Energiemeester zoekt nog steeds gezinnen
Wil je thuis graag energie besparen maar weet je niet hoe? Weet je niet precies hoe
je kamerthermostaat werkt? Ligt jouw verbruik te hoog en weet je niet waarom?
Met al deze vragen kan je gratis terecht bij een energiemeester in jouw buurt.
Je kan de hulp van een energiemeester inroepen via het invulformulier op
http://www.kempen2020.be/formulier/133/.
Wil je enkel tips bij het optimaal instellen van je verwarming? Dan heb je voldoende met een éénmalig
bezoek van een Vriend van de Thermostaat. Dit
vraag je aan op www.vriendvan.be.

Meer info:
• T 014 27 96 50
www.kampc.be

Nieuw: de omgevingsvergunning
Sinds dit jaar is de omgevingsvergunning van kracht. Deze vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunningen en de milieuvergunning.
De omgevingsvergunning dien je digitaal in via www.omgevingsloketvlaanderen.be.
Deze website bevat alle informatie om een omgevingsvergunning samen te stellen.
Er zijn drie bevoegde niveaus:
• Vlaamse Regering: bevoegd voor aanvragen die door hun strategisch belang
op een lijst met Vlaamse projecten staan, en voor aanvragen die zich in meerdere
provincies bevinden.
• Provincie: bevoegd voor aanvragen die door hun bovenlokale belang of impact
op de omgeving op de lijst met provinciale projecten worden vermeld, voor aanvragen die zich in meerdere gemeenten bevinden en voor aanvragen die een
ingedeelde inrichting of activiteit betreffen die in de eerste klasse is ingedeeld
volgens de VLAREM-indelingslijst.
• Het college van burgemeester en schepenen: bevoegd voor alle andere
omgevingsvergunningsaanvragen.

De omgevingsvergunning verloopt
via een gewone procedure, een vereenvoudigde procedure of een aktename. Bij een gewone procedure is
er steeds een openbaar onderzoek.
Meer info over de procedures kan je
navragen bij het loket Bouwen & Wonen.
Nieuw is dat elke vergunning moet
bekendgemaakt worden, zodat je als
buur of belanghebbende steeds op
de hoogte bent van de (ver)bouwwerken of activiteiten die in je buurt
zullen plaatsvinden. Dit gebeurt zowel
ter plaatse als digitaal.

Alle openbare onderzoeken en bekendmakingen:
www.herenthout.be/inwoners/wonen/bouwen-en-verbouwen/openbare-onderzoeken/geoportaal

Korting op je afvalfactuur
De sociale correctie op de diftarfactuur is bedoeld voor kinderen jonger dan drie jaar en voor mensen met medische problemen, met name nierdialyse-, stomapatiënten
en mensen met incontinentie.

Mensen met medische problemen brengen een attest van
de dokter binnen. Als het attest vermeldt dat het medisch
probleem blijvend is, moet je dit slechts één keer binnenbrengen. Het medisch attest bezorg je voor 1 oktober aan
het loket Bouwen & Wonen of stop je in een gesloten omslag
in de brievenbus van het gemeentehuis.

Het gaat om een bedrag ter waarde van 75 kg restafval (18,75
euro) per kind onder de 3 jaar en 125 kg restafval (31,25 euro)
per persoon met medische problemen, dat we toevoegen
aan het saldo van je diftarrekening. Met deze rekening betaal
je maandelijks de huur van je afvalbakken en het aantal kg
afval dat je meegeeft.

De uitbetaling gebeurt eind oktober. Wie recht heeft
op een sociale correctie, ontvangt in oktober een brief met
vermelding van het bedrag en de periode dat het bedrag aan
je diftarrekening wordt toegevoegd.

Voor jonge kindjes regelen wij dit automatisch. We
bekijken op basis van het bevolkingsregister of en hoeveel
kinderen onder de drie jaar er in het gezin wonen. Hierbij
wordt 1 januari van het jaar van de uitbetaling als datum genomen.

Meer info:
T 014 50 78 44
milieudienst@herenthout.be
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Uitstap naar de bowling

WK Voetbal op groot scherm

Kampioenschap van Herenthout - De Netespurters

Kempenrit (65 km)
Vertrek: café Molenhuis
WTC Molenhuis		

22 juni

23 juni

23 juni

24 juni

Minivoetbaltornooi ‘Memorial Nick Lenaers’
Sportcentrum ’t Kapelleke
ZVC De Tijgers		

Roefel			

30 juni

30 juni

Cafetaria Huis Driane

woensdag: 13.00-17.00u
1/07: 13.00-17.00u		
5/08: 13.00-17.00u
2/09: 11.00-18.00u

9.00u

014 51 40 41
info@vocneteland.be

0496 21 88 22

zorg.gezondheid@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

Ludo Smits
0498 10 42 14

zorg.gezondheid@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

bibliotheek@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

Viskeskermis

6 juli

10.00-14.00u		

Herenthout Feest!

Chirokermis

Nationale Feestdag

Natuursportendag – Kanovaren en fietsen op en
Landelijke Gilde Herenthout			
langs de Nete van Kasterlee naar Grobbendonk				

Stoetersrit
Vertrek: café Molenhuis
Vertrek: 7.30-9.30u		
WTC Herenthout				

8 juli

13-15 juli

21 juli

21 juli

22 juli

Sportcentrum ’t Kapelleke
10.00u		
			

Denise Peeters
014 51 24 60

Minigolfwedstrijd ‘Kapellekesdag’
Minigolfclub ’t Kapelleke

29 juli

14.00u		

zorg.gezondheid@herenthout.be

Cafetaria Huis Driane

Bingo

27 juli

Ludo Smits
0498 10 42 14

Marc Beirinckx
0496 66 37 15

vrije.tijd@herenthout.be

chiroherenthout@gmail.com

Toerisme Heist-op-den-Berg
015 25 15 82

19.00u		

vrije.tijd@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

Luc Janssens
0498 51 42 34

24 juli
Zomerschilderdag
‘t Schipke
10.00-17.00u		
					

Markt

Chiroheem			

GOC Ter Voncke

16.00u: Kids
21.00u: Beachparty

16.00u

7 juli
Kids-Beachparty & Beachparty
Tent Keulemansstraat
			

Tent Keulemansstraat

14.00u		

Infosessie: lokaal dienstencentrum

6 juli

Zaal Isabella Hof Driane

Wielerwedstrijd Elites zonder Contract en Beloften
Molenstraat
Start: 15.00u		
Herenthoutse WSC				

4 juli

Markt & Botermarkt		

Zomerkermis

1-5 juli

uitneembaar

meer info?

1 juli
(on)kruidenzoektocht
VOC Neteland			
014 51 40 41
					bart@vocneteland.be

t.e.m. 2
Tentoonstelling metaalbeeldhouwer Fons Peeters
VOC Neteland
september			
			
			

juli 2018

Bingo

29 juni

14.00u

20.00u

WK Voetbal op groot scherm

28 juni

Cafetaria Huis Driane

13.30u
Inschrijven in kantine tot 23/06

7.30-9.30u:
inschrijven

14.00u

14.00u

11.15u

19.00u

17.00u

uur?

24 juni
Grote Jeugdhengel wedstrijd voor 6 t.e.m. 14-jarigen
Visclub Moed & Volharding
			

Langstraat

Cafetaria Huis Driane

Vertrek: Driane

Bib

Ladies Night ‘Russian Style - Anna Karenina’

Cafetaria Huis Driane

WK Voetbal op groot scherm

waar?

19 juni

wat?

Zomereditie

18 juni

wanneer?

juni 2018

Sportsnack sportkamp – 6 tot 12-jarigen
Loket Kids & co & gemeentelijke sportdienst

Bingo

Braderij

Braderijbarbecue

20-24 aug

24 augustus

24-28 augustus

28 augustus

14.00u

13.30-16.00u

10.00-17.00u

Ronde van Herenthout - Atletiekclub Herenthout

Ronde van Herenthout - Atletiekclub Herenthout

Vakantierit 50 of 100 km - WTC Molenhuis

DoeMeeDag Turnkring Blijf Jong
Sportcentrum ’t Kapelleke
9.00u
Turnkring Blijf Jong vzw			

Garageverkoop Gezinsbond		

Ronde van Herenthout & bosloop
Sportcentrum ’t Kapelleke
Atletiekclub Herenthout		

Minigolfwedstrijd ‘Grote Prijs’ - Minigolfclub ’t Kapelleke

Speelpret op de Mèt

Bingo

7 september

8 september

8 september

8 september

8 september

9 september

16 september

19 september

21 september

Scholenveldloop - Sportdienst i.s.m. atletiekclub,
Sportcentrum ’t Kapelleke
13.30u
sportraad en Herenthoutse scholen			

Bikken & Kubben

28 september

30 september

vrije.tijd@herenthout.be

Sportdienst
014 51 62 06

zorg.gezondheid@herenthout.be

Denise Peeters - 014 51 24 60

inschrijving.herenthout@gezinsbond.be

Kathleen Devolder
0477 51 13 27

Ludo Smits - 0498 10 42 14

Geef zelf je activiteit in! www.UiTdatabank.be

Gemeentepark		

14.00u: Dansnamiddag
20.30u: Dag v/d Burger

Dansnamiddag & Huirtuitse Dag van de Burger
GOC Ter Voncke
met Clique Nostalgique en DJ		

22 september

14.00u

14.00-17.00u

10.00u

13.30u

8.00-17.00u

Vertrek: 11.00-14.00u

18.00u

16.00u: Afterschoolparty
19.00u: Exclusief

in Herenthout

014 51 40 41- info@vocneteland.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

Kids.co@herenthout.be

bibliotheek@herenthout.be

Bart Geeraerts
0476 25 19 97

vrije.tijd@herenthout.be

Bart Geeraerts
0476 25 19 97

Theo Verhaegen
014 51 19 29

19.00u			

21 september
Afterschoolparty & Huirtuit Exclusief
GOC Ter Voncke
			

Cafetaria Huis Driane

Markt

Sportcentrum ’t Kapelleke

Vertrek: café Molenhuis

Vonckstraat

Molenstraat

19.00u

Ronde van Herenthout - Atletiekclub Herenthout

Sportcentrum ’t Kapelleke

Opendeurdag VOC Neteland

11.00-18.00u

11.30-13.00u

5 september

VOC Neteland

Cafetaria Huis Driane

Centrum		

Cafetaria Huis Driane

Sportcentrum ’t Kapelleke

5 bibs Neteland

2 september

september 2018

Opendeurdag regiobib Neteland

18 augustus

13.30u

Vlaams jeugdkampioenschap boogschieten
Voetbalterrein FC Fiat-De Kroon
8.30u
lange afstand 			
Handboogmaatschappij De Eendracht

15 augustus

Gemeentepark

Parkfeesten

12 augustus

Zaterdag: 13.00u
Zondag: 10.00u

Grote prijs Herenthout boogschieten jeugd &
Voetbalterrein FC Fiat-De Kroon
11.00u
volwassenen			
Open internationale wedstrijd korte afstand
Handboogmaatschappij De Eendracht

Sportcentrum ’t Kapelleke
SUST Kempenlaan

11 & 12
augustus

11 & 12
Voetbaltornooi Kempenlaan
augustus		

augustus 2018

loket leven & ondernemen

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

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen
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..
Oefenen op stemcomputers

Voor wie kies je?

Vanaf half september wordt het stemsysteem voor demonstratiedoeleinden opgesteld in Huis Driane en in het gemeentehuis. Een personeelslid zal aanwezig zijn
om de nodige toelichting te verschaffen en de mensen wegwijs te maken. In ons
laatste nummer vóór de verkiezingen gaan we dieper in op het verloop van de
digitale stemverrichtingen.

Je kiest voor een nieuwe gemeenteen provincieraad. De gemeenteraad
kiest vervolgens het college van burgemeester en schepenen. Zij hebben
een mandaat van 6 jaar.

Volmachten

Waar en wanneer?

Volmachtformulieren kan je vanaf augustus verkrijgen op het gemeentehuis (Loket
Leven & Ondernemen) of afdrukken via www.herenthout.be/e-loket.

Op zondag 14 oktober in sportcomplex ‘t Kapelleke van 8.00 tot 15.00
uur.

Wanneer je belet bent op 14 oktober kan je een andere kiezer een volmacht geven om in jouw plaats te gaan stemmen. Het bewijs waarom je niet zelf kunt gaan
stemmen moet steeds bij het volmachtformulier gevoegd worden, evenals je oproepingsbrief.
Voor de kiezer die om privéredenen in het buitenland verblijft (vakantie) volstaat het
een verklaring op eer te ondertekenen indien de nodige bewijsstukken niet kunnen
worden voorgelegd. De aanvraag moet bij de burgemeester worden ingediend
vóór 14 oktober. Met dit attest, ondertekend door de burgemeester, kan de kiezer
een volmacht geven.

Wie mag stemmen?
De stemming is verplicht voor alle
Belgen die ouder zijn dan 18 jaar en
over al hun rechten beschikken. NietBelgen kunnen een aanvraag indienen om te mogen stemmen (dit kan
nog tot 31 juli). Als zij toestemming
krijgen om te stemmen, zijn ook zij
verplicht om te komen stemmen.

Verkiezingswebsite
Voor informatie over de verkiezingen raadpleeg je de website van de Vlaamse
overheid www.vlaanderenkiest.be. Hier vind je na de verkiezingen ook de officiële uitslagen terug.
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Meer info & formulieren:
Loket Leven & Ondernemen
Luc De Schutter - T 014 50 78 34
Martine Lauwen - T 014 50 78 42

loket kids & co

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

Inzameling kurken stoppen
Sedert maart 2018 heeft het OCMW een samenwerkingsakkoord met vzw Het
Feestvarken.

niet in de vuilbak, maar breng ze naar
ons! De bewoners van Monnikenheide zijn jullie alvast heel dankbaar.

Het Feestvarken zorgt voor verjaardagpakketten voor kinderen die in armoede
leven:
• Een mooi, nieuw en recent verjaardagscadeau, geen gift uit een overstock.
Feestvarken vzw gaat voor niets minder dan het wauw-gevoel bij de kinderen!
• Een traktatie waarmee ze op ‘hun’ dag de klasgenootjes kunnen verrassen.
• Benodigdheden om thuis een feestje te kunnen organiseren: slingers, ballonnen, maar ook een zelf te bakken cake en versiering.
De verjaardagpakketten worden gemaakt door bewoners van Monnikenheide
(voorziening voor mensen met een mentale beperking). Zij hebben ook een kurkatelier waar ze kurken stoppen verwerken tot nieuwe hebbedingetjes.
Feestvarken vraagt niets in ruil voor de verjaardagpakketten,
enkel om kurken stoppen in te zamelen voor Monnikenheide. We hebben daarom een ‘stoppenton’ in de cafetaria
van Huis Driane gezet en eentje in de Kinderclub, waarin
je tijdens de openingsuren je kurken kan deponeren. Gooi je kurken stoppen dus

OP R OEP

Invullen studietoelage
Heb je vragen of hulp nodig bij het invullen van de studietoelage van het nieuwe
schooljaar 2018-2019? Dan kan dit aan het Loket Kids & co. De aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden.
Je kan langskomen op woensdagvoormiddag tussen 9u en 11u of je kan een
afspraak maken via T 014 50 27 76 of winnie.croonenborghs@herenthout.be.
Algemene info vind je ook op www.studietoelagen.be.

Zomerplanning SpeelBabbels
Ook tijdens de zomervakantie gaan
onze SpeelBabbels gewoon door!
Op vrijdagvoormiddag kan je van 9u
tot 11.30u terecht in de Kinderclub.
Alle kinderen tussen 0 en 3 jaar zijn
welkom om samen met hun (groot)
ouder(s) te komen spelen.
De SpeelBabbels gaan door op:
13 juli

17 augustus

20 juli

24 augustus

Tijdens de SpeelBabbel kan je ook
terecht met je vragen over de ontwikkeling of opvoeding van je kindje.
De SpeelBabbels zijn bovendien helemaal gratis!
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loket kids & co

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

Workshop “Hapjes en papjes”
Tussen 4 en 6 maanden gaan de voedingsreflexen van je
baby geleidelijk over in bewuste mondbewegingen. Deze
leeftijd is daarom een ‘gevoelige’ periode om je baby gepureerde voeding van een lepel te leren happen. Vanaf 6 maanden is vaste voeding noodzakelijk. Op dat moment is borst- of
flesvoeding op zich niet meer voldoende. Van papjes naar
vaste voeding, hoe begin je eraan?
Kind & Gezin komt op 7 september naar de SpeelBabbel
in Herenthout om je tips voor het eten van lepelvoeding te
geven en al je vragen te beantwoorden.
Je bent welkom in de Kinderclub met je kindje(s) vanaf 9.00u.
De workshop start om 10.00u en is gratis.

PretCamionette
Ook in het najaar zal de PretCamionette weer bollen. De start is op woensdag 19 september. De markt is dan volledig verkeersvrij. Naast de PretCamionette organiseren we ook tal van andere leuke activiteiten op deze autoloze dag. Je kan telkens
komen spelen van 14u tot 17u.
•
•
•
•

19 september: Markt
26 september: Cardijnlaan
3 oktober: Liefkenshoek
10 oktober: Doelstraat
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loket kids & co

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

Spelotheek
De zomervakantie komt eraan! Een
dagje regen? Geen probleem. In onze
spelotheek kan je gratis leuke gezelschapsspelen ontlenen. Het aanbod is
voor kinderen van 2,5 tot 99 jaar. Je kan
elke dag langskomen tijdens de openingsuren.

De volledige lijst van wat je allemaal kan ontlenen vind je hier:
https://www.herenthout.be/wp-content/uploads/2017_InventarisSpelotheek.pdf

Pauze in ’t Park
Op 16 mei toverden we het gemeentelijk park om tot
één groot speel- en belevingsparadijs tijdens ‘Pauze in ’t Park’.
Zowel jong als oud genoten van een overheerlijke namiddag.
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loket zorg & gezondheid

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

H rtveilig Herenthout
Herenthout mag zich sinds 29 april 2018 voor twee jaar een ‘Hartveilige Gemeente’ noemen. Onze gemeente mocht het label ontvangen uit de handen van Rode Kruis-voorzitter regio Zuiderkempen, Francis Van Leemputte.

Herenthout heeft de voorbije maanden inspanningen geleverd om de
overlevingskans bij mensen met een
hartstilstand zo groot mogelijk te maken.
Zo is het lokaal bestuur een samenwerkingsovereenkomst aange-

gaan met het Rode Kruis en heeft ze
reeds drie gratis opleidingen ‘reanimeren en defibrilleren’ georganiseerd voor het gemeentepersoneel en de Herenthoutse burgers. Ze
hoopt hierdoor de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking te vergroten.

succes van de voorbije opleidingen,
plant het lokaal bestuur in het najaar opnieuw een gratis cursus
‘reanimeren en defibrilleren’, in
samenwerking met de Stuurgroep
Gezondheid en het Rode Kruis van
Herenthout want

Bovendien hebben we reeds 3 automatische externe defibrillatoren (AED) op ons grondgebied geplaatst. Je vindt ze aan Huis Driane,
sportcomplex ’t Kapelleke en aan het
gemeentehuis.

‘met enkel een
toestel ophangen aan
de muur worden er
geen levens gered!’

Ook in de komende twee jaar blijft
het lokaal bestuur acties organiseren
om het label ‘Hartveilige Gemeente’
alle eer aan te doen. Door het grote

Meer info over de opleiding verschijnt in
het volgende gemeentenieuws.

Geheugentraining voor elke dag
Alle mensen zijn verschillend. Zo is de ene persoon gezegend met een olifantengeheugen, terwijl de ander een geheugen als een zeef heeft. Toch is het haast
onmogelijk om een oordeel over het geheugen in zijn totaliteit te vellen.
Elk individu heeft zijn sterke en zwakke kanten. Denk maar aan de verstrooide professor: een kei in zijn vak maar hij slaagt er niet in zijn afspraken of de namen van
zijn medewerkers te onthouden. Iedereen ontwikkelt zo’n beetje zijn eigen specialiteit. Een dienster kan feilloos jouw bestelling onthouden, een musicus herkent
probleemloos melodieën, je bent misschien een kei in het onthouden van namen
of telefoonnummers ... maar om in topvorm te blijven, smeekt je geheugen om
gestimuleerd te worden.
In deze cursus krijg je informatie en tips om je geheugen te verbeteren. Je
gaat ook zelf aan de slag en leert trucjes om alles makkelijker te onthouden, want
oefening baart kunst.
Dit is een organisatie van Thuiszorgcentrum i.s.m LDC Driane.
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Praktisch
Data: 7, 14, 21 en 28 september
van 13.30u tot 16u
Prijs: 50 euro (25 euro voor
VT-gerechtigden)
Inschrijven aan het loket.

loket zorg & gezondheid

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

Wat te doen bij warm weer?
Elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van
warmte. Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch
zieken. Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed
voelen en voldoende vocht binnenkrijgen.
Banale symptomen kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige problemen. Drink dan meer water, zoek een koele plek en
rust. Bel je huisarts bij twijfel. Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte (kortademigheid, overvloedig zweten …)? Bel
dan meteen de spoeddienst en pas eerste hulp toe.
Meer info: www.warmedagen.be

Enkele tips voor warme dagen:
• Help ook jonge kinderen voldoende te drinken.
• Laat kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook
niet voor twee minuten.
• Zorg dat je altijd water bij hebt.
• Hou de weersvoorspellingen in de gaten.
• Zoek koele plekken op en vermijd de zon.
• Smeer op tijd zonnecrème.
• Draag lichte kledij en een hoofddeksel.
• Koel je lichaam af (lauwe douche, (voeten)bad …).
• Drink voldoende, meer dan gewoonlijk.
• (Ver)bouw hittebestendig.
• Hou jezelf en je huis koel.

Wees niet gek, doe de tekencheck
Daarom is het belangrijk dat je weet
wat je moet doen om tekenziekten te voorkomen. De gloednieuwe
campagne ‘Wees niet gek. Doe
de tekencheck.’ geeft iedereen dit
eenvoudige advies over teken: controleer dezelfde avond nog op een
tekenbeet, verwijder een teek rustig en in één beweging en volg de
symptomen één maand lang op.
Maak er daarom een gewoonte van
jezelf en anderen te controleren. Hoe sneller de teek wordt verwijderd, hoe kleiner de kans op de
ziekte van Lyme. Controleer bij de
tekencheck zeker de knieholtes, liezen, bilnaad, haarlijn, navel, oksels en tenen.
Dit zijn lievelingsplekken van teken.
Een teek gevonden? Verwijder de teek rustig en in één beweging, liefst
met een tekenverwijderaar. Noteer wanneer je gebeten bent en hou de plek gedurende een maand extra in de gaten. Ga naar je (huis)arts als er rond de beet
een groter wordende kring ontstaat of wanneer je griepachtige symptomen voelt.
Had jij al eens een tekenbeet? Je kunt ze
overal in de natuur tegenkomen, dus niet
alleen als je het bos intrekt. Ook als je in de
tuin werkt, gaat wandelen of buiten speelt.
En van een teek kun je ziek worden.

Registreer ook zeker je tekenbeet via tekennet.be of via de app van TekenNet. Zo
help je het onderzoek naar teken en tekenziekten vooruit.

Meer info op tekenbeten.be: Tips hoe je kan controleren op tekenbeten en
hoe een teek te verwijderen.

Hé jij! Rijden maar!
Het Loket Zorg & Gezondheid wordt overstelpt met vragen voor
aangepast vervoer. We kunnen hiervoor rekenen op een ploeg
superenthousiaste vrijwilligers. Maar deze ploeg heeft versterking nodig! Daarom willen wij iedereen, die een paar uur
vrije tijd per week heeft, uitnodigen om met ons mee te werken.
Goede redenen om vrijwilliger te worden bij onze vervoersdienst:
• Je vervoert minder mobiele personen (enkel op afspraak en
na onderling overleg of het past).
• Je bepaalt volledig zelf wanneer én naar waar je wel of niet wil
rijden.

• Je leert nieuwe mensen kennen.
• Je vult je vrije tijd op met iets heel erg zinvols!
Je hebt als chauffeur de keuze om je in te zetten voor de:
• Minder Mobielen Centrale (MMC) (met je eigen wagen)
• Uit- en thuismobiel (met onze aangepaste wagen met eenvoudig te bedienen rolstoellift)
Heb je interesse of bijkomende vragen?
Contacteer ons loket. Niet twijfelen, rijden maar!
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loket sociale dienst

T 014 50 21 81 / sociale.dienst@herenthout.be

Gloednieuw wijkhuis zette zijn deuren open!
OCMW Herenthout en Zonnige Kempen slaan de handen in
elkaar voor de uitbouw van een wijkhuis. Beide instanties willen
de kaart van buurtgericht werken trekken en samen met de
bewoners de wijk nieuw leven inblazen. OCMW Herenthout
diende einde 2017 het projectidee in bij de Koning Boudewijnstichting, was bij de gelukkige genomineerden en ontving een
startkapitaal van 5 000 euro.
De wijkbewoners konden op donderdag 8 mei voor de eerste
keer kennismaken met het wijkhuis én – vanzelfsprekend - met
elkaar. Een heel aantal bewoners zijn in alle vrijheid een kijkje
komen nemen. De dag was zeer geslaagd mede dankzij de
hulp van heel wat vrijwilligers. Dankjewel allemaal, samen
maken we er iets van!

De verdere invulling van het wijkhuis en haar activiteiten zal samen
met de bewoners van de wijk en geëngageerde Herenthoutenaren gebeuren maar vergt enige voorbereiding. Daarom openen
we voorlopig op dinsdag 12 juni, 10 juli en 14 augustus telkens van 13.30u tot 16u. Iedereen is van harte welkom voor een
informele babbel over wat zou kunnen en mogen in dit wijkhuis.
Om tot een bruisend wijkhuis te komen, hebben we nood aan
helpende handen! Heb jij interesse of voel jij een engagement
naar het wijkhuis? Dan kan je je vrijblijvend aanmelden via:
• de ideeënbus aan het wijkhuis (Bergense Steenweg 55), laat
hierin jouw contactgegevens achter
• els.thijs@herenthout.be of
tom.lemmens@zonnigekempen.be

Eerste praatpunt voor anderstaligen in Herenthout
Op 28 augustus start het praatpunt
voor anderstaligen in Herenthout.
Personen van buitenlandse herkomst kunnen er Nederlands oefenen en praten met vrijwilligers. In
kleine groepjes of per twee spreken
we over allerlei dingen om de taal te
oefenen.
Het praatpunt is gratis en gaat door
in het wijkhuis, Bergense Steenweg
55. Inschrijven is niet nodig.

We komen samen op dinsdag van
12.30u – 15.30u op volgende data:
28 augustus, 25 september,
23 oktober, 27 november en
18 december
Het praatpunt is een samenwerking
tussen gemeente en OCMW Herenthout en het project Wegwijzer.
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Word vrijwilliger!
Ben je op zoek naar een zinvolle
vrijetijdsbesteding? Spreek je goed
Nederlands? En heb je een open
houding tegenover anderstaligen?
Dan ben jij de vrijwilliger die we
zoeken!
Interesse? Contacteer Charlotte
Brosius via T 014 24 66 48 of via
charlotte.brosius@isom.be.

loket sociale dienst

T 014 50 21 81 / sociale.dienst@herenthout.be

Iedereen verdient vakantie!
Je hoeft geen groot budget te hebben om met vakantie te gaan. Het
kan ook als je een beperkt inkomen
hebt. OCMW Herenthout is immers
aangesloten bij Steunpunt Vakantieparticipatie. Via deze organisatie
kunnen we het hele jaar door allerlei vakanties, uitstappen of kampen
boeken voor een lage prijs. Onze
maatschappelijk werkers helpen je
graag bij het maken van een haalbare
en betaalbare keuze voor jou.
Voorbeelden
• Bobbejaanland: 17 € voordeel
- normale prijs: 36 €
- via Vakantieparticipatie: 19 €
• Plopsaland De Panne: 10 € voordeel
- normale prijs 36,50 euro
- via Vakantieparticipatie: 26,50 €

Meer info:
www.vakantieparticipatie.be

Mogelijkheden om voor weinig geld of met een grote korting toch een toffe vakantie of uitstap te boeken:
• Vakantie in België of het buitenland
• Daguitstap met het gezin of alleen
• Sportkamp
• Taalkamp
• Sportvakantie voor je kind
Voorwaarden
• Inwoner van Herenthout zijn
• Gebruikmaken van OCMW-hulp- of dienstverlening of een beperkt inkomen
hebben. Via een sociaal en financieel onderzoek bekijken we of je in aanmerking
komt.
Hoe aanvragen?
• Neem contact op met je maatschappelijk werker of het Loket Sociale Dienst.
• Breng een bewijs van de inkomsten van alle gezinsleden mee.
• Vraag je vakantie of uitstap tijdig aan. De aanvragen moeten enkele dagen vooraf
ingediend worden.

Wijk-werken
Sinds 1 januari 2018 vervangt wijk-werken het vroegere PWA. Wijk-werken houdt in dat je klusjes laat uitvoeren door werkzoekenden die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen. Je vergoedt hen met wijk-werkcheques (€ 6,95 per uur). Wijk-werken wordt
georganiseerd door ISOM (Intergemeentelijke Samenwerking OCMW’s Middenkempen).
Je komt in aanmerking om een wijk-werker in te schakelen als:
• privépersoon
• gemeente
• OCMW
• onderwijsinstelling
• land- en tuinbouwbedrijf
• vzw of niet-commerciële vereniging
Wijk-werkcheques zijn fiscaal aftrekbaar als je een privépersoon bent. Edenred zal je vóór 1 april een fiscaal attest bezorgen.
Je kan dit toevoegen aan je belastingaangifte.
Je kan op twee verschillende manieren inschrijven:
1. Online op www.vdab.be/wijk-werken/gebruiker. Klik “Wat
moet ik doen om klusjes te laten uitvoeren door een wijk-werker?” aan. Meld je online aan en geef een klusje in.
2. Op het kantoor zelf of via telefonisch contact.
Meer info:
Zitdag in Loket Sociale Dienst: donderdag van 9u tot 12u
Elly Pichry - 0492 38 07 92 - elly.pichry@vdab.be
www.vdab.be/wijk-werken
Meer info over de fiscale aftrekbaarheid van wijk-werkcheques:
https://wijkwerkcheques.edenred.be
T 02 678 28 57
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De teksten voor het gemeentenieuws,
dat verschijnt half september, moeten op het
gemeentehuis toekomen uiterlijk op 10 augustus 2018.
Je bezorgt het materiaal bij voorkeur digitaal aan
info@herenthout.be. Je kan het ook afgeven op
het secretariaat.

Data gemeenteraad en OCMW-raad
• gemeenteraad op 27 augustus en 24 september 2018
om 20.00 uur:
gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg 10
• OCMW-raad op 4 september 2018 om 19.00 uur:
cafetaria Huis Driane, Molenstraat 56
Meer info en verslagen:
www.herenthout.be/beleid/bestuur/zittingen

Labelen van fietsen
maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur:
18 juni 2018 - 16 juli 2018 - 3 september 2018
woensdagnamiddag van 13.00 tot 15.00 uur:
4 juli 2018 - 19 september 2018

Terugblik

zwerfvuilactie

gepimpte elektriciteitskastjes
Jeugdatelier Matsijs

‘doneer je wagenpark’
Pleegzorg Vlaanderen

regenboogvlag
#idahot2018

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: .....................................................................................................................

Volg gemeente Herenthout op

gemeente_herenthout

Herenthout.be

Gem_Herenthout

