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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:
donderdag 1 november 2018
vrijdag 2 november 2018
maandagnamiddag en -avond 24 december 2018
dinsdag 25 december 2018
woensdag 26 december 2018
maandagnamiddag en -avond 31 december 2018
dinsdag 1 januari 2019

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

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:
donderdag 1 november 2018
vrijdag 2 november 2018
van maandag 24 december 2018 t.e.m. zondag 6 januari 2019

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:
donderdag 1 november 2018
vrijdag 2 november 2018
maandagnamiddag en -avond 24 december 2018
dinsdag 25 december 2018
woensdag 26 december 2018
maandagnamiddag en -avond 31 december 2018
dinsdag 1 januari 2019

Sluitingsdagen:
donderdag 1 november 2018
vrijdag 2 november 2018
maandagnamiddag en -avond 24 december 2018
dinsdag 25 december 2018
woensdag 26 december 2018
maandagnamiddag en -avond 31 december 2018
dinsdag 1 januari 2019
Bibliotheek
Sluitingsdagen:
donderdag 1 november 2018
vrijdag 2 november 2018 - leeslokaal ook gesloten
zondag 11 november 2018
maandag 24 december 2018 - leeslokaal ook gesloten
dinsdag 25 december 2018
woensdag 26 december 2018
maandag 31 december 2018 - leeslokaal ook gesloten
dinsdag 1 januari 2019
Sporthal
Sluitingsdagen:
van woensdag 10 t.e.m. maandag 15 oktober 2018
donderdag 1 november 2018
maandag 24 december 2018
dinsdag 25 december 2018
woensdag 26 december 2018
maandag 31 december 2018
dinsdag 1 januari 2019
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.

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:
donderdag 1 november 2018
vrijdag 2 november 2018
maandagnamiddag en -avond 24 december 2018
dinsdag 25 december 2018
woensdag 26 december 2018
maandagnamiddag en -avond 31 december 2018
dinsdag 1 januari 2019

Sluitingsdagen:
donderdag 1 november 2018
vrijdag 2 november 2018
maandagnamiddag en -avond 24 december 2018
dinsdag 25 december 2018
woensdag 26 december 2018
maandagnamiddag en -avond 31 december 2018
dinsdag 1 januari 2019

Algemeen
Volg ons ook via:
Herenthout.be
Gem_Herenthout
gemeente_herenthout
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loket vrije tijd

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

100 jaar einde WOI
Eind 2016 herdacht ons dorp de Groote Oorlog met een enorm scala aan activiteiten, en met als apotheose de geweldige voorstelling
‘Ooit Weer!? … Nooit Meer?!’ in het park, een spektakel voor en door Herenthout. In 2018 herdenken we het einde van de oorlog en
doen we dit nog eens dunnetjes over.
We starten op dinsdag 30 oktober met de vertoning van de fictie- (28’) en tentoonstellingsfilm (38’) ‘Kleine verhalen in een Groote Oorlog’ in de bib. Beide films illustreren hoe onze voorouders de harde militaire bezetting beleefden, die meer dan vier jaar zou aanhouden.
Op vrijdag 2 november presenteert Cultuurraad je ‘Vriend of Vijand’: een topproductie
met een topcast aan een spotprijsje. De voorstelling beklijft met muziek van wijlen Bram
Vermeulen uit het album ‘Oorlog aan den Oorlog’ en de theatervoorstelling ‘Mannen Maken Oorlog’. Muzikanten van dienst zijn Wigbert, Serge
Feys (Arno/TC Matic), Charles Nagtzaam (Frank Boeijen
band) en Katarina Vermeulen (jongste dochter van
Bram). Oorlogsverslaggever Rudi Vranckx verweeft zijn
persoonlijke oorlogservaringen en unieke beelden tussen de songs door.
Bram Vermeulen was gebiologeerd door de Eerste Wereldoorlog en de uitputtingsslag rond Ieper. De loopgraven, de bunkers, het helse lawaai … maar ook de vrede
en de heropbouw inspireerden hem mateloos. In opdracht van het In Flanders Fields Museum (Ieper) nam
hij in 2000 ‘Oorlog Aan Den Oorlog’ op. Door zijn fascinatie behandelde Bram de oorlog
op een heel bijzondere manier in prachtige liedjes en composities.
Op dinsdag 6 november is er de lezing ‘Worteltaart en Oorlogskonijn’, waarin Eddie Niesten verhaalt over honger en eten tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Als in augustus 1914 de oorlog uitbreekt, is België niet voorzien op een langdurig conflict. Bovendien
komt de inval er op het ogenblik dat de oogst
moet binnengehaald worden. Rantsoenering
en bevoorrading, een scherpe controle op de
landbouw en veel liefdadigheid kunnen niet
beletten dat er honger geleden wordt …
Afsluiten doen we met Wapenstilstand op 11
november. In de voormiddag is er de traditionele viering (10u30) in de kerk. ’s Avonds is er
onze fakkelwandeling, met enkele intimistische
en muzikale bezinningsmomenten, en de Last
Post aan het oorlogsmonument. Afsluiten
doen we met een warm drankje.
Praktisch
dinsdag 30 oktober: ‘Kleine Verhalen in een Groote Oorlog’ – 19.30 uur – bib – gratis
vrijdag 2 november: ‘Vriend of Vijand’ – 20.00 uur – GOC Ter Voncke – 5 € (VVK: Loket Vrije Tijd, aKtueel, ’t Krantje)
dinsdag 6 november: ‘Worteltaart en Oorlogskonijn’ – 20.00 uur – feestzaal – gratis
zondag 11 november: Fakkeltocht – 18.45 uur – feestzaal – gratis

3

loket vrije tijd

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

Winterwandelen
De komende winter kan je weer heerlijk wandelen in de regio. We bundelden 11
winterwandelingen in een unieke reeks, op initiatief van Kempens Karakter. In de
maanden november tot maart kan je zo telkens in een andere gemeente terecht
om een stukje van de Kempen te ontdekken.
Deelnemen aan een wandeling kost 2 euro. In ruil hiervoor word je verrast met
een proevertje. Aan de wandelreeks is een leuke wedstrijd verbonden: indien je
aan vijf wandelingen deelneemt, maak je kans op één van de twaalf manden met
streekproducten.
De gratis brochure met het volledige wandelaanbod kan je bekomen op het Loket
Vrije Tijd. De Herenthoutse wandeling gaat door op zondag 25 november met
vrij vertrek aan het Prinsenhof (Bevelse Steenweg 6) tussen 9.00 en 13.00 uur.

Cultuur Niet Duur: 2 x 2 euro
Ook dit jaar word je weer een duo van topvoorstellingen aangeboden aan de symbolische prijs van 2 euro. Frankrijkkenner en rasverteller Bart Van Loo brengt het verhaal van Jacques Brel op een manier zoals alleen hij dat kan: bevlogen, nostalgisch en met evenveel
kennis van zaken als zin voor humor. Compagnie Gorilla brengt tweemaal de familievoorstelling ‘Hans en Grietje’, een deurenkomedie
waarin niets is wat het lijkt.
Bart Van Loo vertelt: Brel

‘Hans en Grietje’ door Compagnie Gorilla

Het is alweer veertig jaar geleden dat een taaie longkanker
de grote Brel klein kreeg. Slechts achtenveertig werd hij,
en toch is hij onsterfelijk. Rasverteller Bart Van Loo, die met
zijn boek Chanson doorbrak bij het grote publiek, duikt in
het rijke leven en oeuvre van Brel. Hij gaat op zoek naar
de juiste toedracht van zijn dood, en vraagt zich af hoe ‘le
grand Jacques’ tegen de dood aankeek. Tegelijk houdt hij
zijn liefdes(liedjes) tegen het licht. Eros en Thanatos, liefde
en dood, het zijn thema’s die Brel als geen ander bezong.

‘Hans en Grietje – de deurenkomedie’ is een humoristisch,
hilarisch en woordarm koldersprookje. Een slapstickshow
die stretcht langs alle kanten, waarin niets is wat het lijkt.
Een familievoorstelling ook, geschikt voor kleine en grotere
kinderen vanaf 4 jaar.

Uiteraard kan Van Loo het niet laten om te verwijzen naar
Gilbert Bécaud, Georges Brassens, Charles Aznavour en
andere Barbara’s. Ja, zelfs naar Claude François, de tegenpool van Brel, de man van wie we ook al veertig jaar geleden
afscheid moesten nemen.

Alles is hier tweeledig: een voor- en een achterkant, een
buiten- en een binnenkant, een goede en een slechte gedachte, een positief en een negatief karakter. Dat wordt
benadrukt door de deurenrij die pal in het midden van het
speelveld staat. Het publiek wordt in 2 groepen verdeeld
en neemt plaats aan weerszijden. Twee keer hetzelfde verhaal: Hans en Grietje aan de ene zijde, de ouders en de
heks aan de andere zijde. Of wordt het toch weer helemaal
anders?

Zaterdag 1 december – 20.00 uur
Sint-Gummaruskerk

Zondag 2 december – 14.00 en 16.00 uur
GOC Ter Voncke

Tickets zijn verkrijgbaar op het Loket Vrije Tijd (Bouwelse Steenweg 8) en bij de Herenthoutse
krantenwinkels aKtueel (Vonckstraat) en ‘t Krantje (Molenstraat).

En de genomineerden zijn?
De uitreiking van de meest prestigieuze prijzen uitgereikt op het grondgebied van
onze gemeente komt weer dichterbij. Inwoners of verenigingen die zich verdienstelijk
hebben gemaakt in het (socio)culturele veld of op het gebied van jeugd, komen in
aanmerking voor Cultuurprijs, Jeugdduim of Trofee van Verdienste.
Voorwaarde is uiteraard dat iemand die bijzondere prestatie heeft opgemerkt én een
– gemotiveerde – kandidatuur indient op het Loket Vrije Tijd ten laatste op 3 december. Aarzel dus niet en gun jouw favorieten de beloning die ze verdienen! Let op:
Cultuurprijs en Jeugdduim bekronen een prestatie uit 2018, de Trofee van Verdienste
kan bijvoorbeeld ook een langdurige ‘carrière’ in de bloemetjes zetten. Op zaterdag
19 januari 2019 worden de winnaars bekroond tijdens de traditionele gala-avond.
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Bikken en Kubben

Herenthit

Week van de Smaak

Op zondag 30 september gaan we
picknicken in het park! Vanaf 11 uur is iedereen welkom, we maken er een grote,
(hopelijk) zonnige bijeenkomst van. Je
kan deelnemen aan ons picknickbuffet, of zelf voor je picknick zorgen. Breng
misschien ook nog een dekentje, frisbee of akoestische gitaar mee. Toerismeraad en GROS voorzien een drankstandje!

Op de Nacht van het Kempens Erfgoed (vrijdag 19 oktober) krijg je dit
jaar het verhaal van de Huirtuitse popgeschiedenis voorgeschoteld door
MC’s van dienst Jef Aerts en Stefan
Laenen.

Op zondag 18 november is het
stappen en happen geblazen! Je kan
kiezen uit een korte en een lange wandeling, waarbij je telkens op verschillende plaatsen langsheen het traject
door lokale handelaars verwend wordt
met een hapje/proevertje. Je kan eender wanneer vertrekken, wel rekening
houdend met de aangegeven openingsuren van de zaken!

We organiseren naast de picknick ook
voor de derde keer een Kubbtornooi in
het park. Teams van minimaal 3 personen. De start van het tornooi is voorzien
om 12 uur, het einde van de finale omstreeks 16 uur.
Praktisch
Kaartjes picknickbuffet:
• € 10 (volwassenen)
• € 6 € (-12j)
• VVK: Loket Vrije Tijd, aKtueel en
‘t Krantje.
Inschrijven Kubbtornooi (gratis):
Loket Vrije Tijd
https://www.herenthout.be/kubb/

Vanaf 20 uur wordt er gegrasduind,
gebloemleesd en gekaderd, langs
strakke anekdotes, aanstekelijke fragmenten en (on)partijdige contexten.
Herenthit? Wereldhit!
Praktisch
vrijdag 19 oktober om 20.00 uur
Locatie: Sint-Gummaruskerk
Je dient vooraf een kaart te kopen met
een waarborg van 5 euro. Dit bedrag
wordt terugbetaald op het evenement.
VVK: Loket Vrije Tijd, ’t Krantje en aKtueel.

Op het moment van ter perse gaan,
zijn de prijzen van de kaartjes (net als
de afstanden) nog niet bekend.

Praktisch
VVK van 1/10 t.e.m. 14/11: Loket
Vrije Tijd, ’t Krantje en aKtueel.

Speelpleinwerking 2018 verbreekt alle records!
Ook dit jaar was de speelpleinwerking weer een topeditie. Het record van warmste
speelpleinzomer werd dit jaar zeker verbroken, maar dit hield ons niet tegen om te blijven ravotten! Met een totaal van 304 kinderen die dagelijks naar ’t Kapelleke kwamen
verbraken we ook het record van vorige
jaren. Dagelijks stond er een geweldig
animatorenteam klaar die het sportcomplex omtoverde tot een abdij, ons
meenamen naar Hawaï of onze fietsen
pimpten tot echte racemachines. Gedurende de hele speelpleinzomer kon er gestemd worden op de nieuwe feestburgemeester van de SPW-partij. Deze trakteerde de laatste dag op een heerlijk, verfrissend ijsje.
Speelpleinwerking Herenthout, DOE MAAR EENS GOE ZOT!

Debattle 2018
Dat we dit jaar een nieuwe gemeenteraad dienen te kiezen is niemand ontgaan. Voor
vele Herenthoutse jongeren is het zelfs de eerste keer dat zij naar de stembus trekken.
Op wie moet ik stemmen? Welke partij heeft mijn voorkeur? Hoe moet ik stemmen? Dit
zijn maar enkele vragen waar zij graag een antwoord op hebben. Daarom organiseert
de Herenthoutse jeugdraad een Debattle voor onze jongeren.
Praktisch
vrijdag 28 september om 20.00 uur
Locatie: Jeugdhuis ’t Verschil
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Speelpret op de Met - PretCamionette
De PretCamionette trekt er weer op uit en deze keer zal Herenthout het geweten
hebben!
We beginnen dit najaar met een speciale editie: Speelpret op de Met! Op woensdag 19 september van 14.00 tot 17.00 uur krijgt de Markt een namiddagje autorust. Dan is er enkel plaats voor voetgangers, fietsers, terrasjes en heel veel
spelende kinderen.
De auto’s worden 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.
Wie zijn of haar fiets een heuse opknapbeurt 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 labelen.
Voor andere speelpret is er een springkasteel, volksspelen, grote krijttekeningen,
een kwis en uiteraard de PretCamionette, waarbij het ouderterras dit keer in het
teken staat van veiligheid in het verkeer.
Andere data PretCamionette:
• zondag 16 september: Cardijnlaan
• woensdag 3 oktober: Speeltuin Liefkenshoek
• woensdag 10 oktober: Doelstraat

Kids First
De laatste bijeenkomst van het ‘Kids First’-team was een speciale editie. De vergadering ging door op het terras van het jeugdhuis en het thema was “Veilig naar
sportcomplex ’t Kapelleke”. Uit eerdere bevragingen was gebleken dat heel veel
kinderen naar het sportcomplex gaan (sporten, speelpleinwerking, speeltuin …),
maar dat de wegen er naartoe niet echt kindvriendelijk zijn. ’s Middags wandelden we naar het sportcomplex om enkele ideeën op te doen waar we volgend
schooljaar mee aan de slag zullen gaan. We sloten ons jaar af met lekkere frietjes
op het terras!

UiT met Vlieg – Schatkist van Vlieg
In de zomervakantie konden de kinderen op stap gaan met
Vlieg. Er werden allerlei activiteiten georganiseerd zoals
een leuke picknick, minigolf, een uitstap naar Planckendael en de Lilse Bergen, jongleren met het circus en ijsjes
versieren bij Milkbar Vanessa. Ook kon je een hele zomer
op zoek gaan naar de schatkist van Vlieg. Om deze te
vinden moest je allerlei opdrachten uitvoeren die je naar
de schat leidden. Het was een leuke en actieve zoektocht
voor jong en oud!

Activiteiten herfstvakantie:
• Woensdag 31 oktober: quiz ‘wie wordt de slimste snuit
van Huirtuit’ en knutselen in BIBberland (geboortejaar
2012–2007)
• Vrijdag 2 november: tieners @ the movie (geboortejaar
2006–2002)
Praktisch
Info & inschrijvingen: jeugd@herenthout.be
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Een bibliotheek voor iedereen
Het lokaal bestuur ondertekende onlangs het landelijk bibliotheekcharter ‘Een bibliotheek voor iedereen’. Ook jijzelf kan hier persoonlijk
toe bijdragen door op www.bibvooriedereen.be de oproep aan onze (toekomstige) beleidsmakers te ondertekenen.
Waarom nu precies ‘een bibliotheek voor iedereen’?
Iedereen is welkom in de openbare bibliotheek. Je vindt er, naast boeken, ook computers en
wifi, maar evengoed een fijn gesprek of een kopje koffie. Het is een veilige en toegankelijke
plek, waar mensen met uiteenlopende achtergronden en opinies elkaar ontmoeten.
De bibliotheek draagt bij aan het maatschappelijke debat. Ze maakt mensen weerbaar in hun
strijd tegen sociale ongelijkheid, discriminatie, onwetendheid en armoede. Ze versterkt haar
lokale gemeenschap, garandeert gelijke kansen en biedt ontspanning.
Om dit elke dag opnieuw waar te maken, werkt een toegewijd team van bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers samen met partners uit sectoren zoals cultuur, jeugd, onderwijs,
economie en welzijn en met andere bibliotheken. Zo functioneert de openbare bibliotheek
als knooppunt in lokale, regionale en Vlaamse netwerken en zet ze de noden van haar gebruikers centraal.
De plaatselijke openbare bibliotheek vormt immers een krachtig klavertje vier dat dit alles kan verwezenlijken:
1. Het beschikt over de nodige deskundigheid.
2. Het staat met twee voeten in de lokale gemeenschap.

3. Het is een veilige en toegankelijke plek.
4. Je vindt er ongehinderd toegang tot degelijke informatie en cultuur.

Bibliotheek Neteland organiseert lezingen over gezondheid
In het najaar organiseert Bibliotheek 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 20.00 uur. Inschrijven in de bibs. De prijs is 4 euro per persoon per lezing.
Meer info vind je op www.herenthout.be.

Snelnieuws bib
Woensdag, Kidsdag
Na de vakantieperiode zien we uit naar
onze volgende kidsdagen. Op 19 september sluiten we aan bij de dag van
de mobiliteit. ‘Koken met fair trade producten’ is dan weer de invalshoek in
oktober. Op 21 november is het voorlezen troef en 12 december wordt er
weer geknutseld rond de kerstboom.
Ben je tussen 6 en 12 jaar en voel je het
al kriebelen? Kom deze woensdagen
naar de bib en laat je verrassen!
Extra handen gezocht
Sinds jaar en dag helpen vrijwilligers de
bibploeg met het terugzetten van boeken, met knutsel- en voorleesactiviteiten
en met het kaften en herstellen van boeken. Zo is er ook al eens nood aan helpende handen bij auteurslezingen en bij

het uitzoeken van boeken voor grotere
projecten. Of zou je mee de kranten willen klaarleggen en de deur openen en
sluiten in ons krantenlokaal?
Vind je hiertussen iets dat jou aanspreekt of heb je zelf een ideetje? Loop
dan vrijblijvend eens binnen in de bib of
bel of mail ons. We bekijken dan samen
wat er mogelijk is.
‘Jeugdboeken in je valies’
Tijdens de zomervakantie konden leerkrachten van het Herenthoutse basis- en kleuteronderwijs beschikken
over een inspiratiepakket met recente
jeugdboeken. De boeken sluiten aan
bij de leeftijdsgroep waarmee zij werken. Tegelijk stelden wij hun de vraag
om zichzelf tijdens de vakantie te (laten)

7

fotograferen met één of meer van die
boeken.
De resultaten van deze fotocampagne
worden de komende weken samen
met de gekozen boeken getoond in de
bib om de nieuwe klasgenootjes zin te
laten krijgen in de nieuwe boeken voor
hun leeftijd.
Portugese avond
Donderdag 11 oktober om 20.00 uur
organiseert Landelijke Gilde in samenwerking met onze bib in GOC Ter Voncke
een “Portugese avond” met de hulp van
onze Portugese vrienden uit Herenthout.
De bibliotheek verzorgt een boekenstand rond dit thema. Inschrijven kan in
de Herenthoutse bibliotheek of bij bestuursleden van de Landelijke Gilde.

loket bouwen & wonen

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

Burgemeestersconvenant Kempen2020
Stem op je favoriete energieproject en
help onze gemeente aan een startbudget
Door het ondertekenen van de Burgemeestersconvenant Kempen2020 engageert het gemeentebestuur zich om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen tegen 2020. Om deze
doelstelling te bereiken, neemt het gemeentebestuur deel aan de campagne ‘Overal stroomversnellers’ en nomineerde 3 energieprojecten.
Stemmen op je favoriete project kan tot en met 7 oktober op www.stroomversneller.be. Enkel indien er genoeg Herenthoutenaren stemmen op één van deze projecten, krijgt de gemeente het startkapitaal. Bepaal jij mee welk project het
bestuur zeker moet uitvoeren?
Volgende projecten werden genomineerd:
• Optimaliseren van de verwarming van gemeenteschool Klim-Op. Concreet gaat het om maatregelen als het plaatsen van een kloktimer op de elektrische boiler, het isoleren van de pompen en kraanwerk en het plaatsen van radiatorfolie.
Deze besparen heel wat CO2-uitstoot en zijn op minder dan 3 jaar terugverdiend.
• VerLEDding straatverlichting wijk Liefkenshoek. De gemeente wil af van de klassieke straatverlichting die heel wat
energie opslorpt. Door systematisch alle straatverlichting te vervangen door LED-verlichting zal de energiefactuur voor de
gemeente dalen.
• Elektrische dienstwagen voor het gemeentepersoneel. Deze wagen vervangt de oude, zeer vervuilende dieselwagen waarmee de medewerkers van het gemeentehuis hun verplaatsingen doen. Omdat deze verplaatsingen vaak op korte
afstand gebeuren en er een elektrische laadpaal aan het gemeentehuis staat, is de elektrische wagen het perfecte alternatief.

Herenthout doet mee aan de week
van de duurzame gemeente
Op 25 september 2018 viert de hele wereld de derde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met
17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen
2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of
Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd.
Meer info:
www.vvsg.be/sites/sdgs
www.duurzamegemeente.be

In Herenthout vieren we deze verjaardag door van 18 tot 25 september de SDGvlag aan het gemeentehuis te hangen en onze eigen, lokale ‘Duurzame Helden’ in
de kijker te zetten. Dit zijn alle Herenthoutse burgers, scholen, organisaties, bedrijven
of andere groepen die op hun manier bezig zijn met duurzame ontwikkeling.

Groepsaankopen muurisolatie en groene stroom
Groene stroom
De provincie zorgt voor de organisatie van de groepsaankoop met een stap voor stap begeleiding naar een voordeliger energiecontract. Ook de opzeg van je huidige energiecontract wordt volledig voor jou geregeld.

Muurisolatie
De gemeente organiseert samen met IOK een groepsaankoop muurisolatie. In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt immers 25% van de warmte door de muren. Kijk op
www.iok.be/muurisolatie welke firma’s er gekozen zijn en welke
interessante prijzen en voorwaarden zij aanbieden. Om deel te
nemen kan je contact opnemen met één of meerdere gekozen
firma’s om een offerte op maat te laten opmaken bij je thuis.

Jaarlijks deelnemen is de boodschap!
Het tarief voor de groepsaankoop is slechts één jaar geldig. Daarna past je leverancier vaak het tarief aan, waardoor je meer moet betalen.

Meer info
www.iok.be/muurisolatie
www.samengaanwegroener.be - T 0800 21 134
milieudienst@herenthout.be - T 014 50 78 44

Inschrijven voor 25 september kan geheel vrijblijvend
via www.samengaanwegroener.be of via het Loket Bouwen & Wonen.
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loket bouwen & wonen

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

Behaag onze Kempen
Ook dit najaar loopt in onze gemeente de actie ‘Behaag onze Kempen!’. De organisatoren (IOK, Natuurpunt, Velt, JNM en 27
Kempense gemeentebesturen) willen inheemse en streekeigen soorten promoten. Je kan in de periode september-oktober ook
plantgoed aankopen via de actie.
Begin met je goed
te informeren
Zoek je soorten die geschikt zijn voor
jouw tuin? Kijk voor nuttige informatie
op www.iok.be/bok en in de gratis infobrochure.

soen, (hoogstam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, enkele klimplanten, enkele heesters, steunpalen voor
fruitbomen en compost aan. Heel
wat van het aangeboden plantgoed is
ook nuttig om meer bijen aan te trek-

Al eens gedacht aan
een gemengde haag?
Gemengde hagen bestaan uit meer
dan één soort. Deze hagen zijn beter
bestand tegen ziekten en plagen en
hebben een mooi blad-, bloesem- en
besseneffect. Op de website kan je
te weten komen welke haag ideaal
is voor jouw tuin. (Kijk bij ‘Een haag
kiezen’)

Aanbod
De organisatoren van de actie bieden
inheems en streekeigen haagplant-

hebben gevestigd. Autochtone planten zijn beter aangepast aan ziektes,
uitzonderlijke vorstperiodes, interacties met andere organismen … Onze
fauna en flora is beter aangepast aan
de groei- en bloeicyclus van autochtone bomen en struiken.
Hoe bestellen?
Bestellen kan tot 31 oktober. Dit
doe je bij voorkeur via www.iok.be/
bok. Maar je kan ook bestellen door
een bestelformulier af te leveren bij de
milieudienst.

ken naar je tuin. (op bestelformulier
aangeduid met een )
Speciaal voor de bijen worden ook
bio-bloemenzaad voor bloemenweiden en bio-bloembollen aangeboden. Een bijenbosje biedt dan weer
een ideale combinatie van planten
om bijen naar je tuin te lokken en de
biodiversiteit in je buurt te versterken.
De organisatoren kiezen waar mogelijk voor autochtoon plantmateriaal,
dit zijn nakomelingen van planten die
zich hier na de laatste ijstijd spontaan

Afhalen plantgoed
Het bestelde plantgoed dien je zelf
af te halen op zaterdag 17 november
tussen 9.30 en 11.30 uur op de afhaalplaats van je keuze, bijvoorbeeld
het containerpark.
Meer info:
www.iok.be/bok
behaag.onze.kempen@iok.be
gratis infobrochure in het gemeentehuis

Subsidie lijnvormige elementen
Wie zijn perceel afbakent met aanplantingen en lijnvormige elementen komt nog steeds
in aanmerking voor een subsidie. De aanplanting moet wel gebeuren met inheemse
loofboomsoorten. De planten die je via Behaag onze Kempen aankoopt, voldoen hieraan.
De subsidie bedraagt 0,10 euro per stuk voor de struikvormige aanplantingen en
voor hoogstammige bomen 20 euro per stuk met een maximaal bedrag van 200
euro per aanvrager en per dienstjaar.

Meer info:
subsidiereglement:
• www.herenthout.be
• milieudienst@herenthout.be
• T 014 50 78 44

Cursus Bosconsulent - Bosgroep Zuiderkempen
Bosgroep Zuiderkempen organiseert een cursus bosconsulent voor nieuwe vrijwilligers uit de Zuiderkempen. Vertoef jij graag in het bos? Wil je wat bijleren rond
bosbeheer? Heb je af en toe een paar dagen vrij door de week? Dan ben jij de
geknipte bosconsulent. Schrijf je in voor onze cursus.

Praktisch
dinsdag 16 en donderdag 18
oktober van 9.00–16.00 uur
Locatie: Parochiehuis, Eindhoutdorp 18, Laakdal
Kostprijs: gratis

We zorgen dat je met een basisopleiding duurzaam bosbeheer aan de slag kunt
als bosconsulent. Je leert de basisprincipes van bosbeheer en verschillende beheertechnieken, boomsoorten herkennen, dunningen aanduiden, bomen planten,
bostracking … kortom een rugzak vol kennis om mee in het bos te trekken!
Meer info en inschrijven
www.bosgroepen.be/zuiderkempen - hans.vanlommel@provincieantwerpen.be
Stuur je mail met als onderwerp “Opleiding bosconsulent”.
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loket bouwen & wonen

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

Infovergadering buurtbos ’t Kapelleke
De laatste decennia is het belang van bossen voor de gezondheid sterk gestegen.
Het aantal recreanten die ontspanning zoeken in het bos is fenomenaal toegenomen. Voor deze gebruikers is Bosgroep Zuiderkempen vzw gestart met een nieuw
project: “Buurtbossen”.
Buurtbossen zijn kleinere boscomplexen of kleine bosjes in
een woonwijk, dicht bij de dorps- of stadskern of in het midden van een industrieterrein. In deze buurtbossen kunnen de
mensen zich komen ontspannen, even op adem komen om
dan vol inspiratie door te gaan met hun druk leven.
Om zo’n buurtbos zo goed mogelijk te laten voldoen aan de noden van omwonenden wil Bosgroep Zuiderkempen vzw de buurtbossen inrichten in samenspraak
met de omwonenden. Op deze wijze kunnen de noden van de buurt zo goed als
mogelijk geïntegreerd worden in de inrichting van het buurtbos.
Tijdens de infovergadering krijg je de mogelijkheid om je visie te geven op de inrichting van het buurtbos aan ’t Kapelleke.
Iedereen die graag in het bos aan ’t Kapelleke vertoeft, is welkom op dinsdag 18 september om 19.30 uur in het Buurthuis,
Bergense Steenweg 55 (ingang Lindelaan).

Sterilisatie en castratie van zwerfkatten
Zwerfkatten vormen in onze gemeente een steeds groter probleem. Deze overpopulatie brengt, afgezien van dierenleed, hinder mee
voor de bevolking. Vandaar is het noodzakelijk dat we de populatie zwerfkatten beheersen door te voorkomen dat ze zich voortplanten.
Meldpunt zwerfkatten –
Zwerfkattenproject gemeente
Wie overlast heeft van zwerfkatten
meldt dit bij de milieudienst aan het
Loket Bouwen & Wonen. De technische dienst levert vangkooien die je
in je tuin plaatst. Zodra het diertje is
gevangen, verwittig je de technische
dienst, die de dieren ophaalt en naar
de dierenarts brengt.
De dierenarts onderzoekt en test de
kat op aids of leucose. Is het diertje
ziek, dan wordt het geëuthanaseerd.
Gezonde katten worden gesteriliseerd of gecastreerd en gemerkt met
een knip in de oor.
De technische dienst brengt de dieren naar een asiel om ze ter adoptie

aan te bieden. Op deze manier kunnen we de poezen een nieuwe thuis
bieden.
Sterilisatie, identificatie en
registratie van huiskatten
wettelijk verplicht
Vaak zijn de ‘wilde’ katten de nakomelingen van onze eigen huispoezen.
Daarom zijn eigenaars bij wet verplicht
om hun eigen poes of kater te laten
steriliseren of castreren. Dit betekent
dat elke fokker, asiel en eigenaar elke
kat die wordt geboren, weggegeven,
verkocht of geadopteerd, moet identificeren en steriliseren/castreren.
Zo’n verplichte identificatie bestaat uit het onderhuids aanbrengen
van een microchip in de hals van

de kat. Zonder registratie heeft de
plaatsing van een microchip geen
zin. Door de registratie van het
unieke nummer in een centrale databank wordt de poes verbonden aan
het adres en telefoonnummer van de
eigenaar. Elke dierenarts, asiel of politieagent heeft een chiplezer waarmee
ze een verloren gelopen poes kunnen
identificeren en de eigenaar opzoeken via www.idchips.com.

Meer info:
www.lne.be/themas/dierenwelzijn
milieudienst@herenthout.be
T 014 50 78 44

Overhangende takken
Heb jij struiken of bomen in je tuin of wil je er planten? Houd dan rekening met de buren en denk aan de verkeersveiligheid
bij bomen en struiken in je voortuin. Bij het aanplanten zijn bepaalde afstanden van toepassing zodat het groen de buren niet
kan hinderen. De afstanden waarmee men rekening moet houden, zijn afhankelijk van het type beplanting.
Zelfs als je de wettelijke afstanden respecteert, kan de beplanting voor bepaalde ongemakken zorgen zoals vallende bladeren en vruchten, het zonlicht verhinderen in de tuin, boomwortels, het zicht belemmeren in het kader van verkeersveiligheid,
overhangende takken die bijvoorbeeld over een fietspad hangen.
Heb aandacht voor je buren en de verkeersveiligheid en probeer dergelijke hinder te vermijden.
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loket bouwen & wonen

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

Zwerfvuilactie
Zaterdag 6 oktober organiseren we opnieuw een zwerfvuilactie en daarvoor rekenen we op jouw hulp! We komen om 8.45 uur samen in de gemeentelijke feestzaal, waar je kan aanduiden welke straten of pleintjes je wenst op te
ruimen. Je kan dan ook de nodige vuilniszakken, grijpstokken, handschoenen
en een fluo hesje nemen. Om 9.00 uur gaat iedereen aan de slag. We sluiten
‘s middags de zwerfvuilactie af met een hapje en een drankje.
Graag een seintje aan de milieudienst voor 27 september als je wil meewerken aan de zwerfvuilactie. Zo kunnen we voldoende eten en drinken voorzien.
Meer info of deelnemen
milieudienst@herenthout.be
T 014 50 78 44 of

Valorfrit-actie
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert IOK een actie rond frituurolie en -vet. Wie op
dinsdag 16 oktober tussen 9 en 12 uur zijn frituurolie of -vet naar het containerpark brengt, kan deelnemen aan een wedstrijd. De winnaar wint een splinternieuwe friteuse!
De wedstrijd is een ludiek initiatief om het belang van de
recyclage van frituurolie en –vet onder de aandacht te
brengen. Alle gebruikte frituurolie en –vetten die correct
worden ingezameld via het containerpark, kunnen nuttig worden gerecycleerd en
hergebruikt. Zo wordt het merendeel van de ingezamelde gebruikte frituuroliën en
-vetten verwerkt tot milieuvriendelijke biodiesel (90%). De rest wordt gebruikt voor
energieopwekking (9%) en oleochemie (de chemische bewerking van plantaardige
en dierlijke oliën en vetten tot basis grondstoffen) (1%).

Bekendmaking beslissing plan-m.e.r.-plicht
De dienst Mer heeft advies gegeven in het kader van het onderzoek tot
milieueffectenrapportage van het RUP Afbakening van de gebieden van de
natuurlijke en agrarische structuur ‘Vallei van de Grote Nete van E313 tot
Hellebrug in Geel, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Hulshout, Laakdal, Nijlen
en Westerlo’. De dienst heeft beslist dat de opmaak van een plan-MER in dit
kader niet nodig is.
Je kan de screeningsnota en de beslissing inkijken bij de milieudienst aan
het Loket Bouwen & Wonen of raadplegen op de website van de dienst Mer
(www.lne.be/mer-dossierdatabank) via het dossiernummer SCRPL18024.
Waterwegen en Zeekanaal NV wil de vallei van de Grote Nete herinrichten in
het kader van het Sigmaplan. Dit moet leiden tot meer ruimte voor de rivier en
het herstel van de vallei, de wetlandcondities en het waterbergend vermogen van de rivier. Om een vergunning te verkrijgen voor deze
werken, moeten er bestemmingswijzigingen worden uitgevoerd. Daarom wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt.
Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, werd een procedure voor
een plan-milieueffectenrapportage opgestart. Uiteindelijk werd geoordeeld dat de milieueffecten op de omgeving aanvaardbaar
zijn en dat een plan-MER in dit kader niet nodig is.
Meer info:
milieudienst@herenthout.be
T 014 50 78 44 of
www.lne.be/mer-dossierdatabank - dossiernummer SCRPL18024
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Minigolfwedstrijd ‘Grote Prijs’
Minigolfclub ’t Kapelleke

Infovergadering buurtbos ’t Kapelleke

Speelpret op de Mèt & PretCamionette

Bingo

After School Party & Huirt-uit Exclusief

Dansnamiddag & Huirtuitse Dag van de Burger

Infoavond ‘Autisme en talenten’

Scholenveldloop
Sportdienst i.s.m. atletiekclub, sportraad en
Herenthoutse scholen

Debattle 2018

Muzieknamiddag i.s.m. St.-Ceciliakoor

Fundag Atletiekclub Herenthout

Bikken & Kubben

16 september

18 september

19 september

21 september

21 september

22 september

25 september

28 september

28 september

29 september

29 september

30 september

Lezing ‘Een waardig levenseinde’

‘Te Gek-soep’ van Jeroen Meus

PretCamionette

Lezing ‘Naar een gezonde en actieve levensstijl’

Rouw- en verliescafé

Algemene quiz Ouderkring Klim-op

Zwerfvuilactie

(Wieler)rit van de burgemeester

Tweedehandsbeurs Gezinsbond

Minigolf: Herfstwedstrijd

Tentoonstelling van schilderijen en beelden

PretCamionette

Portugese avond

1 oktober

3 oktober

3 oktober

3 oktober

4 oktober

5 oktober

6 oktober

6 oktober

6 oktober

7 oktober

8-15 oktober

10 oktober

11 oktober

oktober 2018

PretCamionette

wat?

16 september

wanneer?

september 2018

GOC Ter Voncke

Doelstraat

Sint-Gummaruskerk

Sportcentrum ’t Kapelleke

GOC Ter Voncke

Café Molenhuis

Feestzaal

GOC Ter Voncke

Hof Driane (Isabella)

Goc Ter Voncke

Speeltuin Liefkenshoek

Cafetaria Huis Driane

Sint-Gummaruskerk

Gemeentepark

Sportcentrum ’t Kapelleke

Cafetaria Huis Driane

Jeugdhuis ‘t Verschil

Sportcentrum ’t Kapelleke

Feestzaal

GOC Ter Voncke

GOC Ter Voncke

Cafetaria Huis Driane

Markt

Buurthuis

Sportcentrum ’t Kapelleke

Cardijnlaan

waar?

20.00u

14.00-17.00u

13.00-18.00u

10.00u

13.30-16.00u

Start: 12.00-14.00u

08.45u

20.00u

19.30-22.00u

20.00u

14.00-17.00u

13.30-16.30u

19.00u

14.00u

13.30u

13.30u

19.30u

vrije.tijd@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

sportdienst@herenthout.be
014 51 62 06

kids.co@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

milieudienst@herenthout.be
jeugddienst@herenthout.be

milieudienst@herenthout.be

Denise Peeters
014 51 24 60

jeugddienst@herenthout.be

uitneembaar

meer info?

bibliotheek@herenthout.be
014 50 10 40

jeugddienst@herenthout.be

Denise Peeters
014 51 24 60

Kathleen Celis
0497 68 69 58

Ludo Smits
0498 10 42 14

milieudienst@herenthout.be

quiz@klimopherenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

bibliotheek@herenthout.be
014 50 10 40

jeugddienst@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

14.00u: Dansnamiddag
met Clique Nostalgique en DJ
20.30u: Dag v/d Burger

16.00u: Afterschoolparty
19.00u: Exclusief

14.00u

14.00-17.00u

19.30u

10.00u

14.00-17.00u

uur?

Najaarseditie

Dag tegen kanker

Herenthit

Internationaal G-judotornooi

Oefencross atletiek

Natuurloop

Najaarsconcert KF St.-Pieter ‘Filmmuziek’

Bingo

Cyclocrosswedstrijd voor miniemen en aspiranten

Avondveldrit gentlemen

Veldrit cat. D+C+B dames

Film ‘Kleine verhalen in een Groote Oorlog’

18 oktober

19 oktober

20 oktober

21 oktober

21 oktober

21 oktober

26 oktober

27 oktober

27 oktober

28 oktober

30 oktober

Infoavond ‘Positief denken, baas over je eigen gedachten’ Feestzaal

Muzieknamiddag

Week van de Smaak

Herfstbrunch

Winterwandeling

Infoavond ‘Kind op komst’

Bingo

13 november

16 november

18 november

23 november

25 november

27 november

30 november

Deurenkomedie ‘Hans en Grietje’

Minigolf: Sluitingswedstrijd

Bingo

Kersthappening

2 december

2 december

14 december

21 december

in Herenthout

Bart Van Loo vertelt over Jacques Brel

1 december

december 2018

Fakkeltocht

11 november

Cafetaria Huis Driane

Cafetaria Huis Driane

11.30u

14.00u

10.30u

14.00 en 16.00u

20.00u

14.00u

19.00-21.00u

zorg.gezondheid@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

vrije.tijd@herenthout.be

vrije.tijd@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

huisvanhetkind@isom.be
014 24 66 47

vrije.tijd@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

vrije.tijd@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

huisvanhetkind@isom.be
014 24 66 47

vrije.tijd@herenthout.be

vrije.tijd@herenthout.be

Denise Peeters
014 51 24 60

vrije.tijd@herenthout.be

vrije.tijd@herenthout.be

Luc Janssens
0498 51 42 34

Luc Janssens
0498 51 42 34

Luc Janssens
0498 51 42 34

zorg.gezondheid@herenthout.be

vrije.tijd@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

Vertrek: tussen 9.00-13.00u

10.00-13.00u

14.00u

19.30-22.00u

18.45u

09.00u

20.00u

10.30u

20.00u

19.30u

11.00u

18.00u

10.00u

14.00u

11.00-13.00u

07.00u

08.00u

09.00u

20.00u

14.00-16.30u

Geef zelf je activiteit in! www.UiTdatabank.be

Sportcentrum ’t Kapelleke

GOC Ter Voncke

Sint-Gummaruskerk

Cafetaria Huis Driane

Feestzaal

Prinsenhof

Cafetaria Huis Driane

Cafetaria Huis Driane

Feestzaal

Sportcentrum ’t Kapelleke

Feestzaal

Lezing ‘Worteltaart en Oorlogskonijn’

Badmintontornooi ’t Huirtuits Dropke

Sportcentrum ’t Kapelleke

10 november

Minigolf: Konijnenwedstrijd

4 november

GOC Ter Voncke

Bibliotheek

Binnenstraat

Binnenstraat

Binnenstraat

Cafetaria Huis Driane

Zaal Lux

Sportcentrum ’t Kapelleke

Sportcentrum ’t Kapelleke

Sportcentrum ’t Kapelleke

Sint-Gummaruskerk

Cafetaria Huis Driane

Sportcentrum ’t Kapelleke

6 november

Voorstelling ‘Vriend of Vijand’

2 november

november 2018

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen

14 oktober

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 de stemmachines
Er staan twee oefenstemmachines opgesteld in de gang
van het gemeentehuis en in de cafetaria van Huis Driane.
Oefenen kan je tijdens de openingsuren tot en met 8 oktober 2018.
Vele mensen vinden het niet nodig om de stemoefening te
maken maar toch ondervinden we bij de kandidaat-kiezer
een aantal terugkerende fouten: de magneetkaart wordt in
de foute gleuf ingebracht, de stem wordt niet bevestigd,
achteraf wordt de magneetkaart niet verwijderd …

Deze regeling geldt enkel in geval van ziekte, werk, studieredenen, verblijf in strafinrichting, beroep van schipper/marktkramer/kermisreiziger, geloofsovertuiging.
Uitzondering: als je op de dag van de verkiezing op vakantie in het buitenland bent moet er bijkomend bij je volmachtformulier en bewijsstuk (of verklaring op eer) ook
nog een attest van de burgemeester worden gevoegd.
Hiervoor moet je dus op voorhand naar het gemeentehuis
komen.

Hoe meer geoefende kiezers, die op voorhand al
weten hoe de stemverrichting werkt, hoe korter de
wachttijden in het kieslokaal op 14 oktober.

Afwezigheden en volmachten
Een kiezer die op 14 oktober niet kan gaan stemmen moet
zijn afwezigheid ALTIJD bewijzen met een attest, ook al
geef je iemand anders een volmacht.

Mensen die geen volmacht wensen te geven en die op vakantie zijn in het buitenland kunnen na de verkiezingen nog
altijd hun bewijsstukken en oproepingsbrief op het gemeentehuis binnenbrengen. Deze worden door ons dan doorgestuurd naar de bevoegde instantie.
Elke kiezer kan maar één volmacht krijgen. Een niet-Belgische kiezer kan geen volmacht krijgen van een Belg.

Gelieve je afwezigheidsattest binnen te brengen op het gemeentehuis SAMEN met je oproepingsbrief. Je wordt dan
op de lijst gezet van de afwezige kiezers.
Wens je te kiezen met een volmacht dan onderteken je samen met de volmachtkrijger het volmachtformulier (A95) en
je duidt aan om welke reden je niet kan stemmen.

Meer info & formulieren:
• www.vlaanderenkiest.be
Bekijk zeker de film over de stemverrichting!
• Loket Leven & Ondernemen
Luc De Schutter - T 014 50 78 34
Martine Lauwen - T 014 50 78 42

De volmachtkrijger stemt in jouw plaats in je stembureau en
brengt mee:
• het volmachtformulier
• het attest van je afwezigheid
• je oproepingskaart
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loket leven & ondernemen

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

DIGITAAL STEMMEN
in 12 stappen
#vlaanderenkiest op zondag 14 oktober 2018: lokale en provinciale verkiezingen

1

In het stemhokje

2

Steek de witte chipkaart
in de richting van de pijl
tot aan de streep
in de stemcomputer.

Volg de instructies
op het scherm.

3

4
Breng uw stem uit.

Bevestig uw stem.

6

5
Neem de witte
chipkaart terug.

Neem uw stembiljet
(papierstrook).

8

7
Kijk uw stembiljet na.
Uw stemkeuze staat in
kleine letters gedrukt

9

Vouw uw stembiljet
dubbel met de gedrukte
tekst naar binnen.

10

Aan de voorzitterstafel

Verlaat het stemhokje met
uw stembiljet en chipkaart.

11

Aan de stembus

Geef de witte chipkaart
terug aan een lid
van het stembureau.

12
De klep opent automatisch.
Steek het dichtgevouwen
stembiljet in de stembus.

Ga naar de stembus, vouw
uw stembiljet terug open
en scan de QR-code.

#vlaanderenkiest
info@vlaanderenkiest.be

@ABB_Vlaanderen
vlaanderenkiest.be

V.U.: Agentschap Binnenlands Bestuur, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel
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loket kids & co

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

Infoavond ‘Positief denken, baas over je eigen gedachten’
De voordelen van positief denken zijn
in vele onderzoeken beschreven. Kinderen die positief denken, zijn gelukkiger en hebben meer vrienden.
Ze worden minder gepest en presteren beter op school.

kunt uitleggen wat positief denken is
en hoe je dit samen kunt oefenen.

Tijdens deze avond leer je om eerst
zelf met je negatieve gedachten aan
de slag te gaan. Je leert hoe je je kind

Deze avond is een samenwerking
van Gezinsbond Herenthout en Loket
Kids & co.

Verder krijg je een werkboek vol praktische tips die je helpen hiermee aan
de slag te gaan.

Praktisch
dinsdag 13 november 2018
van 19.30 tot 22.00 uur
Locatie: Gemeentelijke feestzaal,
Bouwelse Steenweg 10
Inschrijven: huisvanhetkind@isom.be
of T 014 24 66 47
Deze avond is gratis!

Infoavond ‘Kind op komst’
Proficiat met jullie zwangerschap! Heb je nog vragen over zwangerschap en geboorte, over diensten in jouw buurt die je kunnen bijstaan voor, bij en na de bevalling, over sociale wetgeving, kraamgeld of ouderschapsverlof? Kom dan naar deze
infosessie.
Je kan kennismaken met medewerkers van het Huis van het Kind, Kind en gezin,
vroedvrouw, diensten voor kraamzorg, christelijke mutualiteit en borstvoedingsvereniging La Leche League …
Praktisch
dinsdag 27 november 2018 van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg 10
Inschrijven: huisvanhetkind@isom.be of T 014 24 66 47
Deze avond is gratis!

Het was leuk in de Kinderclub de voorbije zomer!
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loket kids & co

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

Van kinderbijslag naar Groeipakket
Op 1 januari 2019 gaat de nieuwe kinderbijslagregeling van start. We spreken dan van een ‘Groeipakket’ met
start- en basisbedragen voor elk kind
en toeslagen als extra ondersteuning.
Het geeft gezinnen maximaal de kans
elk kind te laten groeien en zich zo
volledig mogelijk te ontplooien.

Groeipakket op maat
Voor elk kind en elk gezin is er een
Groeipakket. Er is wel een overgangsperiode voorzien:
• kinderen geboren vóór 1 januari
2019 blijven de bedragen van de
huidige kinderbijslag krijgen. Het uitgangspunt hierbij is dat het gezin op
1 januari 2019 in geen geval minder
krijgt dan het kreeg vóór het Groeipakket van start ging;
• kinderen geboren vanaf 1 januari
2019 krijgen het basisbedrag van
het Groeipakket.
Alle kinderen, ongeacht hun geboortedatum, kunnen ook recht hebben op de drie participatietoeslagen van het Groeipakket.
Gezinnen met een inkomen onder
30.386,52 euro hebben recht op sociale toeslagen. Voorheen was dit
beperkt tot eenoudergezinnen, langdurig zieken, werklozen en gepensioneerden.
In het Groeipakket zitten drie bedragen die gelden voor elk kind dat in
Vlaanderen gedomicilieerd is. Allereerst is er het startbedrag en het
basisbedrag. Beide bedragen zijn
voor ieder kind gelijk en gelden voor
kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 2019. Ze zijn bedoeld om elk
kind de kans te geven zich te ontwikkelen en ondersteunen de ouders
daarbij. Voor alle kinderen, ongeacht
geboortedatum is er in augustus nog
een extra duwtje in de rug voor de
start van het schooljaar, namelijk de
schoolbonus.

Samengevat:
1. Elk kind krijgt eenmalig een startbedrag van 1.100 euro bij zijn geboorte
of bij zijn adoptie.
2. Elk kind krijgt elke maand een basisbedrag van 160 euro.
3. Elk kind krijgt in augustus een schoolbonus afhankelijk van de leeftijd.
Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om te groeien. Voor hen
voorziet het Groeipakket de zorgtoeslagen en sociale toeslag.
Omdat kinderen meer kansen krijgen
naarmate ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs, zitten er in het Groeipakket toeslagen die de deelname stimuleren: de participatietoeslagen.
De zorgtoeslagen
Bedoeling
Wezen, halfwezen, pleegkinderen en
kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften extra ondersteunen.
Bedragen
• Een weeskind krijgt bovenop het basisbedrag 160 euro. Een halfwees 80
euro en een pleegkind 61 euro.
• Een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, krijgt een zorgtoeslag die mee de gevolgen van die
ondersteuningsbehoefte opvangt.

hankelijk van het inkomen en de grootte
van het gezin en varieert tussen de 50
en 80 euro per kind per maand.
De drie participatietoeslagen
Uitgangspunt
De participatietoeslagen stimuleren gezinnen om gebruik te maken van kinderopvang of onderwijs. De participatietoeslagen zijn op maat van het kind en
gebonden aan voorwaarden.
1. De kinderopvangtoeslag
Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel waar ouders niet betalen op basis
van hun inkomen kan rekenen op een
kinderopvangtoeslag van 3,17 euro per
kind, per opvangdag.
2. De kleutertoeslag
Kleuters van 3 jaar die ingeschreven zijn
in het Nederlandstalig onderwijs en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven
en voldoende aanwezig zijn op school
krijgen 130 euro extra per jaar.
3. De schooltoeslag (vanaf schooljaar 2019-2020)
Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel ook rekenen op een
jaarlijkse schooltoeslag afhankelijk van
het inkomen van het gezin.

De sociale toeslag
Bedoeling
Kinderen uit gezinnen met minder inkomen alle kansen geven om zich te ontwikkelen.
Bedrag
Het bedrag van de sociale toeslag is af-
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Meer info:
• www.groeipakket.be
• Winnie Croonenborghs
T 014 50 27 76
winnie.croonenborghs@
herenthout.be

loket zorg & gezondheid

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

Het leven zoals het is bij assistentiewoningen Driane
Yvonne Briers

75 jaar, bewoner van Huis Driane sinds 2016
“Mijn kinderen zorgen goed voor mij, maar kunnen niet op elk moment van de dag klaarstaan. Het is voor mijn kinderen een hele geruststelling dat ik hier woon.”
“Ik ben niet meer goed te been, ik gebruik een rollator of rolwagen om mij te verplaatsen. Elke flat is uitgerust met hulpmiddelen om het voor minder mobiele personen wat
gemakkelijker te maken. Het geeft een veilig gevoel dat ik 24/24 gebruik kan maken van
een noodoproepsysteem. Het personeel, het inwonend conciërgepaar of de verpleging
is snel ter plaatse als dat nodig is!”
“Alle dagen kan ik terecht in het dorpsrestaurant voor een warme maaltijd. En de contacten die ik daarbij heb, doen veel deugd. Af en toe zijn er uitstapjes met de uit- en
thuismobiel gepland onder leiding van de animator. Daar geniet ik heel hard van.”

Ria Cuylen

71 jaar, bewoner van Huis Driane sinds 2015
“Ik heb nog geen moment spijt gehad van de verhuis. Ik voelde mij onmiddellijk thuis.”
“Mijn huis was veel te groot voor mij alleen toen de kinderen het huis uitgingen. Er kwamen ook kosten aan het huis. Mijn hart ligt in Herenthout. Hier wil ik blijven wonen. Ik heb
nieuwe meubeltjes gekocht en ben naar Huis Driane gekomen.”
“Ik kook alle dagen mijn eigen potje. Voor het poetswerk en de strijk heb ik wat hulp.”
“Ik geniet van mijn privacy, maar ook van de vriendschappen en het gezelschap van
de andere bewoners. Ik spreek ook nog regelmatig af met vrienden die niet in Driane
wonen. Mijn familie komt ook regelmatig over de vloer.”
“Als het nodig is kan ik elk moment hulp inroepen van de medewerkers en de conciërge
van Driane. Dat is toch een hele geruststelling voor de toekomst!”

Jan Haverhals

83 jaar, bewoner van Huis Driane sinds 2017
“Ik ben al 30 jaar weduwnaar en huurde een huis. Dat was veel te groot voor mij alleen
en ik moest voor alles de auto nemen.”
“Het enige waar ik mee zat was of ik al mijn visgerief wel kon meenemen naar Driane,
want 3 keer per week kan je me vinden aan de visvijver. Dat bleek dus geen probleem,
want ik heb hier een eigen kelder!”
“Alles viel hier in de plooi. Ik had dit al 10 jaar eerder moeten doen! Ik doe waar ik zin in
heb. Nu heb ik nog geen hulp nodig, maar ik zit goed voor de toekomst! In de voormiddag ben ik bezig met eten maken. De kinderen helpen mij met de schoonmaak en met
mijn paperassen.”
“Als ik geen zin heb om alleen te zijn, ga ik naar beneden. In de cafetaria is altijd wel iets
te beleven. Een feestje, een paasontbijt, een barbecue … daar doe ik allemaal aan mee.
Ik ben graag onder de mensen en had van in het begin een fijn contact met de andere
bewoners.”
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loket zorg & gezondheid

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

Leon Torfs en Mariëtte Verstrepen

82 en 83 jaar, bewoners van Hof Driane sinds 2018
“Wij zijn altijd heel vooruitziend geweest. 35 jaar hebben we met ons gezin op de Bouwelse Steenweg gewoond. Toen de kinderen het huis uit waren, zijn we kleiner gaan
wonen op een appartement in de Schoetersstraat. Daar hebben we 20 jaar gewoond.
Toen er sprake was van een nieuw project, Hof Driane, hebben we geen minuut getwijfeld.”
“We zijn 60 jaar getrouwd en nog heel actief, maar dat kan snel veranderen! We genieten
in onze splinternieuwe flat van alle comfort en privacy. We hebben ook gedacht aan de
nabijheid van alle hulp, als het ons zelf niet meer zou lukken, of als één van ons wegvalt.”
“Ons terras hier, dat is op en top genieten. We hebben uitzicht op zoveel groen. Een grote tuin waar je zelf niet in moet werken … We hopen hier nog jaren te kunnen genieten.”
Ben je ook geïnteresseerd in een assistentiewoning van Huis of Hof Driane?
Alle info is te verkrijgen op het Loket Zorg & Gezondheid bij onze woonassistent Chris Vanrutten.

Lezing ‘Een waardig
levenseinde’

Cursus Portugees
voor beginners

Prof. Dr. Wim Distelmans vertelt over
het recht op een menswaardig levenseinde en legt termen uit zoals
zelfbeschikkingsrecht, euthanasie,
wilsverklaringen en palliatieve sedatie.
Bovendien reikt hij tips aan rond voorafgaande zorgplanning en hoe mensen regelingen rond hun levenseinde
bespreekbaar kunnen maken in hun
omgeving.
Wat is het
verschil
tussen
euthanasie, ‘passieve’ en
‘actieve’
levensbeëindiging,
sedatie en
palliatieve
zorg? Wat
is nu wel en niet mogelijk? Dr. Wim
Distelmans vertaalt de theorie vanuit
zijn eigen ervaring naar een toegankelijk betoog voor een breed publiek.

Hoe reageer jij wanneer er plots iemand
neervalt op straat? Tijdens de cursus reanimeren en defibrilleren leer je de vaardigheden en het vertrouwen om in te
grijpen bij een hartstilstand. Onze ‘Hartveilige gemeente’ biedt in samenwerking met het Rode Kruis van Herenthout
en de Stuurgroep Gezondheid dit najaar
twee gratis opleidingen aan.
Wil je je in Portugal of in Brazilië verstaanbaar maken? De taal spreken
van je vakantieland is toch een grote
troef! Of wil je graag eens ‘een Portugese goedendag’ kunnen zeggen
tegen onze Portugese Herenthoutenaren?
Schrijf je dan nu in voor de cursus
Portugees voor beginners.
Onze Portugese vrijwilliger, Cristina,
is super enthousiast om jullie op een
leuke manier de taal te leren zodat je
je prima kan redden in alledaagse situaties.

Interesse om deze lezing bij te wonen?
Praktisch
maandag 1 oktober 2018 om
19.00 uur
Locatie: Torekensschool
Inschrijven: Loket Zorg & Gezondheid
Deelname: gratis

Cursus reanimeren
en defibrilleren

Praktisch
Elke woensdag vanaf 19 september 2018 van 19.00 tot
21.00 uur
Locatie: Driane
Inschrijven: Loket Zorg &
Gezondheid
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Hoe meer mensen deze cursus volgen,
hoe meer kans je hebt om adequaat
geholpen te worden en om te overleven bij een hartprobleem.
Leren reanimeren en defibrilleren kost
slechts drie uurtjes van je tijd.
Praktisch
• maandag 8 oktober 2018 van
19.00 tot 22.00 uur of
• maandag 22 oktober 2018 van
19.00 tot 22.00 uur
Locatie: Driane
Inschrijven: Loket Zorg & Gezondheid
Deelname: gratis

loket zorg & gezondheid
Rouw- en verliescafé
Kim Peeters (Be-lief) en Kathleen
Weuts (Lou’k up) verzorgen een warme, inspirerende avond rond rouw en
verlies.

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

Zorg dat je niets
mist door griep
Wist je dat elke winter 1 op de 10
mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je
huisarts.

Geestelijk gezond
Van 1 tot 10 oktober 2018 organiseren we in onze gemeente allerlei acties voor de 10-daagse van de
geestelijke gezondheid. Allemaal samen kunnen we het taboe rond geestelijke gezondheidsproblemen helpen
doorbreken!
• Op verschillende plaatsen in onze
gemeente serveren we de ‘Te
Gek-soep’ van Jeroen Meus.
Kom zeker eens proeven bij Driane
op 3 oktober tijdens onze ‘gezellige woensdag’ in de cafetaria.
• De etalage van site Verheyen staat
die periode in het teken van ‘geestelijke gezondheid’.
• In de bibliotheek kan je een infoen boekenstandje terugvinden rond
dit thema.
• We organiseren enkele interessante
infomomenten die passen binnen dit kader (rouw- en verliescafé,
infomoment met Prof. Distelmans).

Voor de derde keer werken we met
veel plezier mee aan ‘De Dag tegen
Kanker’ van Kom op tegen Kanker.
Kankerpatiënten, hun hulpverleners
en al wie om hen bekommerd is,
kunnen komen genieten van een
heerlijk dessertje uit ons dessertenbuffet.
Wie wil, kan ons dessertenbuffet
mee helpen vullen door een heerlijk
dessert te maken! Op deze manier
kunnen we allemaal laten zien dat
we bekommerd zijn om de ‘vechters’ rondom ons. Geef ons gerust
een seintje als je iets wil bakken of
maken.

Eerst vertellen ze hun eigen verhaal,
over het verlies van een kind. Verder
reiken ze tips aan over hoe omgaan
met … Tot slot is er ruimte om ervaringen te delen met elkaar.

Praktisch
donderdag 4 oktober 2018
van 19.30 tot 22.00 uur
Locatie: Hof Driane – zaal Isabella
Inschrijven: voor 1 oktober aan het
loket
Deelname: gratis

Dag tegen kanker

Ben je 65-plusser, ben je zwanger of
heb je gezondheidsproblemen zoals
diabetes, een ziekte van longen, hart,
lever of nieren? Dan is het risico op
complicaties door griep veel hoger.
Daarom laat je je best vaccineren vanaf
half oktober. Zo heb je de beste kans
om geen griep te krijgen in de winter.
Meer info
www.griepvaccinatie.be
of bij je huisarts.

Belgische Alzheimer
Cupcakemaand
Oproep aan alle inwoners, verenigingen, bedrijven: doe mee aan deze
actie t.v.v. het goede doel: het Alzheimeronderzoek. Bak in de maand september lekkere cupcakes. Verkoop
deze aan familie, vrienden, buren …
Stort nadien de opbrengst op de Cupcakerekening van Stichting Alzheimeronderzoek:
BE83 0017 5620 5915

Meer info
info@stopalzheimer.be
www.stopalzheimer.be
T 02 424 02 04
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Praktisch
donderdag 18 oktober 2018
van 14.00 tot 16.30 uur
Locatie: cafetaria Huis Driane
Inschrijven: niet vereist
Deelname: gratis

Bevolkingsonderzoek
Borstkanker
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief
als je tot de leeftijdsgroep (50 tot en
met 69 jaar) behoort en het twee jaar
geleden is dat je een screeningsmammografie liet nemen.
Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus mag verwachten? Dat kan 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 (gratis)
info@bevolkingsonderzoek.be
Vragen over je persoonlijke medische situatie: contacteer je huisarts
of gynaecoloog.

Herenthout
Start weg- en rioleringswerken Zwanenberg en Bergense Steenweg
Op maandag 17 september 2018 start aannemer ADAMS nv met de weg- en
rioleringswerken in Zwanenberg & Bergense Steenweg (gedeelte tussen Koestraat
en Cardijnlaan). De uitvoeringstermijn bedraagt 80 werkdagen.
Om de bereikbaarheid van de woningen zo optimaal mogelijk te houden en de
veiligheid te garanderen worden er gedurende de werkzaamheden de volgende
verkeers-en veiligheidsmaatregelen genomen:
• In Albertstraat en Zwanenberg (tussen Molenstraat en Albertstraat) wordt het éénrichtingsverkeer opgeheven.
• De ingang van de gemeenteschool, kinderopvang en bibliotheek in Zwanenberg
wordt afgesloten. De ingang via het park zal dan fungeren als enige ingang voor
bibliotheek en kinderopvang. De enige ingang voor de gemeenteschool is langs de Albertstraat.
De werken starten op het kruispunt Molenstraat-Zwanenberg en hiervoor is het noodzakelijk om het kruispunt voor het
doorgaande verkeer volledig af te sluiten vanaf maandag 17 september 2018 en dit gedurende een 4-tal weken. Tijdens deze
periode zal een gepaste omleiding voorzien worden.
Wij zijn ons bewust van de hinder die deze werken zullen veroorzaken maar wensen iedereen alvast te bedanken voor het begrip
en de medewerking.

Inschrijven Muziekacademie
Wil je zelf graag muziek leren spelen op een instrument of
zingen? Kan je regelmatig tijd vrijmaken om te oefenen?
Dan is de Gemeentelijke Muziekacademie echt iets voor
jou!
Sinds het nieuwe decreet van kracht werd op 1 september
2018, kan je al vanaf 6 jaar starten met muziekinitiatie. Zo kan
je op een speelse manier kennismaken met ritmiek en melodie door middel van je eigen lichaam en stem.

Ons aanbod: alto, bugel, cello, cornet, dwarsfluit, gitaar, hoorn,
klarinet, piano, slagwerk, trombone, trompet, tuba, saxofoon,
viool, zang, JPR elektrische gitaar, JPR zang, JPR piano, JPR
basgitaar

Vanaf 8 jaar of het derde leerjaar van de basisschool mag
je starten met MCV en direct een instrument of zang kiezen.

Inschrijven gebeurt via onze website academie.herenthout.be,
op het secretariaat of op Loket Vrije Tijd.

Ook volwassenen vanaf 15 jaar kunnen nog starten. Voor hen
zijn er aparte lessen.
Locaties:
• Herenthout: gemeenteschool Klim-op, Albertstraat 8
• Bouwel: gemeenteschool Klim-op, Berdenweg 5
• Grobbendonk: gemeenteschool Klim-op, Bovenpad 7

Meer info:
secretariaat.academie@klimopherenthout.be
academie.herenthout.be
Academie: T 014 51 80 11
Loket Vrije Tijd: T 014 50 78 50

Betaal aan het loket voortaan met Payconiq!
Vanaf augustus 2018 kan je aan de drie loketten van het gemeentehuis je aankopen of aanrekeningen betalen met Payconiq.
Payconiq is een app voor je smartphone waarmee je betaalt zonder betaalkaart, zonder cash en zonder de bankgegevens van de begunstigde. Wel enkel en alleen met je smartphone dus.
Payconiq kost je niets! Je installeert de app gratis en ook de betalingen verlopen kosteloos. Scan de QR-code aan het
loket en tik het bedrag in. Bevestig vervolgens met je geheime code en klaar is Kees!
Je kan ook betalen door ‘Gemeente Herenthout’ te selecteren in een overzichtslijst. Open
de app, klik op het groene plusteken en selecteer ‘Gemeente Herenthout’ uit het overzicht.
Tik het bedrag in en voer vervolgens je geheime code in.
Wanneer je de Payconiq-app op je smartphone downloadt, geef je op van welke rekening
de betalingen mogen gebeuren. Je kiest en bevestigt je keuze en vanaf dan kun je met de
gekozen rekening betalingen doen met de Payconiq-app.
Vraag gerust hulp aan de loketbediende!
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Herenthout
Kom op tegen Kanker 2018
Kom op tegen Kanker Herenthout bedankt alle vrijwilligers en plantjes(ver)kopers en het gemeentebestuur (voor de logistieke ondersteuning) voor het welslagen van het plantjesweekend in september. 1 200 plantjes vonden een koper en zo kon een groot bedrag (inclusief giften) overgemaakt
worden aan de Vlaamse Liga tegen Kanker. Nogmaals heel veel dank aan iedereen!

Data gemeenteraad en OCMW-raad
Gemeenteraad op 24 september, 5 november en
17 december 2018 om 20.00 uur in de
gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg 10.

OCMW-raad op 6 november en 4 december 2018 om
19.00 uur in de cafetaria van Huis Driane,
Molenstraat 56.

Meer info en alle verslagen op www.herenthout.be/beleid/bestuur/zittingen.

Merken van fietsen

De teksten voor het gemeentenieuws,
dat verschijnt eind december, moeten op het
gemeentehuis toekomen uiterlijk op 15 november 2018.

maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur:
1 oktober 2018 - 5 november 2018 - 3 december 2018

Je bezorgt het materiaal bij voorkeur digitaal aan
info@herenthout.be. Je kan het ook afgeven op
het secretariaat.

woensdagnamiddag van 13.00 tot 15.00 uur:
17 oktober 2018 - 21 november 2018 - 12 december 2018

Onderwijs in Herenthout 2018-2019
Klim-op
Kleuter

Klim-op
Lager

De Luchtballon De Luchtballon
Kleuter
Lager

Opendeuravond/
infoavond

’t Klavertje
Kleuter
Expo
18/10/2018
16/05/2019
(18u-20u)

Expo
18/10/2018
16/05/2019
(18u-20u)

10/10/2018
12/12/2018
23/01/2019
20/03/2019
15/05/2019
(9u-11u)
of na afspraak

Steeds welkom
na afspraak

/

Openklasdag/kijkdag/ 24/10/2018
klas in werking
19/12/2018
27/02/2019
03/04/2019
29/05/2019
12/06/2019
(9u-11u)

Steeds welkom
na afspraak

Opendeurdag

31/03/2019
(10u-14u)

17/03/2019

/

Instapmomenten

05/11/2018
07/01/2019
01/02/2019
11/03/2019
23/04/2019
03/06/2019

05/11/2018
07/01/2019
01/02/2019
11/03/2019
23/04/2019
03/06/2019

05/11/2018
07/01/2019
01/02/2019
11/03/2019
23/04/2019
03/06/2019

Inschrijfmomenten

Na afspraak
014 51 17 09

Na afspraak
Na afspraak
014 51 17 09 014 51 30 78

Steeds welkom
na afspraak

Na afspraak
014 51 27 64

’t Klavertje
Lager

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

22

-Fiejest
Huirt-Uit de laatste
a
start al nbel met de
school
L PARTY!
O
O
H
C
S
AFTER

vrijdag 21 september 2018
19u - 1u

Dj’s

Foodtrucks
Goc Ter Voncke - Herenthout
TICKET €10
INCL. GLAS CAVA
DAGBLADHANDEL AKTUEEL
WWW.HUIRTUITEXCLUSIEF.BE

V.U.. : Patrick Heremans

Bjorn Verhoeven (radio)
Balou - Decibel

Affiche HUIRT-UIT-FIEJEST_zaterdag_2018.pdf

1

29/06/18

09:09

zaterdag
22 september 2018
vanaf 20.30u
GOC Ter Voncke - Herenthout

Clique Nostalgique
+ DJ Marc Van Rooy

DANSNAMIDDAG
van 14-18u

vu Patrick Heremans - www.huirtuitfiejest.be

HUIRTUITSE
DAG VAN DE
BURGER

met gratis burgerpannenkoek

OPBRENGST VOOR
HERENTHOUTSE VERENIGINGEN

