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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:
vrijdagnamiddag 4 januari 2019
dinsdagnamiddag 8 januari 2019
maandagnamiddag en -avond 4 maart 2019
dinsdagnamiddag 5 maart 2019
maandag 22 april 2019

Sluitingsdagen:
vrijdagnamiddag 4 januari 2019
dinsdagnamiddag 8 januari 2019
maandagnamiddag en -avond 4 maart 2019
dinsdagnamiddag 5 maart 2019
maandag 22 april 2019

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:
Van maandag 31 december 2018 t.e.m. vrijdag 4 januari 2019
maandagavond 4 maart 2019 (enkel het loket)
dinsdag 5 maart 2019
maandag 22 april 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

Bibliotheek
Sluitingsdagen:
dinsdagnamiddag 8 januari 2019 - leeslokaal ook gesloten
zondag 3 maart 2019
zondag 10 maart 2019
zondag 21 april 2019
maandag 22 april 2019
Sporthal
Sluitingsdagen:
vrijdagnamiddag 4 januari 2019
dinsdagnamiddag 8 januari 2019
zondag 3 maart 2019
maandag 4 maart 2019
zondag 10 maart 2019
zondag 21 april 2019
maandag 22 april 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

Sluitingsdagen:
vrijdagnamiddag 4 januari 2019
dinsdagnamiddag 8 januari 2019
maandagnamiddag en -avond 4 maart 2019
dinsdagnamiddag 5 maart 2019
maandag 22 april 2019

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

Sluitingsdagen:
vrijdagnamiddag 4 januari 2019
dinsdagnamiddag 8 januari 2019
maandag 4 maart 2019
dinsdagnamiddag 5 maart 2019
maandag 11 maart 2019
maandagavond 25 maart 2019
maandagavond 1 april 2019
maandag 22 april 2019

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:
vrijdagnamiddag 4 januari 2019
dinsdagnamiddag 8 januari 2019
maandagnamiddag en -avond 4 maart 2019
dinsdagnamiddag 5 maart 2019
vrijdag 5 april 2019
maandag 22 april 2019

Algemeen
Volg ons ook via:
Herenthout.be
Gem_Herenthout
gemeente_herenthout
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Herenthout

Op Bruisend 2019!

naar een

Bij de start van 2019 mag ik u voor het eerst als burgemeester van Herenthout het allerbeste toewensen
voor het komende jaar!

Het nieuwe college
van burgemeester en
schepenen telt in Herenthout vanaf 2019
een schepenmandaat
minder. Maar met meer
beschikbaarheid willen
we er voor zorgen dat
deze besparing alleen
voelbaar zal zijn in de
gemeentekas en niet in
de werking.

Met een goede gezondheid voorop, wens ik u verder
een warm en liefdevol 2019.
Koester familie en vrienden.
Tegelijkertijd hoop ik dat 2018 u vooral warme en
deugddoende momenten en herinneringen schonk.
Momenten waarop u kan verder bouwen in het nieuwe
jaar.

Ik zal u verder bij de aanvang van het nieuwe jaar geen
grootse investeringsplannen uit de doeken doen en
ook dat is een bewuste keuze.

Zelf kijk ik vooral met grote dankbaarheid terug op
2018.
Dankbaar voor het mandaat dat ik van u kreeg en dat
ik zo goed mogelijk voor u wil uitoefenen.

We willen met de nieuwe coalitie de komende maanden eerst grondig werk maken van een objectieve
evaluatie van de verschillende lopende projecten. In
de loop van 2019 willen wij u graag een concreet en
realistisch investeringsbeleid voorleggen.

Het nieuwe jaar brengt u deze keer inderdaad ook een
nieuw gemeentebestuur, met nieuwe uitdagingen en
kansen. Onze nieuwe beleidsploeg is ondertussen
samengesteld.

U mag er op rekenen dat wij u hierover verder zullen
informeren.

Het doet mij plezier dat alle leden van het nieuwe college van burgemeester en schepenen het engagement
zijn aangegaan om zich meer dan 100% in te zetten
voor Herenthout.

Een goed beleid staat of valt uiteraard met personeel
dat in een passende bezetting en een goede sfeer
kan werken. Daarom willen wij vanaf het prille begin
van de legislatuur ook actief inzetten op een deugdelijk
personeelsbeleid.

Ik kan u alvast meedelen dat de nieuwe ploeg bewust
heeft gekozen voor een grotere aanwezigheid op het
gemeentehuis.

U ziet, er ligt voor 2019 heel wat werk op de plank,
maar de goesting van de nieuwe ploeg om er in te
vliegen is minstens even groot.

Hierdoor willen we niet alleen de afstand tussen het
bestuur en de administratie verkleinen, maar willen we
ook meer toegankelijk en aanspreekbaar zijn voor u
als burger.

Herenthout, we gaan er voor!
Stijn RAEYMAEKERS
Uw burgemeester

We zullen op die manier ook de grote dossiers van
dichterbij kunnen opvolgen.
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loket sociale dienst

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

Wijkhuis ’t Lindehofke heet je welkom!
Op 29 september 2018 opende het nieuwe wijkhuis ‘t Lindehofke officieel haar deuren. En met succes! Heel wat vrijwilligers
hebben zich enorm ingezet om er een geslaagde opening van te maken.
Zij verzorgden voor de buurtbewoners
een uitgebreide brunch met lokale
producten. In de namiddag entertainde de PretCamionette de kinderen in
de verkeersvrije speelstraat, zorgde
OKRA voor een initiatie linedance
en ging Jeugdatelier Matsijs (JAM)
creatief aan de slag met het nieuwe
logo, dat trouwens ontworpen werd
door de Herenthoutse Jade Daneels.
Doorlopend werden hapjes en drankjes aangeboden aan democratische
prijzen en dit alles onder muzikale begeleiding van buurman en DJ Kristof.
Een leuke en aangename start voor
‘t Lindehofke!

Jade Daneels
Wat kan je nog verwachten
van het wijkhuis?
Het doel is een buurt- en ontmoetingsplek te zijn voor wijkbewoners en
andere geïnteresseerden. Het wijkhuis
zal ook toegang bieden tot welzijn en
preventie. In de toekomst zullen verschillende beleidsdomeinen betrokken
worden, waaronder ook cultuur. Voorlopig draait alles nog rond ontmoeting,
met gratis koffie, thee en water en frisdrank aan democratische prijzen.

We hadden dusver al een fijne samenwerking met o.a. de jeugddienst
en milieudienst. Zo ging de vergadering van het speelbos door in ’t Lindehofke en sloegen de vrijwilligers van
het wijkhuis en de speelpleinwerking
de handen in mekaar om samen een
picknick samen te stellen voor een
activiteit van UiT met Vlieg.

Wanneer kan je binnen stappen?
Woon je in de buurt of ben je toevallig in de buurt aan het wandelen?
Kom gerust even de huiselijke sfeer
opsnuiven! Laat je benen en voeten
rusten en warm je lekker op met een
drankje en soms ook met een hapje.
Voorlopig kan dit alvast:
• De 1e, 2e en 3e (soms 5e) dinsdag
van de maand van 13.30 tot 16.00
uur;
• Elke woensdag van 18 tot 21 uur,
warme snack aan 2 euro;
• De 4e dinsdag van de maand gaat
het Praatpunt door. Je kan dan
gratis de Nederlandse taal komen
oefenen van 13.30 tot 15.30 uur.

De inrichting van ’t Lindehofke is volledig gecreëerd door upcycling (gratis meubelen, van kringwinkel …). Op
termijn kan het wijkhuis door buurtbewoners zelf verder worden ingericht
en geschilderd. Een leuk initiatief is
alvast de ‘weggeefkast’. Hierin kan je
spullen plaatsen die je zelf niet meer
gebruikt en/of je kan er iets leuks uit
meenemen.
Voor wie is het wijkhuis?
Het wijkhuis wordt in de eerste plaats
georganiseerd voor en door de wijkbewoners, maar zet haar deuren
open voor iedereen. Je hoeft dus niet
van de wijk te zijn om een kijkje te
komen nemen of deel te nemen aan
een activiteit.
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Een warm onthaal door de vrijwilligers is verzekerd! En er is ook gratis
wifi …
Vrijwilligers gezocht
’t Lindehofke zoekt nog mensen
die willen:
• zetelen in het bestuur
• helpen bij activiteiten
• helpen bij de inrichting

Meer info
els.thijs@herenthout.be
tom.lemmens@zonnigekempen.be
Wijkhuis ’t Lindehofke
Bergense Steenweg 55

loket sociale dienst

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

Rechtshulp of juridisch advies nodig?
Wat?
Heb je een juridische vraag of wens je informatie omtrent
een juridisch dossier? Dan kan je terecht bij onze jurist
Philippe Ackerman. Hij kan je helpen inzake o.a. volgende
thema’s:
• Huurcontracten
• Erfenis
• Echtscheiding
• Gerechtskosten
• Onderhoudsgeld
• Handelsrecht
• Eigendommen
• Belastingen
Voor wie?
In de eerste plaats voor mensen uit kansengroepen:
• Oriënterend juridisch advies geven.
• Wegwijs maken in hoe of welke stappen verder te zetten.
• Hulp bij het verdere proces: brieven schrijven, argumentaties en overeenkomsten opstellen, begeleiden, bemiddelen, samenwerken met andere diensten …
Voor elke inwoner van Herenthout wat betreft:
• Oriënterend juridisch advies geven.
• Wegwijs maken in hoe of welke stappen verder te zetten.

Waar en hoe deze hulp
aanvragen?
• Op vrijdag van 9.00 tot 12.00
uur tijdens de vrije zitdag op
het Loket Sociale Dienst.
• Op donderdagnamiddag op
afspraak op het Loket Sociale Dienst.
• Op maandag op afspraak tussen 18.00 en 20.00 uur
bij OCMW Herentals, Nederrij 133a, 2200 Herentals,
014 24 66 66.
Meer info
Voor gratis eerstelijns juridisch advies kan je ook terecht bij:
Commissie voor rechtsbijstand
Administratief Centrum, Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
Maandagavond: 17.30–19.30u
Er zijn ook zitdagen in Geel, Westerlo, Turnhout en Mol.
www.advocaat.be

Recht op een verwarmingstoelage?
Indien je behoort tot één van volgende categorieën, kom je in aanmerking voor de
verwarmingstoelage:
• Categorie 1: wigw of omnio-statuut hebben
• Categorie 2: bruto belastbaar inkomen van alle gezinsleden samen is minder
dan 18 730,66 euro, verhoogd met 3 467,55 euro per persoon ten laste.
• Categorie 3: mensen met een hoge schuldenlast (collectieve schuldenregeling)
De federale verwarmingstoelage kan een heel kalenderjaar lang worden aangevraagd, maar je moet je aanvraag wel doen binnen een termijn van 60 dagen na
de levering.
Meer info
www.verwarmingsfonds.be
Of op het gratis nummer
0800/90 929

Het bedrag dat wordt toegekend, is afhankelijk van de prijs per liter die je betaalde.
Je kan maximum voor 1500 liter per jaar een tussenkomst krijgen.
LET OP: de aanvraag moet gebeuren bij Loket Sociale Dienst en dit
binnen 60 dagen na levering!

Minimale levering aardgas
De minimale levering aardgas is een financiële tussenkomst voor aardgas, twee maal
per maand, gedurende de winterperiode van 1 november tot 31 maart. Dit bedrag
wordt op de budgetmeterkaart gezet. Na de winter kan het OCMW 30% van de tussenkomst aan jou terug vragen.
Kom naar Loket Sociale Dienst en vraag of je in aanmerking komt voor de minimale
levering aardgas, ook als je geen klant bent van het OCMW.
Wat meebrengen?
• identiteitskaart
• oplaadkaart budgetmeter aardgas (vooraf kaart nog in budgetmeter steken voor
update gegevens)
• bewijs inkomen laatste 3 maanden
• rekeningafschriften laatste 3 maanden
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loket bouwen & wonen

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

Burgemeestersconvenant Kempen2020
Koop een woonmeter en bespaar op je energiefactuur
De woonmeter is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk toestel dat de temperatuur
en luchtvochtigheid in huis meet. Een te hoge luchtvochtigheid leidt tot hogere
stookkosten. Vochtige lucht opwarmen kost immers meer energie dan het opwarmen van lucht met een goede luchtvochtigheid. Ook een te hoge of te lage
temperatuur geeft onnodige stookkosten.
De temperatuurweergave van veel thermostaten is na enkele jaren gebruik niet
meer nauwkeurig. De woonmeter geeft je een juiste inschatting in een oogwenk.
Voor wie meer wil weten over de manier waarop de woonmeter je kan helpen bij
het verhogen van de woonkwaliteit, organiseren we een infoavond op donderdag
17 januari 2019 om 19.00 uur in de gemeentelijke feestzaal. Gedurende een
uurtje krijg je tips en tricks om je woonkwaliteit te verbeteren.

Meer info
11 euro/stuk
Te koop aan Loket Bouwen & Wonen

De groepsaankoop woonmeters kadert binnen het project Kempen2020 waarbij
29 Kempense gemeenten streven naar 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020.

Heb jij het ook graag lekker warm voor minder geld?
De winter is weer in het land. Een tijd om heerlijk te cocoonen en je te nestelen in
je knusse zetel onder een dekentje. Maar hoe krijg je je woning lekker warm met
een lage energiefactuur?
Door het juist instellen van je thermostaat en thermostatische kranen kan je heel
wat besparen. Weet je zelf niet zo goed hoe je hier aan begint? Of heeft jouw
thermostaat wel heel veel knopjes?
Nodig dan onze verwarmingscoach eens uit bij je thuis. De coach geeft je advies
en tips op maat. Omdat niet iedereen dezelfde levensstijl, leeftijd, gezinssituatie,
werktijden of woning heeft, is zo’n persoonlijk advies extra waardevol.
Meer info en tips
www.vriendvan.be

Zo’n gratis huisbezoek vraag je eenvoudig aan op www.vriendvan.be of via de
milieudienst, T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.

Sla je slag met de tankslag
Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas of hernieuwbare energie laten
hun oude stookolietank in de grond zitten. Hier zijn echter grote milieurisico’s aan
verbonden, zoals vervuild grondwater door lekken. Om dit probleem te voorkomen
organiseert het gemeentebestuur samen met de buurgemeenten en IOK een
‘tankslag’. De bedoeling is om de buiten gebruik gestelde stookolietanks gezamenlijk
te saneren.
De keuze van de firma’s gebeurt door een stuurgroep die samenkomt op donderdag
24 januari 2019 om 19 uur in de gemeentelijke feestzaal in Herenthout. Als je wil
deelnemen aan deze stuurgroep, duid je dit aan bij je inschrijving.
De gekozen aannemers komen hun manier van werken voorstellen op maandag
18 februari 2019 om 20 uur in de parochiezaal Sint-Pieter in Lille.
Is je stookolieketel aan vervanging toe? Denk dan eens na over een
hernieuwbare energiebron, zoals een warmtepomp of pelletketel.
Meer info over de verschillende alternatieven kan je vinden op
www.energiesparen.be/verwarmingssystemen.
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Meer info
T 014 56 42 56
duurzaamheidsteam@iok.be
Inschrijven
www.iok.be/tankslag
milieudienst@herenthout.be
T 014 50 78 44

loket bouwen & wonen

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

Afvalkalender 2019
Nog geen afvalkalender voor 2019 ontvangen of graag een extra exemplaar? Kom
langs het Loket Bouwen & Wonen in het gemeentehuis voor nog een exemplaar.
Er is ook een vergrote versie voor slechtzienden. Zij kunnen een groter formaat aanvragen via de afvalinfolijn op T 014 56 27 75 of via afvalbeheer.
Wie graag digitaal werkt, kan gebruik maken van de ‘Recycle!’-app. Via deze
app krijg je van elke ophaling aan huis een bericht op je smartphone. Je vindt er
ook de openingsuren van het recyclagepark en het adres van de dichtstbijzijnde
Kringwinkel. Downloaden kan voor Android en Apple.

Nieuwe GFT-sorteerregels vanaf 1 januari 2019
De sorteerregels van de groene afvalcontainer voor Groenten-, Fruit- en
Tuinafval werden herzien. Materialen
zijn van samenstelling veranderd en
ook de inzichten in de verwerking van
gft zijn gewijzigd. Tot op heden waren
vlees- en visresten niet toegelaten in
gft. Uit onderzoek blijkt echter dat er
geen risico’s zijn verbonden aan het
inzamelen en verwerken van deze afvalstroom. Zo kan de gft-inzameling
uitgebreid worden met keukenafval.

• vaste zuivelproducten (kaas);
• eieren en eierschalen;
• mest van kleine huisdieren (cavia,
konijn).

Vanaf 1 januari 2019 mogen volgende zaken wel bij het gft:
• keukenafval en etensresten (zowel
plantaardig als dierlijk), ook vis- en
vleesresten;
• schaaldierresten (maar GEEN mossel- en oesterschelpen …);

Om de verspreiding van plastics in
het milieu verder te beperken, horen
theezakjes en koffiepads niet meer in
het gft. Uit onderzoek blijkt immers
dat deze kunststoffen bevatten. Papieren koffiefilters mogen nog wel in
het gft gesorteerd worden.

Opgelet! Geen theezakjes en
koffiepads

Dit mag zeker niet in het gft!
Regelmatig worden fruitstickers, plastic bloempotjes, plastic zakjes en
oorstokjes uit het gft gehaald. Deze
verontreinigingen mogen zeker niet in
het gft!

Voor thuiscomposteren blijven de sorteerregels ongewijzigd.

Werken in de Merodebossen
Snoeien bomen/struiken langs Merodestraat

Aanleg hondenlosloopzone

In maart 2019 zullen over een totale afstand van 300 meter
de overhangende takken langs de Merodestraat worden
gesnoeid. De bomen worden op een hoogte van 5 meter
gesnoeid, zodat er geen hinder meer is voor passerende
vrachtwagens en fietsers.

ANB legt in de Merodebossen een hondenlosloopzone
aan. Deze situeert zich tegen de Merodestraat. Het plan
verduidelijkt de locatie. Hiervoor zijn een aantal werken nodig, zoals het ontstronken (ongeveer 20 stuks), het nivelleren van 525 meter met rupskraan, het aanleggen van
het raster voor de hondenlosloopzone (concreet gaat het
om 525 meter in ursusdraad), het plaatsen van een poort
voor toegang met de tractor en het plaatsen van 2 houten
poortjes. De hondenlosloopzone wordt in maart-april 2019
gerealiseerd.

De strook staat hier aangeduid in het rood:
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loket kids & co

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

Het Doolhofje
Vanaf 2019 zal ‘Het Doolhofje’ doorgaan in wijkhuis ’t Lindehofke. Het Doolhofje is een praatgroep voor ouder(s), familie, vrienden … van kinderen met de
diagnose ASS, ADHD, hoogbegaafdheid …
Je bent steeds welkom voor een babbel en een tas koffie. Je komt en gaat
wanneer het jou best past. Tijdens deze bijeenkomsten is er telkens een afwisselend aanbod van sprekers, ervaringsdeskundigen, thematafels … Over het
volledige programma vind je meer info in het volgende gemeentenieuws.
Heb je interesse? Hou dan alvast maandag 28 januari 2019 vrij. Op dit eerste
ontmoetingsmoment van 2019 mogen jullie je stem laten horen: waar wil je
meer over weten, wie zouden we kunnen uitnodigen … Jullie bepalen zelf het
verdere verloop.
Praktisch
Op maandag 28 januari 2019 van 19.30 tot 21.30 uur.
Locatie: Wijkhuis ’t Lindehofke, Bergense Steenweg 55

Week van de Keigezonde Kempen
Van 1 tot en met 7 maart 2019 staat er een keigezonde week op jouw gezinskalender. De ‘Week van de Keigezonde Kempen’ staat bol van de activiteiten voor een gezond(er) gezinsleven. Doe mee en gun jezelf even tijd om stil te staan bij gezond
gedrag in jouw gezin. Veel gezinnen zoals jij en ik hebben wel de intentie om gezond gedrag thuis voorop te stellen, maar lopen
tegen de tijd en de drukte aan.
De actieweek wil met jou terug naar de basis van een gezond evenwicht,
niet veel van alles, maar van alles een beetje. Denk maar: heel even tijd
maken voor je kinderen, samen ontbijten, aandacht hebben voor een gezonde brooddoos, regelmatig een korte avondwandeling of ravotmoment
in eigen tuin, kies voor een offline uurtje, praat en luister.

Wist je dat …
• er elke vrijdag een SpeelBabbel is in de lokalen van De Kinderclub? Tussen 9.00 en 11.30 uur ben je welkom met je kindje
(tot 2,5 jaar). De koffie staat voor je klaar!
• alle kersverse ouder(s) om de twee maanden uitgenodigd worden op de SpeelBabbel? Je ontvangt daar je geboortepremie
van 40 euro en een zak vol cadeautjes en belangrijke info voor jou en je kindje. Tegelijk kan je kennismaken met de andere
baby’tjes en hun ouders.
• er twee keer per maand een verpleegster van Kind en Gezin naar onze SpeelBabbel komt om je kindje te wegen, te
helpen bij voeding …?
• er regelmatig workshops aangeboden worden op de SpeelBabbel zoals babymassage, lekkere fruitpapjes maken,
yoga …? En die zijn dan nog gratis ook!
• je alle info kan vinden op de facebookpagina van Loket Kids & co of Huis van het Kind Middenkempen? Zeker liken!

8

Herenthout

Vrijwilligersfeest
Naar jaarlijkse traditie organiseerde het lokaal bestuur van Herenthout in september een feest voor onze vrijwilligers om
hen te bedanken voor hun belangeloze inzet voor onze gemeente. Meer dan 200 vrijwilligers namen deel aan het feest en
konden genieten van een rijkelijk buffet. Aan de fotostand werd druk geposeerd om enkele leuke kiekjes als aandenken
mee naar huis te nemen! Bij deze … nogmaals een dikke merci!

Dankjewel
vrijwilliger!
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Mountainbiketoertocht

Infoavond ‘Woonmeters’

Inspiratiecafé rouw en verlies

Huldiging sportlaureaten en kampioenen 2018

Uitstap operette ‘Een nacht in Venetië’
(Heist-op-den-Berg)

Het Doolhofje

6 januari

17 januari

17 januari

18 januari

26 januari

28 januari

Minigolfwedstrijd – Pannenkoekenprijs

Voordracht ‘Red Star Line’

Expo ‘Hemel op Aarde’

Haringbak

17 februari

21 februari

22-24 februari

24 februari

Spaghetti avond VOC Neteland

Judotornooi voor pupillen & miniemen

Carnavalstoet

Stoetcafé

1 maart

2 maart

3 maart

3 maart

maart 2019

Lichtmis: pannenkoeken voor senioren

4 februari

februari 2019

Nieuwjaarsdrink & verenigingenmarkt

wat?

6 januari

wanneer?

januari 2019

Driane

Sportcentrum ’t Kapelleke

GOC Ter Voncke

Driane

Sint-Gummaruskerk

bib

Sportcentrum ’t Kapelleke

13.30u

10.00u

17.00-22.00u

12.00u

13.00-17.00u

19.30u

10.30u

14.00-17.00u

19.30-21.30u

‘t Lindehofke

Driane

19.15-22.00u

19.30u

19.30-21.30u

19.00-20.00u

Inschrijven: 7.30-10.30u

15.00-20.00u

uur?

Vertrek aan de kerk

Sportcentrum ’t Kapelleke

Driane

Gemeentelijke feestzaal

Sportcentrum ’t Kapelleke

marktplein

waar?

kids.co@herenthout.be

www.gezinsbondherenthout.be

sportdienst@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

bouwen.wonen@herenthout.be

Tom de Ceulaer
0476 79 48 45

info@herenthout.be

meer info?

uitneembaar

zorg.gezondheid@herenthout.be

info@vocneteland.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

ioed@kempenskarakter.be

chris.drijbooms@acv-csc.be

Denise Peeters
014 51 24 60

zorg.gezondheid@herenthout.be

Voorjaarseditie

Kindercarnaval

Carnavalbal voor senioren

Carnavalstoet

Stoetcafé

Uitstap ‘Liedjes om lief te hebben!’

Inspiratiecafé rouw en verlies

Toneelvoorstelling ‘Blind geheugen’

5 maart

6 maart

10 maart

10 maart

14 maart

14 maart

25 maart

Paasontbijt

Wandeling

Palmenconcerten Koninklijke Fanfare Sint-Pieter

80+ ontmoetingsdag

5 april

6 april

13 & 14 april

26 april

in Herenthout

25-26 mei

tentoonstelling
‘Erfgoedkampioenen - Kampioenenerfgoed’

mei 2019

Lezing Dr. Luc Colemont:
“Geef darmkanker geen kans”

1 april

april 2019

Nacht van Herenthout

4 maart

‘t Lindehofke

Driane

Zaal Lux

jeroen@kempenskarakter.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

0468 17 45 17

zorg.gezondheid@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

zorg.gezondheid@herenthout.be

Geef zelf je activiteit in! www.UiTdatabank.be

11.30u

zaterdag: 19.30u
zondag: 19.00u

8.00u

9.00u

Driane
Sportcentrum ’t Kapelleke

19.00u

19.00u

19.30-21.30u

13.30u

13.30u

Sint-Gummaruskerk

Sint-Gummaruskerk

Driane

Kapelhoeve (Turnhout)

Driane

Driane

GOC Ter Voncke

GOC Ter Voncke

loket vrije tijd

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

TERUG

BLIK

> Speelpret op de Met

> Bikken & Kubben

> Herenthit

> Fakkeltocht

> Vriend of Vijand

> Vredesboom

> Dag van de Jeugdbeweging

> Hans & Grietje

> Het Groot Dictee
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loket vrije tijd

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

Computer- en smartphonelessen in de bib
Voor elke sessie moet je apart inschrijven in de bib (beperkt aantal plaatsen). De lessen zijn gratis maar bij het inschrijven vragen we een
waarborg van 5 euro die terugbetaald wordt op de dag van de les zelf. Je dient de lessen te volgen met je eigen smartphone of laptop,
maar wie zelf geen laptop heeft kan eentje aanvragen bij de inschrijving. De overzichtsbrochure kan je ophalen in de bib en bij Driane.
23 april 2019
23 april 2019
24 april 2019
24 april 2019
24 april 2019
25 april 2019
25 april 2019
25 april 2019
26 april 2019
26 april 2019

Privacy en veiligheid op de pc
Kopen en verkopen op internet
Digitale foto’s opslaan en bewerken - deel 1*
Fotografie met je smartphone
Op reis met je smartphone
WhatsApp op je smartphone
Fotografie met je iPhone
Op reis met je iPhone
Digitale foto’s opslaan en bewerken - deel 2*
WhatsApp op je iPhone

* de twee lessen horen samen

laptop
laptop
laptop
smartphone
smartphone
smartphone
iPhone
iPhone
laptop
iPhone

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

In samenwerking met Seniornet Vlaanderen, Bibliotheek Neteland en de Vlaamse overheid.

De Bib for Kids
Poëziewedstrijd
De Poëzieweek start op donderdag
31 januari 2019 met Gedichtendag.
De kinderen van de 5e en 6e leerjaren
krijgen dan weer de gelegenheid om
gedichten te schrijven. De Poëzieweek
viert dit jaar de ‘vrijheid’. Het thema zal
zeker heel wat doen opborrelen in de
breinen en harten van de deelnemende
klassen. De poëtische resultaten worden tentoongesteld in de bib tot en
met zondag 17 februari 2019.
Kidsdagen
• Voor de kidsdag op woensdag 30
januari 2019 brengt de Herenthoutse Muziekacademie in 2 beurten in
woord en muziek een selectie van de
ingestuurde gedichten van de poëziewedstrijd. De voordracht is toegankelijk voor jong en oud maar inschrijven
vooraf is verplicht.

• Woensdag 20 februari 2019 organiseren we samen met Herenthoutse
kunstkringen een knutselnamiddag
voor het 1e tot 6e leerjaar. Inschrijven
is verplicht.
• Op woensdag 27 februari 2019 is
er een voorleesnamiddag rond pesten.
• In maart werken we mee aan de
Week van de Keigezonde Kempen.
• Van eind maart tot begin mei 2019
brengen we de resultaten van de knutselnamiddag en de andere activiteiten
samen in een tentoonstelling. De expo
wordt dit jaar geopend op woensdag
20 maart 2019 tijdens een feestelijke
kidsdag met vrije toegang voor jong en
oud.

Jeugdboekenmaand 2019
Kinderen van de lagere scholen kunnen
via de bib deelnemen aan allerlei activiteiten rond het thema van de Jeugdboekenmaand. Dit jaar draait alles rond
‘Vriendschap’.

Workshop 3D-printen
Op woensdag 3 april 2019 brengt
‘Fablab’ i.s.m. Bibliotheek Neteland een
workshop 3D-printen voor 10- tot 12-jarigen. Inschrijven is verplicht.

Meer info over de Kids-activiteiten in de bib en via de scholen.

Voordracht ‘Red Star Line’
Op donderdag 21 februari 2019 om 19.30 uur brengt Lucile Hemelaar, gids
in het Red Star museum, op uitnodiging van ACV-Herenthout en beweging.net
in de bib een lezing over de Red Star Line: ‘Een verhaal van Europese migratie
naar Amerika’. De bib verzorgt een infostand.
Inschrijven
chris.drijbooms@acv-csc.be of in de bib
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loket vrije tijd

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

Skatepark 2.0
Op 7 oktober 2018 was het eindelijk zo ver, de officiële opening van het
nieuwe skatepark aan sportcomplex ’t Kapelleke. Het park is ontworpen
vóór en dóór de (Herenthoutse) jeugd en blijkt ondertussen een groot succes te zijn. Dagelijks zijn er tal van jongeren te vinden die hun beste trucs
laten zien op skateboard, step of skates.
Om problemen te vermijden heeft het lokaal bestuur een ‘huishoudelijk reglement’ opgesteld voor iedereen die op en rond het skatepark komt. Het
bepaalt o.a. dat kinderen jonger dan 8 jaar vergezeld moeten zijn van een
volwassene, dat sluikstorten verboden is en dat er geen graffiti mag aangebracht worden op het skatepark. We betreuren dan ook dat dit laatste
al gebeurd is.
Wie het huishoudelijk reglement niet naleeft kan bestraft worden met een boete volgens de GAS-codex.

Kids First!
We gaan ook dit jaar aan de slag met het Kids First-team, een team samengesteld
uit 12 jongeren van het 5de en 6de leerjaar van de 3 Herenthoutse scholen. We
vergaderen enkele keren tijdens de middagpauze in het gemeentehuis over een
thema dat speelt bij kinderen en jongeren. Tijdens onze eerste bijeenkomst
was de vraag ‘Retteketetteketet, wat te doen met de PretCamionette?!’ Er
kwamen tal van antwoorden en ideeën uit de bus waarmee we nu aan de slag
kunnen gaan. Ben je benieuwd wat het resultaat gaat zijn? Dan moet je nog
even wachten tot in het voorjaar want dan trekken we er weer op uit met de
PretCamionette!

Kempens Karakter zoekt materiaal
In het voorjaar organiseert Kempens Karakter een aantal tentoonstellingen in onze gemeente. Zij doet daarvoor graag een oproep.
Ben je in het bezit van informatie of materialen die nuttig kunnen zijn voor de expo’s, geef dan een seintje. Wij zijn vooral op zoek naar
foto’s, filmpjes, documenten, krantenknipsels en objecten.
Sporterfgoed Kempen en Herenthout

Expo ‘Hemel op Aarde’

Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019 staat de tentoonstelling ‘Erfgoedkampioenen - Kampioenenerfgoed’ in wijkhuis
’t Lindehofke (Bergense Steenweg 55) op de planning.

Benieuwd welke geschiedenis, pracht en praal er verscholen
zit achter kerkdeuren? Met de tentoonstellingenreeks Hemel
op Aarde vertellen we je het verhaal van zes religieuze gebouwen in de streek.

Bekende sportfiguren uit onze regio komen aan bod, maar
het zijn vooral de sporters en sportclubs uit ons dorp die we
in de spotlights zetten.
Ben je in het bezit van informatie of materialen die nuttig kunnen zijn voor de expo, geef ons een seintje. De erfgoedvereniging Kempens Karakter kan
deze informatie overigens ook digitaliseren zodat ze voor het nageslacht bewaard blijft.

Van 22 tot 24 februari 2019 houden we halt in de SintGummaruskapel. De kapel deed vroeger onder andere
dienst als gemeente- en tekenschool. We vertellen je alles
over dit verleden door een ‘klas van toen’ te reconstrueren en
klasfoto’s uit de oude doos te exposeren.
Daarnaast kan je het rijke restauratieverleden van de kapel
herontdekken en ook voor de kleinsten hebben we een fijne
activiteit in petto. Het volledige programma kan je binnenkort
lezen op www.kempenskarakter.be!
Heb jij als echte Herenthoutenaar nog op de schoolbanken
gezeten in de Sint-Gummaruskapel? Of heb je ander fotomateriaal van de kapel toen die bekend stond als ‘de Torekensschool’ of de ‘Vespertekenschool’? Laat het ons weten.

Meer info
sportdienst@herenthout.be of 014 51 62 06
jeroen@kempenskarakter.be of 014 21 47 00 - 0474 65 42 87

Meer info
charlotte@kempenskarakter.be of 014 38 87 42
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loket zorg & gezondheid

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

Samenwerking Klus- en Verhuisdienst Kringwinkel Zuiderkempen
OCMW Herenthout gaat vanaf 1 januari 2019 opnieuw samenwerken met de
Klus- en Verhuisdienst van Kringwinkel Zuiderkempen. Dit betekent dat vanaf
1 januari 2019 de eigen klusjesdienst van het OCMW volledig wordt stopgezet.
Bij de Klus- en Verhuisdienst kan je terecht voor allerlei kleine klussen bv. tuinonderhoud, schilder- en behangwerken, herstellingswerkjes, verhuis …
Inwoners van gemeente Herenthout die voldoen aan de voorwaarden kunnen gebruik maken van de Klus- en Verhuisdienst als volgt:

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

• 7,5 euro per uur (exclusief BTW) voor mensen met het OMNIO-statuut, verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, leefloon, schuldbemiddeling of
budgetbegeleiding.
• 15,00 euro per uur (exclusief BTW) voor 70-plussers of mensen met een invaliditeit van 66% of 9 punten.
Voor elke klus wordt op voorhand een offerte gemaakt zodat je steeds weet hoeveel de klus je zal kosten.

Gezinszorg OCMW Herenthout
Voor de organisatie van gezinszorg werkt OCMW Herenthout al vele jaren samen
met Thuiszorg Kempen. De dienst gezinszorg biedt hulp aan gezinnen, bejaarden
en zorgbehoevenden en dit bij jou thuis! We stellen als doel om je zo goed en
comfortabel mogelijk te ondersteunen bij je alledaagse taken.
Je kan op ons rekenen voor:
• Huishoudelijke taken: was en strijk, boodschappen doen, maaltijd koken …
• Persoonsverzorging: hulp bij het dagelijks toilet, hulp bij het bewegen en verplaatsen …
• Begeleidende sociale taken: ontspanning en vrije tijd, hulp bij zorg voor de kinderen …

Meer info
gezinszorg.herenthout@iok.be
0474 77 11 72

Plaspunten
In het najaar van 2015 startten we in Herenthout met het initiatief ‘Gratis plaspunten’. Dit zijn openbare gebouwen, horecazaken en andere ondernemingen
waar je zonder aankoopverplichting naar het toilet kan gaan.
Je herkent de plaspunten aan de sticker op de deur of raam. Een rolstoeltoegankelijk toilet herken je aan het blauw icoontje dat in de sticker is verwerkt.
Een gratis plaspunt mag je tijdens de openingsuren steeds binnenwandelen voor een
bezoek aan het toilet. Je hoeft niets te drinken en men zal je geen vergoeding vragen.
In Herenthout werken volgende horecazaken hieraan mee:
TC De Bergen – ’t Kapelleke – Taverne Diamant – Prinsenhof – Café Peerke – Frituur ‘t Pleintje – De Kluis – Café Lux – Broodjesmarkt bij de Gommer – Café Molenhuis – De Veurleste – ’t Schipke – La Taperia – Frituur De Nief Met – Zellehof – Bar
Baar – Frituur Domino – GOC Ter Voncke
Je kan voor een gratis plasje ook terecht in het gemeentehuis – de bibliotheek –
Driane en WZC Boeyendaalhof.
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loket zorg & gezondheid
Lichtmis

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

Uitstap Kempenshows

Op zaterdag 2 februari 2019 is het
Lichtmis. Naar jaarlijkse gewoonte
trakteert onze seniorenraad met gratis
pannenkoeken, koffie en thee voor alle
Herenthoutse senioren.

Portugese
conversatiegroep
Op vraag van enkele Herenthoutenaren willen we beginnen met een conversatiegroep Portugees.
In deze cursus kan je je eerder verworven kennis onderhouden. Spreekvaardigheid en woordenschat worden
tijdens deze cursus verder ontwikkeld.

Op donderdag 14 maart 2019 organiseert de Herenthoutse seniorenraad i.s.m. OKRA en WZC Boeyendaalhof een uitstap naar Kapelhoeve
in Turnhout voor de show ‘Liedjes om
lief te hebben!’. Een datum om alvast
te noteren in je agenda.
Jullie zijn welkom in de cafetaria van
Driane op maandag 4 februari
2019 tussen 14.00u en 17.00u.

Houd de komende maanden zeker
onze affiches in het oog voor meer
praktische info!

Deze cursus kan doorgaan bij voldoende inschrijvingen.
Praktisch
Op dinsdagavond van 19.00 tot
21.00 uur
Locatie: Driane
Inschrijven: Loket Zorg & Gezondheid voor 10 januari 2019

Bewegen Op Verwijzing helpt inwoners meer bewegen
Regio Neteland is gestart met het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ (BOV), een
initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven en met steun van de Vlaamse
overheid. Dankzij dit project kunnen de huisartsen de ‘zittende’ Vlaming met een
gezondheidsrisico doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach.
De deelnemers krijgen van hun coach een beweegplan op maat, bv. een dagelijkse fietstocht naar het werk, of een wekelijks dans- of zwemuurtje. De coach
motiveert hen en helpt hen op weg. Zo geeft hij de doorverwezen patiënten zin om
te bewegen en om zelf een actiever leven uit te bouwen.
Voordelen
Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel beweegt na begeleiding. Bovendien
heeft het project ook nog andere voordelen: je voelt je beter in je vel, je komt vaker
naar buiten en je hebt meer sociaal contact.
Interesse?
Neem contact op met onze coach Aurelie Dejonghe:
• SMS ‘bewegen’ naar 0492 18 39 54
• of telefoneer naar 0492 18 39 54
• of stuur een mailtje naar herenthout@bewegenopverwijzing.be
Meer info: www.bewegenopverwijzing.be

Inspiratiecafé rouw en verlies
Mensen komen in aanraking met uiteenlopende verliezen: overlijden van een dierbare,
scheiding, verlies van een job, verlies van gezondheid en vaak verlies van jezelf.
In het najaar van 2018 organiseerden we voor de eerste keer een inspiratiecafé rond
rouw en verlies. De reacties waren hartverwarmend. Ook in 2019 werken we graag
opnieuw samen met 2 fantastische madammen: Kim (Be-lief) en Kathleen (Lou’k up).
Iedereen is van harte welkom op deze inspirerende en taboedoorprikkende avonden.
We geven enkele getuigenissen, een streepje muziek, een vleugje humor en ook wat
tips en handvaten die je kan gebruiken tijdens elk uniek rouwproces. Positiviteit staat
centraal bij ons, dus we laten je graag met een warm gevoel naar huis gaan.
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Praktisch
Op donderdag 17 januari en
donderdag 14 maart 2019 van
19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Driane
Inschrijven: Loket Zorg & Gezondheid voor 10 januari en 7 maart 2019

loket zorg & gezondheid

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

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden) is een tegemoetkoming die je kunt ontvangen als je 65 jaar bent
of ouder én als je zelfredzaamheid beperkt is. Dit wil zeggen dat je moeilijkheden
ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals je verplaatsen, eten bereiden, jezelf verzorgen en aankleden, je woning onderhouden, gevaar inschatten en
vermijden, contact onderhouden met andere personen.
Het recht op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt berekend in functie
van de verminderde zelfredzaamheid, de gezinssamenstelling en het gezinsinkomen.
Meer info
www.vlaamsesocialebescherming.be/
zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood

Hoe aanvragen?
Het zorgbudget voor ouderen met een
zorgnood kan enkel online aangevraagd worden. Als je hulp nodig hebt
bij deze aanvraag kan je terecht bij je
ziekenfonds of hulpkas of op het Loket
Zorg & Gezondheid.

Lezing Dr. Luc Colemont:
“Geef darmkanker geen kans”

Toneelvoorstelling
‘Blind geheugen’

Iedere dag verliezen 5 families in Vlaanderen een dierbare
aan darmkanker. Nochtans is darmkanker volgens alle
criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie de “ideale
ziekte” om vroegtijdig op te sporen zodat de kans op genezing méér dan 90% is. Er bestaat jammer genoeg nog een
groot gebrek aan kennis over dit onderwerp.

Een oudere acteur wordt na een voorstelling ontslagen.
Omdat hij zijn teksten niet meer kan onthouden? De dokters hebben namelijk de ziekte van Alzheimer vastgesteld.

Wist je dat het 8 à 10 jaar duurt vooraleer een kleine poliep
eventueel uitgroeit tot een kwaadaardig gezwel? Wat zijn
de symptomen van darmkanker? Hoe kunnen we darmkanker vermijden? Wat is de rol van een gezonde levensstijl? Hoe vaak komt darmkanker voor?
Op deze en vele andere vragen geeft Dr. Colemont een
duidelijk en helder antwoord in “mensentaal”. Een boeiende uiteenzetting, met een lach en een traan, die slechts
één doel voor ogen heeft: minder leed door darmkanker,
méér gezonde levensjaren!

Hij voelt zich verloren. Het decor van zijn laatste voorstelling wordt afgebroken. Ook zijn wereld verpulvert, korrel
voor korrel. Het aanvaardingsproces is moeilijk. Hij voert
een gesprek met de theatertechnicus. Het wordt een gesprek vol humor, dramatiek maar ook soms agressie.
Hij lardeert zijn verhaal met vele anekdotes en herinneringen
uit het theater en uit zijn leven. Het is zijn laatste keer op de
“bühne”, zijn zwanenzang.
Deze voorstelling wordt, ondanks het ernstige onderwerp,
met veel humor gebracht, maar is ook zeer herkenbaar en
pakkend.
Praktisch
Op maandag 25 maart 2019 om 19.00 uur
Locatie: Sint Gummaruskapel (Torekensschool)
Inschrijven: Loket Zorg & Gezondheid voor 18 maart 2019
Prijs: 7 euro

Praktisch
Op maandag 1 april 2019 om 19.00 uur
Locatie: Sint Gummaruskapel (Torekensschool)
Inschrijven: Loket Zorg & Gezondheid

Reanimeren en defibrilleren
Hoe reageer jij wanneer er plots
iemand neervalt op straat? Onze
‘Hartveilige gemeente’ biedt in
samenwerking met het Rode
Kruis en de Stuurgroep Gezondheid gratis opleidingen aan. Tijdens de cursus leer je de vaardigheden en het vertrouwen om
in te grijpen bij een hartstilstand.
Hoe meer mensen deze cursus
volgen, hoe meer kans je hebt
om adequaat geholpen te wor-

den en om te overleven bij een hartprobleem. Leren reanimeren en defibrilleren kost slechts drie uurtjes van je tijd.
De seniorenraad gaf op 10 september 2018 het goede voorbeeld door samen de cursus te volgen. Volg hun voorbeeld
en schrijf je snel in want moest er zich in je omgeving iets
voordoen, dan zal je blij zijn dat je weet hoe te reageren!
Praktisch
Op dinsdag 12 februari of dinsdag 19 maart 2019
van 19.00 tot 22.00 uur
Locatie: Driane
Inschrijven: Loket Zorg & Gezondheid tot volzet
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Herenthout
Wijkwerking Lokale Politiezone Neteland
Het algemeen en zonaal onthaal van de politie bevindt zich op het hoofdcommissariaat aan de Molenvest 23 te Herentals. Daar kan je elke dag van 7 tot 21
uur terecht voor klachten, aangiften, vragen of inlichtingen. De onthaalbediende of
politie-inspecteur zal je graag helpen.
De wijkwerking staat het dichtst bij de bevolking. Elke gemeente van de politiezone heeft een politiepost van waaruit de wijkinspecteur vertrekt voor zijn dagtaak.
De mensen kunnen er terecht voor klachten en aangiften of een informele babbel. In
Herenthout is de politiepost gehuisvest in het gemeentehuis, Bouwelse Steenweg 8.

Geert Matheus, Miranda Horemans en Luc Cannaerts

De wijkinspecteur patrouilleert in zijn/haar wijk en onderhoudt contacten met de bewoners. Hij/zij bemiddelt en geeft raad waar nodig. Daarnaast heeft hij/zij tal van onderzoeks- en toezichtstaken. Bij het begin en
einde van de schooldag vind je de wijkinspecteur in de buurt van de scholen of op gevaarlijke oversteekplaatsen waar hij/zij de
kinderen veilig het verkeer in leidt. Tijdens belangrijke gebeurtenissen of evenementen in je buurt houdt hij/zij een oogje in het zeil.
Herenthout is opgedeeld in 3 sectoren waarvoor telkens een andere wijkinspecteur verantwoordelijk is:
• De sector vanaf Molenstraat/Herentalse Steenweg naar rechts tot en met Itegemse Steenweg neemt Luc Cannaerts voor zijn
rekening.
• De zijstraten rechts van Itegemse Steenweg tot en met Nijlense Steenweg zijn voor Geert Matheus.
• Miranda Horemans is verantwoordelijk voor de zijstraten rechts van Nijlense Steenweg tot en met de zijstraten links van Molenstraat/Herentalse Steenweg.
Je kan op www.politie.be/5369/ heel makkelijk opzoeken wie je wijkagent is of via de website met hem/haar contact opnemen.

Campagne 11.11.11
De Herenthoutse campagne van 11.11.11 bracht dit jaar 5 689 euro op. Dit bedrag is hoger dan de afgelopen jaren, vooral dankzij de deur-aan-deur-omhaling.
Het groeiend aantal vrijwilligers hebben het verschil gemaakt.
Dit alles was verder ook niet mogelijk zonder de logistieke ondersteuning van
de gemeente, de helpers in het café en in de keuken, de uitbaters van GOC Ter
Voncke die het café ter beschikking stellen en uiteraard de gulle gevers. Bedankt
Herenthout!

Huirtuitse Dag van de Burger – editie 2018
De burgemeester en het comité ‘Huirt-Uit-Fiejest’ danken de Herenthoutse bevolking voor de talrijke opkomst in het GOC
Ter Voncke. Dankzij iedereen werd dit evenement opnieuw een groot succes.
De opbrengst werd op vrijdag 7 december 2018 evenredig verdeeld onder de 8 deelnemende verenigingen. De voorzitters
van volgende verenigingen ontvingen uit handen van de burgemeester een cheque ter waarde van 1 125 euro: Rode Kruis,
Chiro Herenthout, WTC Herenthout, Judoclub Herenthout 1080, Landelijke Gilde Herenthout, LRV Sint-Paulus, Jubile en
Koninklijke Fanfare Sint-Pieter.
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Data gemeenteraad en OCMW-raad
woensdag
maandag
maandag
maandag

2 januari 2019
4 februari 2019
11 maart 2019
1 april 2019

De gemeenteraad start om 20.00 uur in de gemeentelijke feestzaal, Bouwelse
Steenweg 10. De openbare vergadering van de OCMW-raad vindt plaats aansluitend op de openbare vergadering van de gemeenteraad.

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

Merken van fietsen

De teksten voor het gemeentenieuws,
dat verschijnt half maart, moeten op het gemeentehuis
toekomen uiterlijk op 4 februari 2019.

maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur:
7 januari – 4 februari – 11 maart

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:
13 februari – 20 maart

Onderwijs in Herenthout 2018-2019
Klim-op
Kleuter

Klim-op
Lager

De Luchtballon De Luchtballon
Kleuter
Lager

’t Klavertje
Kleuter

’t Klavertje
Lager

Opendeuravond/
infoavond

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

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

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

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

Steeds welkom
na afspraak

Opendeurdag

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

/

/

Instapmomenten

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

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

Na afspraak
014 51 27 64

Na afspraak
014 51 13 39

Na afspraak
014 51 13 39

Mededelingsstrook

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

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