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Loket Bouwen & Wonen

Loket Vrije Tijd

Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 47
bouwen.wonen@herenthout.be
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-16.00 uur en 17.30-20.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
dinsdagnamiddag: enkel op afspraak
Sluitingsdagen:
maandag 22 april 2019
woensdag 1 mei 2019
donderdag 30 mei 2019
vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
vrijdag 21 juni 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
Sluitingsdagen:
maandag 22 april 2019
woensdag 1 mei 2019
donderdag 30 mei 2019
vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
vrijdag 21 juni 2019
Bibliotheek
Sluitingsdagen:
zondag 21 april 2019
maandag 22 april 2019
woensdag 1 mei 2019
donderdag 30 mei
vrijdag 31 mei
zondag 9 juni 2019
maandag 10 juni 2019
vrijdag 21 juni 2019
Sporthal
Sluitingsdagen:
zondag 21 april 2019
maandag 22 april 2019
woensdag 1 mei 2019
woensdag 22 mei tot en met maandag 27 mei 2019
donderdag 30 mei 2019
vrijdag 31 mei 2019
zondag 9 juni 2019
maandag 10 juni 2019
vrijdag 21 juni 2019
Deze sluitingsdagen zijn niet van toepassing op de cafetaria.

Loket Kids & co

Zwanenberg 27
T 014 50 27 76
kids.co@herenthout.be
LoketKidsCo
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: doorlopend van 13.00-20.00 uur
Sluitingsdagen:
maandag 22 april 2019
woensdag 1 mei 2019
donderdag 30 mei 2019
vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
vrijdag 21 juni 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:
maandag 22 april 2019
woensdag 1 mei 2019
donderdag 30 mei 2019
vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
vrijdag 21 juni 2019

Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56
T 014 50 77 11
zorg.gezondheid@herenthout.be
HuisDriane
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 17.30-20.00 uur
Elke namiddag op afspraak of voor dringende zaken, behalve op vrijdag.
Sluitingsdagen:
maandagavond 25 maart 2019
maandagavond 1 april 2019
maandag 22 april 2019
woensdag 1 mei 2019
donderdag 30 mei 2019
vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
vrijdag 21 juni 2019

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:
vrijdag 5 april 2019
maandag 22 april 2019
woensdag 1 mei 2019
donderdag 30 mei 2019
vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
dinsdag 18 juni 2019
vrijdag 21 juni 2019
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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

Carnavaleske kinderzoektocht
Nog niet uitgefeest?
Dat komt goed uit, want
onze kinderzoektocht
– in carnavalsthema! – wacht op jou.
Los de raadsels op langsheen 5 historische locaties in ons dorp en kroon

Reusvriendelijke
gemeente

jezelf tot prins(es) carnaval! Elke locatie is voorzien van een erfgoedbord
met een QR-code. Door deze code
te scannen met je smartphone krijg
je telkens een puzzel voorgeschoteld
die je wat dichter bij je doel brengt. Het
vertrek is aan het erfgoedbord van de

kerk. Op 6 mei 2019 trekken we uit
alle deelnemers enkele winnaars. Zij
ontvangen een picknickmand voor 2
personen op ons picknickevenement
van 12 mei 2019 of een leuke stoeters-CD of -stripverhaal. Extra pret
verzekerd!

Kapelletjesroute

Picknick 2019

Op 12 mei 2019 organiseert de
toerismeraad een picknick op een
wel heel bijzondere locatie. Die dag
kan je namelijk je dekentje spreiden
op de weide aan de grote vijver van
het kasteel van Herlaer.

Net voor de eerste carnavalstoet van
2019 van start ging, mochten we het
label van ‘Reusvriendelijke gemeente’
in ontvangst nemen uit de handen
van een afvaardiging van ‘Reuzen in
Vlaanderen vzw’. We voldoen aan
alle voorwaarden zodat de reus Peer
Stoet hiermee erkend is als Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Je kan ook dit jaar weer, nog steeds
gratis, de brochure van deze fietstocht
bekomen. Het traject is ongeveer 20
kilometer lang en voert je langs de
mooiste kapelletjes (en je zal er meer
dan 20 treffen) van Herenthout. Die
staan er in mei op hun paasbest bij!
De vernieuwde brochure is vanaf 15
april 2019 verkrijgbaar aan Loket Vrije
Tijd.

Gevulde picknickmanden en/of
-rugzakjes kan je bestellen bij Loket
Vrije Tijd, of je brengt gewoon je eigen knapzak mee.
En als het unieke historische kader
nog niet voldoende is om je te overtuigen: het is die dag ook moederdag. Graag gedaan!
Alle info vanaf 8 april 2019 op
website en Facebook!

Erfgoedkampioenen – Kampioenenerfgoed
De Kempen hebben een bijzonder
rijk sportverleden. Erfgoedcel Kempens Karakter bundelt het sporterfgoed uit de regio in een boeiende
tentoonstelling. Herbeleef de prestaties van kampioenen als Raymond
Ceulemans, Rik Van Looy, Herman
Vanspringel of Bart Wellens. Ook
onze Herenthoutse sporters komen
aan bod: Johan Van Herck, Mike Van
Dijck, Achiel Bruneel, Stan Reypens,
Ellen Van Loy, Rudi Van de Poel.

Misschien ontdek je nog foto’s waar je
zelf of iemand die je kent op staat en
ontstaan er boeiende verhalen over
sportprestaties uit het verleden. Ook
over de vele kleine clubs, verdwenen
sportpleintjes en tal van volkssporten
vertellen we een boeiend verhaal.
Wie is er nog bekend met struifvogelschieten, kegelen of hanenkraaien?
Ontdek het Kempense sportverleden
tijdens deze interactieve tentoonstelling vol beelden en originele objecten!

Praktisch
zaterdag 25 mei 2019 van
14.00 tot 18.00 uur
zondag 26 mei 2019 van 8.00
tot 18.00 uur
Locatie: Wijkhuis ’t Lindehofke,
Bergense Steenweg 55
Meer info
www.kempenskarakter.be
info@kempenskarakter.be
014 21 97 00
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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

Privacy en veiligheid op de pc

laptop

13.30-16.00 uur

23 april 2019

Kopen en verkopen op internet

laptop

19.30-22.00 uur

24 april 2019

Digitale foto’s opslaan en bewerken - deel 1*

laptop

09.30-12.00 uur

24 april 2019

Fotografie met je smartphone

smartphone

13.30-16.00 uur

24 april 2019

Op reis met je smartphone

smartphone

19.30-22.00 uur

25 april 2019

WhatsApp op je smartphone

smartphone

09.30-12.00 uur

25 april 2019

Fotografie met je iPhone

iPhone

13.30-16.00 uur

25 april 2019

Op reis met je iPhone

iPhone

19.30-22.00 uur

26 april 2019

Digitale foto’s opslaan en bewerken - deel 2*

laptop

09.30-12.00 uur

26 april 2019

WhatsApp op je iPhone

iPhone

13.30-16.00 uur

* de twee lessen horen samen

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

Snelnieuws bib
Vrijkaarten voor
Mooov-filmfestivals
MOOOV Filmfestival loopt dit jaar
van 23 april tot 5 mei 2019 op
7 locaties in Vlaanderen: Beringen,
Brugge, Genk, Lier, Roeselare, SintNiklaas en Turnhout. In de bib kan
je gratis tickets afhalen (max. 2 per
gezin en zo lang de voorraad strekt).
Het volledige programma en alle
aanwezige internationale gasten
vind je vanaf 1 april terug op https:
//festival.mooov.be//Festival/

Nieuwe lerarenkaarten
Tot eind juni kunnen leerkrachten en
schoolpersoneel die in Herenthout
wonen hun lerarenkaart 2019 van
Klasse afhalen in onze bib. Kom gerust even langs.
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Expo Jeugdboekenmaand

Bib@themovies ‘En guerre’

Van 20 maart 2019 tot en met zondag 5 mei 2019 stellen we de resultaten van de knutselnamiddag en de
klasopdrachtjes van de jeugdboekenmaand tentoon in onze bib. Dit
jaar was het thema vriendschap. Vrije
toegang tijdens de openingsuren.

Hyperrealisme
troef in deze radicale stakingsfilm:
de prent toont
rumoerige vergaderingen, interne
verscheurdheid,
opofferingen en
wanhoop in het kader van een bedrijfssluiting, ondanks de zware financiële offers van de werknemers en
een recordwinst voor het bedrijf. De
bib verzorgt een infostand.

Kidsdagen
• 3 april: workshop 3D modelleren
en 3D printen voor 10 tot 14-jarigen. Inschrijving verplicht.
• 24 april: buitenspeeldag
• 22 mei: ‘Pauze in ‘t Park’

Praktisch
Donderdag 28 maart 2019
om 20.00 uur
Locatie: de bib
Inschrijven: in de bib of via
chris.drijbooms@acv-csc.be

loket vrije tijd

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

Alle kinderen buiten (spelen)!
Dat buiten spelen niet alleen superplezant, maar ook gezond en ontspannend is, dat weten we allemaal. Daarom zetten we in
het voorjaar extra in om alle kinderen buiten te krijgen. In onze gemeente valt vanalles te beleven!

Speelpleinwerking is op zoek naar jou
We kunnen ons geen zomervakantie bedenken zonder Speelpleinwerking Herenthout. Van maandag 1 juli tot en met vrijdag 26 juli 2019 staan we weer
klaar om te spelen, ravotten en sportcomplex ’t Kapelleke om te toveren tot een
heus speelparadijs!
We zoeken hiervoor gemotiveerde (hoofd-)animatoren om de Herenthoutse kinderen een onvergetelijke zomer te bezorgen!
Meer info en solliciteren
www.herenthout.be/animator
jeugd@herenthout.be
T 014 50 78 51

Voorwaarden:
• Vanaf geboortejaar 2003 (of vroeger)
• Animatorcursus is geen verplichting, maar wel een meerwaarde. Je kan zelfs
stage lopen op onze speelpleinwerking.
• Doe maar eens goe zot!

Uit met Vlieg in Herenthout
In de paasvakantie zijn er weer verschillende activiteiten voor de Herenthoutse
jeugd. Kom je graag mee knutselen aan de PretCamionette of ga je mee op uitstap
naar Bobbejaanland of heb je zin in een game-namiddag? Ontdek het volledige
aanbod op www.herenthout.be/uitmetvlieg.
Indien het financiële een drempel zou zijn om deel te nemen aan de activiteiten, neem
dan contact op met Loket Sociale Dienst, Bouwelse Steenweg 52, 014 50 21 81.

Meer info
jeugd@herenthout.be
T 014 50 78 51
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loket vrije tijd

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

Cultuur- en jeugdawards 2018
In GOC Ter Voncke werden op 19 januari 2019 naar jaarlijkse traditie de cultuur- en jeugdawards uitgereikt.
Stefan Laenen en Jef Aerts kaapten
de Cultuurprijs 2018 weg voor
hun boek en voorstelling Herenthit.
Zij haalden het op de valreep voor
het uitverkochte Clamotte Rock
2018.

Ook de verkiezing van de Trofee
van Verdienste was een nek-aannek race, waarin Poco-stichter Marcel Geeraerts het uiteindelijk haalde
van Clara Janssens (Kunstkring Toreke Beeldende Kunsten).

De Jeugdduim 2018 ging dan
weer naar Jeugdatelier Matsijs, dat
zich bekroond zag voor de kunstige
decoratie van de elektriciteitskasten
in het dorpscentrum.

Herenthit: te koop in de bib, op Loket Vrije Tijd en in de Herenthoutse
krantenwinkels (15 euro).

Promoot je evenement via de nieuwe frames
Herenthoutse verenigingen en organisaties kunnen vanaf nu op een nette manier publiciteit maken langs de
invalswegen voor hun evenementen.
We nemen afscheid van rommelige
nadars; op zeven locaties plaatsten
we frames met ruimte voor telkens
vier spandoeken. Onze gemeentelijke diensten zorgen dan voor plaatsing (en natuurlijk ook verwijdering na
afloop van het evenement).

De frames staan in de Bouwelse
Steenweg, Bevelse Steenweg, Itegemse Steenweg, Herentalse Steenweg, Wiekevorstse Steenweg, Nijlense Steenweg en Doornstraat. Het
gebruik van deze frames is gratis,
maar moet wel aangevraagd worden.
Meer info en voorwaarden
www.herenthout.be.

Sportlaureaten
Op vrijdag 18 januari 2019 werden de sportlaureaten & kampioenen van 2018 in de bloemetjes gezet. De laureaten: Jenne Van
Hoof (jeugdsportman motorcross), Amberley Van den Broeck (jeugdsportvrouw judo), TTM Blijf Jong (jeugdsportploeg turnen),
Vince Van de Poel (sportman triatlon), Ellen Van Loy en Elise Helsen (sportvrouwen veldrijden en atletiek), ruitervereniging SintPaulus (sportploeg paardensport). Foto’s: Martin Lieckens
TTM Blijf Jong

Sint-Paulus
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Amberley

Vince

Elise

loket leven & ondernemen

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

Bijzitters gezocht voor de verkiezingen
Op zondag 26 mei 2019 vinden de regionale, federale en Europese verkiezingen plaats. Onze gemeente zal dan terug
beroep doen op heel wat mensen om op de verkiezingsdag een taak te vervullen in een stembureau.
Om de stembusgang vlot te laten verlopen is onze gemeente op zoek naar
gemotiveerde vrijwillige bijzitters. In Herenthout zijn er acht stembureaus. In elk
bureau wordt de voorzitter bijgestaan door bijzitters. Zij nemen onder andere
de identiteitskaarten aan, controleren de lijsten, stempelen de kiezersbrieven
af, helpen de kiezers in het kieshokje indien nodig. In ruil krijg je een kleine vergoeding, een gratis maaltijd en drank. Als bijzitter moet je op de verkiezingsdag
aanwezig zijn van 7.00 tot 16.00 uur.
Je kan bijzitten als je minstens 18 jaar, Belg en stemgerechtigd bent.
Ben je kandidaat? Kom dan persoonlijk langs op het Loket Leven & Ondernemen om je te laten registreren of
stuur een mail naar leven.ondernemen@herenthout.be.

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

3. Zitdag in Herenthout
Het personeel van Team Beheer 5 zal op vrijdag 17 mei
2019 beschikbaar zijn voor het invullen van de aangifte in
de personenbelasting betreffende het aanslagjaar 2019
(inkomsten 2018) in de gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg 10.
OPGELET: dit kan vanaf dit jaar enkel nog
OP AFSPRAAK!
Je maakt je afspraak via:
• 014 507 835
• leven.ondernemen@herenthout.be
• de balie van het loket
Belangrijk: Als je gehuwd of wettelijk samenwonend
bent en je alleen naar je afspraak komt, gelieve je partner
de aangifte reeds vooraf te laten ondertekenen.

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

Meer info
contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën
elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur
T 0257 257 57 (gewoon tarief)

Met meer dan 9 000!
Op 31 december 2018 telde onze gemeente 9067 inwoners en hebben we voor het eerst de kaap van 9000 overschreden. Het vrouwelijk geslacht haalt hierbij de bovenhand:
in Herenthout wonen 77 vrouwen
(4573) meer dan mannen
(4496).
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loket sociale dienst

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

Welkom in Wijkhuis ’t Lindehofke
Het wijkhuis wordt georganiseerd voor en door de wijkbewoners, maar iedereen is welkom! Je hoeft dus niet van de wijk te zijn om een kijkje te komen
nemen of deel te nemen aan een activiteit.
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 (koffie en thee is
gratis) en soms ook met een hapje. Je hoeft zelfs
niets te consumeren want ’t Lindehofke is ook een
gratis plaspunt. En er is gratis wifi!
Openingsuren
Dinsdag van 13.30 uur tot 17.00 uur
Woensdag van 17.00 tot 21.00 uur: wekelijks een andere versnapering te krijgen
voor 2 euro. Inschrijven hiervoor door te bellen of te sms’en naar 0490 49 96 06.

Vrijwilligers gezocht
voor het Praatpunt
Je praat en oefent Nederlands
met anderstaligen op een informele manier. Iets voor jou?

Meer info
Wijkhuis ’t Lindehofke
Bergense Steenweg 55
(ingang via Lindelaan)
0490 49 96 06
els.thijs@herenthout.be of
tom.lemmens@zonnigekempen.be
www.facebook.com/tlindehofke/

De energiesnoeiers tot jouw dienst!
Het kluwen van energieleveranciers, ingewikkelde facturen, variabele en vaste
energieprijzen: veel mensen en hulpverleners krijgen er kop noch staart aan.
Wist je dat je daarvoor een beroep kan doen op de energiesnoeiers om facturen na te kijken, prijzen te vergelijken en over te stappen naar een goedkopere
leverancier? Zij helpen ook om een factuur te lezen en beter te begrijpen.
Dagelijks gaan twee ploegen op pad om energieadvies te geven, spaarpakketten uit te delen en waar nodig, klanten te wijzen op ongezonde situaties of
mogelijke risico’s in hun woning.

Meer info
0800 14 440
info@energiesnoeiers.net
www.energiesnoeiers.net
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loket bouwen & wonen

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

Burgemeestersconvenant Kempen2020
Heb jij ideeën voor de milieu- en natuurraad?
Wil je graag meedenken over de gemeentelijke milieu- en natuurraad van
Herenthout? Kom dan zeker naar de “Open MINA-raad” waar gebrainstormd
wordt over de toekomst van de raad. We willen graag van jou horen welke
thema’s er zeker aan bod moeten komen, wie er in de raad moet zetelen en
hoe deze raad concreet kan meewerken aan een duurzame, natuurvriendelijke
en klimaatneutrale toekomst voor gemeente Herenthout.
Iedereen is welkom! Je hoeft geen lid te zijn van de huidige MINA-raad of van
een vereniging.
Meer info
Op maandag 25 maart 2019 om 20.00 uur
Locatie: gemeentelijke feestzaal
Inschrijven: T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be

Samenaankoop dakisolatie en groendaken
Tegen 2020 moeten alle daken geïsoleerd zijn en daarom voorziet Fluvius dit
jaar nog een premie voor dakisolatie. Bovendien willen we met een groepsaankoop de laatste twijfelaars overtuigen om hun dak te isoleren. Er worden
zowel prijzen opgevraagd voor plaatsingen in een bestaande woning als voor
nieuwbouw.
Ga voor een geïsoleerd en groen dak!
Groendaken hebben tal van voordelen: ze bufferen het regenwater op het dak,
zorgen voor verkoeling tijdens warme zomerdagen, zetten CO2 om in zuurstof
en halen fijnstof en NOx uit de lucht. Een groen dak oogt bovendien mooi!
Infoavond
Meer info over de groepsaankoop en technische informatie rond dakisolatie en
groendaken krijg je op de infoavond van dinsdag 7 mei 2019 om 20.00 uur
in de gemeentelijke feestzaal.

“Vanaf 1 januari 2020 moet
ik een woning ongeschikt
laten verklaren als er geen
dakisolatie aanwezig is.
Nu investeren in dakisolatie
is dus nodig!”.
Tom Ruelens,
woningkwaliteitsonderzoeker

Meer info
www.iok.be/dakisolatie
www.iok.be/groendak
T 014 57 42 79
milieudienst@herenthout.be

Prijzen van de Tankslag gekend
Wil je je buiten gebruik gestelde stookolietank saneren? Dan kan je nog tot
eind 2019 deelnemen aan de tankslag door rechtstreeks contact op te nemen met de gekozen firma’s en te verwijzen naar de groepsaankoop.
De firma’s komen vooraf, gratis en vrijblijvend, langs om op basis van de afgesproken prijzen en voorwaarden, een offerte op maat te maken.
Je vindt het overzicht van de aangeboden prijzen en voorwaarden op
www.iok.be/tankslag.
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loket bouwen & wonen

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

Huiskatten en zwerfkattenproject
Identificatie en registratie
Sinds 1 november 2017 is het verplicht dat alle katten voor ze 12 weken oud
zijn en in elk geval bij verhandeling (ook bij ‘gratis weggeven’), gechipt en geregistreerd worden in de centrale databank CatID.

Ben je je kat kwijt? Bekijk dan via
Zwerfkattenproject Herenthout of
ze afgevangen is via het zwerfkattenproject of contacteer de milieudienst.

Sterilisatie
Vaak zijn de ‘wilde’ katten de nakomelingen van onze eigen huispoezen. Daarom zijn eigenaars vanaf 1 april 2018 verplicht om hun eigen kat voor de leeftijd
van 5 maand te laten steriliseren of castreren. De dierenarts noteert de sterilisatie bij de registratie in de databank CatID.
Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 moeten ten laatste
op 1 januari 2020 gesteriliseerd zijn, als ze niet verkocht of weggegeven worden. Bij het verkopen of weggeven van de katten moeten ze sowieso gesteriliseerd of gecastreerd zijn.

Wat met mijn kat?
Als jouw poes op 1 november 2017 ouder was dan 12 weken, moet het wettelijk gezien niet geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Voor je kat en voor jezelf is het natuurlijk
beter als ze dat wel is: als ze verloren zou lopen, wordt ze sneller met jou herenigd.
Meer info op www.lne.be/themas/dierenwelzijn

Zwerfkattenproject gemeente
Wie overlast heeft van zwerfkatten meldt dit bij de milieudienst. De technische
dienst plaatst vangkooien op het openbaar domein of je plaatst ze zelf in je tuin. Zodra het diertje is gevangen, verwittig je de technische dienst, die de dieren ophaalt.
Gaat het om een wilde kat, dan brengt de technische dienst ze naar de dierenarts die ze onderzoekt. Is het diertje ziek, dan wordt het geëuthanaseerd. Gezonde katten worden gesteriliseerd of gecastreerd. Nadien zet de technische
dienst het diertje terug uit op de plaats waar het werd afgevangen.
Zit er een tamme kat in de vangkooi, dan controleert de technische dienst of
de kat kan worden gelinkt aan een eigenaar (via chip of bandje). De andere
tamme katten worden opgevangen door Gwen Claeys die de katten 15 dagen
een thuis zal geven. Hebben de eigenaars zich in die tijd niet gemeld, dan worden de katten via het dierenasiel Unco-Jerry ter adoptie aangeboden.

Om te vermijden dat er veel huiskatten worden gevangen tijdens het
zwerfkattenproject, vragen wij de
eigenaars om hun kat te laten chippen of een bandje aan te doen zodat
duidelijk is dat het om een huiskat
gaat.
Voor er een vangactie doorgaat, ontvangen de buurtbewoners hierover
een flyer en plaatst de technische
dienst signalisatiebordjes om te verwittigen dat er vangbakken worden
geplaatst.

Meer info
milieudienst@herenthout.be
T 014 50 78 44

Zwerfvuilactie verwelkomt ploggers
Zaterdag 23 maart 2019 organiseren we onze jaarlijkse zwerfvuilactie. We
komen om 9.00 uur samen aan ’t Lindehofke, Bergense Steenweg 55 (nieuwe
locatie!) en sluiten af om 12.00 uur met een broodjeslunch.

Meer info en inschrijven
milieudienst@herenthout.be
T 014 50 78 44
inschrijven voor 20 maart 2019
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Overtuig ook vrienden, familie, leden van jouw organisatie of groep om deel te
nemen aan de zwerfvuilactie. Nieuw dit jaar is dat we nu ook speciaal de ploggers willen aansporen om deel te nemen. Plogging is de nieuwe sporthype
waarbij lopen gekoppeld wordt aan zwerfvuil verzamelen. Dus combineer het
aangename en het nuttige, en schrijf je vandaag nog in!

loket bouwen & wonen

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

Premies en subsidies in de kijker
Herbruikbare luiers

Duurzaam geëxploiteerd hout

Wie wasbare luiers gebruikt, doet twee keer winst. Je
helpt de afvalberg, maar ook jouw afvalfactuur verkleinen.
Bovendien krijg je een gemeentelijke subsidie voor de
aankoop van herbruikbare luiers die 100 euro bedraagt
bij aankoopbewijzen van minimum 200 euro. Deze komt
bovenop de sociale correctie op je diftarfactuur.

Wie bij het (ver)bouwen van zijn woning gebruik maakt
van duurzaam geëxploiteerd hout, komt in aanmerking
voor een gemeentelijke subsidie. Deze bedraagt 15% van
de totale kostprijs van het hout met een maximum van
500 euro. Één van de voorwaarden is dat het hout een
FSC-of PECF-label heeft.

Alle info over en voorwaarden voor deze gemeentelijke premies vind je op www.herenthout.be.

Sloop- en herbouwpremie

Vernieuwde renovatiepremie

Sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken
en vervangen door nieuwbouw een betere optie is. Een
nieuwbouw betekent echter dat je 21% BTW betaalt. Om
hieraan tegemoet te komen, werd de sloop- en herbouwpremie in het leven geroepen. De premie bedraagt 7 500
euro per bouwproject. De premie geldt enkel voor sloopen heropbouwprojecten waarvoor de aanvraag van de
omgevingsvergunning is ingediend in de periode van 1
oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019.

Sinds 1 februari 2019 is de verbeterings- en aanpassingspremie geïntegreerd in de renovatiepremie. Deze
overkoepelende renovatiepremie is bestemd voor particulieren die in de eigen woning-hoofdverblijfplaats werken hebben uitgevoerd, ofwel voor particulieren die een
woning hebben gerenoveerd om ze te verhuren aan een
sociaal verhuurkantoor of SVK.

Meer info
www.wonenvlaanderen.be/premies/
de-vlaamse-renovatiepremie

Meer info
www.energiesparen.be/slooppremie

Oproep kandidaten Gecoro
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening adviseert het gemeentebestuur inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. De voornaamste taken
van de GECORO liggen op het vlak van planning, zoals de opmaak van een
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de
gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de GECORO advies.
Tot slot kan de GECORO op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die verband
houden met ruimtelijke ordening.
Zend voor 26 april 2019 je kandidatuur naar het college van burgemeester en
schepenen, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout.

Meer info
chantal.de.laet@herenthout.be
T 014 50 78 46

Kapotte straatlampen melden
Een kapotte straatlamp kan je gratis melden op de website van www.fluvius.be.
Zij zorgen dat de herstelling gebeurt bij de eerstvolgende passage in de buurt.
Noteer zeker de paalnummer. Deze wordt aangeduid met (een) gele sticker(s)
en zwarte nummers. Op deze manier kan je snel en correct de defecte straatlamp doorgeven.
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loket zorg & gezondheid

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

Slim ouder worden: 5 vragen over Groep Assistentiewoningen Driane
1. Wat is een
assistentiewoning?

begeleiding van verzorgenden van
Familiehulp, heeft een plek in ons huis.

Een Groep van Assistentiewoningen (GAW) is een ouderenvoorziening waarin ouderen vanaf 65 jaar
een flat bewonen met zorg en ondersteuning op maat. Ook mensen
jonger dan 65 kunnen er onder bepaalde voorwaarden terecht. GAW
Driane bestaat uit Huis Driane (34
flats) en Hof Driane (22 flats).

2. Waarin verschilt een
assistentiewoning van
een appartement?

In Driane is er 24u per dag en 7
dagen op 7 permanentie, zodat je
in nood geholpen wordt. Maar ook
als je gebruik wil maken van extra
services zoals poetsdienst, warme
maaltijden … kan de woonassistent dit voor jou regelen of je met de
juiste diensten in contact brengen.

Driane is erkend door het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid en
voldoet aan alle specifieke eisen die
door de overheid bepaald zijn.
Elke flat beschikt over een leefruimte
met keukenhoek, 1 of 2 slaapkamers, een badkamer met douche,
een eigen berging, een noodoproepsysteem en is bovendien rolstoeltoegankelijk. Daarnaast beschikken de
gebouwen over een aantal zithoekjes in de gang, hebben bewoners
inspraak in onze werking …
Driane is centraal gelegen in de
dorpskern van Herenthout te midden van een groene omgeving, op
wandelafstand van o.a. een bakker,
een supermarkt, een apotheker, een
bushalte …

Een extra troef van wonen in Driane is de nabijheid van het Lokaal
Dienstencentrum; je kan er terecht
voor o.a. hulp bij boodschappen,
(aangepast) vervoer, pedicure, wassalon, ontspanningsactiviteiten, de
gezellige cafetaria, het dorpsrestaurant en nog zoveel meer.
Ook NOAH, de dagopvang voor personen met een zorgbehoefte onder
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zelfredzaam is maar nood heeft aan
een aangepaste en veilige woonst
in een woonomgeving met sociale
contacten. Je geniet er van volstrekte vrijheid en privacy in jouw flat.

3. Wat is het verschil tussen
een assistentiewoning en
een woonzorgcentrum?
Een woonzorgcentrum is een ouderenvoorziening voor wie zwaar
zorgbehoevend is en echt niet meer
alleen thuis kan wonen. Er is permanente opvang en verzorging.
Een assistentiewoning is bedoeld
voor iedereen die nog (gedeeltelijk)

4. Zijn er verschillen tussen
een assistentiewoning in
Huis en Hof Driane?
Elke flat in Driane biedt een comfortabele en gezellige woonomgeving
maar er is een prijsverschil. Dit komt
door het verschil in woonoppervlakte en de moderne uitrusting van
de woning. De assistentiewoningen
van Hof Driane zijn o.a. voorzien van
energievriendelijke en -besparende
maatregelen zoals domotica, een
warmtepomp voor sanitair warm water en vloerverwarming, zonnepanelen en regenwaterrecuperatie. Elke
flat is BEN (Bijna-energieneutraal).

5. Wanneer regel je best
een assistentiewoning?
Voor de meeste ouderenvoorzieningen zijn er wachtlijsten. Assistentiewoningen zijn een veel gevraagde
en populaire vorm van aangepast
zelfstandig wonen. Je start dus
best tijdig met zorgplanning.

loket zorg & gezondheid

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

Workshop hand- of brushletteren
In drie lessen leer je de techniek van
het schrijven en allerlei andere technieken om van je werkje een mooi
geheel te maken.
Wij zorgen voor de materialen en jij
maakt onder begeleiding je mooiste
creatie(s). Zeer leuk en vooral hip,
bruikbaar voor allerlei gelegenheden of op eender welk moment.
Heb je zin gekregen om deel te nemen? Schrijf je dan snel in. Je bent
nooit te oud om te leren! Let op, de
plaatsen zijn beperkt.

Snelnieuws
gezondheid
Contactgroep Verslaving
Heb of had je te maken met verslaving? Ben je in je gezin of omgeving
betrokken bij mensen met een verslavingsprobleem? Onze contactgroep
verslaving is een ontmoetingsplaats
voor mensen die kampen met een
verslaving, hun omgeving en professionele hulpverleners. We wijzen de
weg door het hulpverleningsaanbod,
motiveren, informeren en bieden een
luisterend oor.

Praktisch
Op maandag 29 april, 6 mei en 13 mei 2019 van 18.30 tot 21.30 uur
Locatie: Hof Driane (zaal Isabella)
Prijs: 45 euro voor 3 avonden (materialen inbegrepen)
Inschrijven: Loket Zorg & Gezondheid

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

Praktisch
Op dinsdag van 19.00 tot
21.00 uur
Locatie: LDC Komie Geire, Herentalseweg 1, 2250 Olen
De toegang is gratis, inschrijven is
niet nodig.
Contact:
Olen@verslavingskoepel.be of
0498 31 38 35

Nieuw gezondheidskompas
test risico op diabetes en
hart- en vaatziektes
Een nieuwe online webapplicatie,
het Gezondheidskompas, peilt met
een wetenschappelijk onderbouwde
vragenlijst naar je levensstijl, erfelijke
factoren en eerdere gezondheidsproblemen. Op basis van de resultaten
krijg je een persoonlijk leefstijladvies
om je gezondheid te bevorderen.
Doe snel de test op https://
www.gezondheidskompas.be en
kijk hoe het met jouw gezondheid is
gesteld.
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loket kids & co

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

‘Huis van het Kind’ in 2019 in Herenthout
Wat is een ‘Huis van het Kind’?
Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van
verschillende organisaties, die samen zorgen voor een
multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter
ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen
en jongeren. Het Huis van het Kind helpt je met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer. Of kort gezegd:
in een Huis van het Kind kunnen (groot)ouders en andere
opvoedingsverantwoordelijken, kinderen en jongeren terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien.

scheid, iedereen is welkom en wordt met respect behandeld. Kinderen die meer aandacht nodig hebben, kunnen
beroep doen op de extra-zorg begeleid(st)er, die hiervoor
extra aanwezig is.
2. Opvang voor middagslapertjes: met deze middagopvang kunnen de jongste kleutertjes op een geleidelijke manier wennen aan ‘het naar school gaan’ en
instromen op hun eigen ritme.

In onze regio is Huis van het Kind Middenkempen de overkoepelende organisatie. Huis van het Kind Herenthout is
de lokale antenne voor alle gezinnen van Herenthout en
zal fysiek bereikbaar zijn in de Kloosterstraat.

Huis van het Kind Herenthout
De voorbije jaren werd er binnen de organisatie al hard
gewerkt aan het concept en de invulling van Huis van het
Kind in Herenthout. Zo werden afspraken gemaakt om de
volgende partners en diensten te huisvesten in het Huis
in Herenthout:
1. De Kinderclub: een inclusieve buitenschoolse kinderopvang zonder grenzen (90 plaatsen). Dit wil zeggen
dat elk kind binnen de gemeente recht heeft op een
plaatsje in onze Kinderclub. We maken geen onder-

3. Voorschoolse groepsopvang: twee onthaalouders
vangen in samenwerking met Landelijke Kinderopvang
16 kindjes van 0 tot 3 jaar op in een speciaal daarvoor
ingerichte opvangruimte, waarbij er ook ruimte is voor
kindjes met nood aan extra zorgen of een handicap.
4. Dienst Opvoedingsondersteuning: twee maatschappelijk werkers zijn dagelijks aanwezig in het Huis en
staan enerzijds in voor opvoedingsondersteuning en anderzijds voor materiële ondersteuning, zoals huisvesting,
schuldbemiddeling, inzetten van gezinshulp, betaalbare
kinderopvang, vrijetijdsparticipatie en ondersteuning naar
school en onderwijs.
5. Spelotheek en pedagogische bibliotheek: gratis
ontlenen van
• (gezelschaps)spellen die én leerrijk zijn én tegelijk het
contact en samenspelen tussen ouders en kinderen
bevorderen.
• specifieke literatuur voor de problematiek van het kind
of de situatie.
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loket kids & co

6. Speelbabbel: ouders kunnen op vrijdagvoormiddag
met hun baby of peuter tot 3 jaar in De Kinderclub terecht
voor spel- en ervaringsuitwisseling. De peuters kunnen
in een veilige omgeving leren samenspelen met andere
kindjes. Jonge ouders kunnen andere ouders leren kennen en ervaringen delen in het bijzijn van professionele
begeleiders die hen kunnen bijstaan met raad en tips
als dat gewenst is, bv. een verpleegkundige van Kind &
Gezin. Om de twee maanden nodigen we alle kersverse

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

•
•
•
•

Scholen
Jeugddienst
Sportdienst en Bib
Ouderraden

De mogelijkheden worden nog onderzocht om een uitbreiding te realiseren door een bijkomende samenwerking op te zetten met huisdokters, psychologen, logopedisten, mutualiteiten, CLB …

Nieuwbouw in Kloosterstraat

ouders uit op een babyborrel voor de uitreiking van de
geboortepremie.

In 2018 werd de aannemer aangesteld die de afwerking
van de nieuwbouw in de Kloosterstraat binnen een vastgestelde termijn tot een goed einde moet brengen. Het
project nam begin 2019 een hernieuwde ‘vliegende start’
en er zal in de komende maanden naarstig voortgewerkt
worden zodat, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, Huis van het Kind tegen de zomervakantie
haar deuren kan openen. We spreken dan niet langer over
Loket Kids & co, maar over Huis van het Kind Herenthout.

7. Onthaalloket voor kinderopvang: een lokaal en
neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders
die op zoek zijn naar kinderopvang.
8. Organisatie van infomomenten: in samenwerking
met ISOM en de Gezinsbond organiseren we op regelmatige tijdstippen ontmoetings-, info- en vormingsmomenten voor ouders.

Samenwerking met Huis van het Kind
Herenthout
Volgende organisaties zullen (voorlopig?) niet fysiek gehuisvest worden in de Kloosterstraat maar werken wel
al intensief samen met en zijn intensief betrokken bij de
ontwikkeling van Huis van het Kind Herenthout:
• Kind & Gezin
• Bond voor Jonge Gezinnen

Via de diverse communicatiekanalen van gemeente Herenthout, zullen we alle info over de opvolging van de
werken, het verder uitbouwen van het concept en alle
relevante wijzigingen tot aan de effectieve opening, informeren aan de burger.
Meer info
http://www.expoo.be/huizen-van-het-kind
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T 014 50 27 76 / kids.co@herenthout.be

Babbelcafé ‘Het Doolhofje’
Het thema op 27 mei 2019 is ‘Wat en hoe vertel ik aan anderen over het
autisme van mijn kind?’. We babbelen over en zoeken naar antwoorden op
vragen zoals ‘Wat vertel ik aan de juf of meester?’, ‘Moet ik mijn kind aanmoedigen om een spreekbeurt te geven op school?’, ‘Vertel ik er iets over op de
jeugdbeweging of in de sportclub?’.
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.
Praktisch
Op maandag 27 mei 2019 van 19.30 tot 21.30 uur.
Locatie: Wijkhuis ’t Lindehofke, Bergense Steenweg 55
Vooraf inschrijven via huisvanhetkind@isom.be

Pauze in ‘t Park
Op 22 mei 2019 toveren we het gemeentelijk park weer om tot één groot speelen belevingsparadijs tijdens ‘Pauze in ’t Park’, een initiatief dat hoort bij de ‘Week
van de opvoeding’.
De ‘Week van de Opvoeding’ vindt elk jaar plaats van 16 tot 23 mei. De campagne maakt opvoeden en ouderschap zichtbaar en bespreekbaar. ‘Opvoeden, dat
doen we samen’ is het thema van dit jaar. Naast je familie, vrienden en kennissen
is er immers ook een stevig netwerk van organisaties en diensten om gezinnen te
ondersteunen.
Tijdens ‘Pauze in ‘t Park’ zetten we daarom graag het ‘Huis van het Kind’ in de picture, een ‘huis’ waar later dit jaar dit uitgebreide netwerk zijn thuishaven zal vinden.
Elders in dit gemeentenieuws vind je een uitgebreid artikel over het ‘Huis van het
Kind’ in Herenthout.

Praktisch
Op woensdag 22 mei 2019
in het park achter de kerk.

Infoavond | Onthaalouders voor Huis van het Kind
Heb jij een warm hart voor kinderen, bezit jij een groot inlevingsvermogen in specifieke noden en gezinssituaties en wil jij graag samen met je collega’s dagelijks
instaan voor een kwaliteitsvolle, veilige en warme kinderopvang? Dan zijn we op
zoek naar jou!
Landelijke Kinderopvang opent in 2019 in Huis van het Kind een groepsopvang
voor 16 kindjes van 0 tot 3 jaar en is hiervoor op zoek naar onthaalouders. In deze
opvanglocatie waar iedereen welkom is, willen we ook inclusieve opvang organiseren en aandacht hebben voor kwetsbare gezinnen.

Praktisch
Op donderdag 21 maart
2019 om 19.30u
Locatie: Loket Kids & co (leeszaal bib)
Inschrijven: T 070 24 60 41 of
kempenoost@landelijke
kinderopvang.be
Meer info
www.herenthout.be
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TERUG

BLIK

> Nieuwjaarsdrink

> Bloemschikken

> Cirkeldag

> KidsFirst

> Knutselnamiddag Bib

> Lichtmis

> Luisterbrunch

> Poëzienamiddag

> StipIt
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Herenthout
Subsidieaanvragen ontwikkelingssamenwerking
Ben je van Herenthout? Heb je een
band met een project in een ontwikkelingsland? Of heb je er misschien
zelf eentje opgestart? Reis je naar
het buitenland om aan een ontwikkelingsproject deel te nemen?
Neem dan zeker voor 31 maart 2019 contact op met
GROS-ambtenaar Maria Verstrepen via maria.verstrepen@
herenthout.be. Gemeente Herenthout kent namelijk jaarlijks
subsidies toe aan projecten in ontwikkelingslanden.
Geen eigen project maar wil je een ontwikkelingsproject financieel een duwtje in de rug geven? Dit zijn de Herenthoutse projecten die het lokaal bestuur en GROS momenteel steunen:
• Navodaya Special Children Foundation (Lize Wouters): bouw van een permanente woonvoorziening met residentiële zorg en psycho- en spreektherapie voor arme of
beperkte kinderen (rekeningnummer BE98 7310 2729 7993)
• Rainbow4Kids Kenia (Hanne Menheere en Katrien
Gielis): ondersteunt financieel maar ook materieel de Rainbow4kids basisschool in Ukunda (Kenia) (rekeningnummer
BE41 7330 3873 0110)

• Wereldsolidariteit (Lies Daneels): juridisch advies en
bijstand voor werknemers voor een betere toepassing en
naleving van hun sociale rechten en arbeidsrechten in Togo
(rekeningnummer BE09 7995 5004 4057)
• Sterren voor Ethiopië (Ingrid Noorts) (rekeningnummer
BE41 00159038 3910):
- Project Little Heaven: vangt HIV-positieve wezen op. Door
een goede verzorging, liefdevolle opvang en adequate
medische opvolging krijgen deze kinderen hun toekomst
terug.
- Project Fida Kindergarten: kinderen krijgen kleuteronderwijs in een veilige en “comfortabele” omgeving. Financieren
van een voedselprogramma.

• 11.11.11 (Veerle Gonnissen): bewustmaking 3de wereldproblematiek en fondsenwerving voor 11.11.11- projecten in
de 3de wereld (rekeningnummer BE28 00100 5600 2220)

• Somepro (Sander Ooms): AGLT is een prille jeugdbeweging in Roemenië die kinderen en jongeren de kans
geeft om in hun onmiddellijke leefomgeving een vrijwillig
engagement op te nemen. Via spel wil AGLT kinderen
en jongeren samen ervaringen laten opdoen die in een
schoolse context niet mogelijk zijn. (rekeningnummer
BE75 7765 9638 0551)

Opendeurdag Gemeentelijke
Muziekacademie

Win een cadeaubon
met onze fotowedstrijd

We nodigen iedereen uit op onze opendeurdag op zaterdag 15 juni 2019 van 14.00 uur tot 16.00 uur in gemeenteschool Klim-op, Albertstraat 8.
Je kan geheel vrijblijvend volgende open lessen volgen:
dwarsfluit, klarinet, saxofoon, gitaar, cello, kopers, viool, piano, slagwerk, zang, elektrische gitaar, basgitaar en zang
jazz-pop-rock, MCV en muziekinitiatie.
We geven ook enkele mini-concertjes en naast de infostand
is er de mogelijkheid om je in te schrijven.
Je kan ons verder volgen op
academie.herenthout en academie.herenthout.be
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• Finado Bornem (Marc Van Kerckhoven): samen met de
plaatselijke partnerorganisatie de levensomstandigheden
van extreem arme gezinnen structureel helpen verbeteren
door het oprichten van duurzame projecten in Viëtnam,
Ethiopië en Haïti (rekeningnummer BE31 7895 8680 5255)

In Herenthout zijn er veel mooie
plekjes, organiseren we leuke activiteiten, wonen interessante mensen en gebeurt er altijd wel wat.
Heb jij dit op beeld vastgelegd en
wil je dit delen met de meer dan
9 000 andere Herenthoutenaren?
Stuur je foto’s voortaan dan in via www.herenthout.be/
eloket/fotowedstrijd/.
Met elke editie van het gemeentenieuws kiezen we een
leuke, grappige, ontroerende, spectaculaire, speciale, unieke … foto eruit die een gemeentelijke cadeaubon van 25
euro wint. Houd je camera of smartphone dus steeds in de
aanslag en leg jouw interessante momenten vast voor het
beeldarchief van Herenthout.

Herenthout
Data gemeenteraad en OCMW-raad
maandag
maandag
maandag
maandag

1 april 2019
6 mei 2019
3 juni 2019
1 juli 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
maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur:
1 april – 6 mei – 3 juni
woensdagnamiddag van 13.00 tot 15.00 uur:
10 april - 22 mei - 19 juni

De teksten voor het gemeentenieuws,
dat verschijnt half juni, moeten op het gemeentehuis
toekomen uiterlijk op 10 mei 2019.
Je bezorgt het materiaal bij voorkeur digitaal aan
info@herenthout.be. Je kan het ook afgeven
op het secretariaat.

Onderwijs in Herenthout 2018-2019
Klim-op
Kleuter

Klim-op
Lager

De Luchtballon De Luchtballon
Kleuter
Lager

Opendeuravond/
infoavond

’t Klavertje
Kleuter

’t Klavertje
Lager

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

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

Openklasdag/
kijkdag/klas in
werking

03/04/2019
29/05/2019
12/06/2019
(9u-11u)

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

Steeds welkom
na afspraak

Opendeurdag

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

/

/

Instapmomenten 23/04/2019
03/06/2019
Inschrijfmomenten Na afspraak
014 51 17 09

23/04/2019
03/06/2019
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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Herenthout

AGENDA VAN MAART-APRIL-MEI-JUNI 2019

ZATERDAG 23 MAART 2019
Tweedehandsbeurs
GOC Ter Voncke
13.30u-16.00u
Info: www.herenthout.gezinsbond.be

ZONDAG 24 MAART 2019
Spechtentocht
VOC Neteland
09.00u-11.30u
Info: bart@vocneteland.be

MAANDAG 25 MAART 2019
Toneelvoorstelling ‘Blind
geheugen’
Sint-Gummaruskerk
19.00u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

DONDERDAG 28 MAART 2019
Bib@themovies ‘En guerre’
Bib
20.00u
Info: chris.drijbooms@acv-csc.be

MAANDAG 1 APRIL 2019
Lezing Dr. Luc Colemont:
“Geef darmkanker geen kans”
Sint-Gummaruskerk
19.00u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

VRIJDAG 5 APRIL 2019
Paasontbijt
Driane
09.00u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

ZATERDAG 6 APRIL 2019
Wandeling
Sportcentrum ’t Kapelleke
08.00u
Info: contact@herenthoutseac.be

ZAT/ZON 13-14 APRIL 2019

ZONDAG 12 MEI 2019

Palmenconcerten Koninklijke
Fanfare Sint-Pieter
Zaal Lux
13/04: 19.30u
14/04: 19.00u
Info: 0468 17 45 17

Picknick
Vijver kasteel Herlaer
Info: vrije.tijd@herenthout.be

ZATERDAG 20 APRIL 2019
Lose Control
GOC Ter Voncke
21.00u

WOENSDAG 24 APRIL 2019
Buitenspeeldag
Sportcentrum ’t Kapelleke
13.00u-16.30u
Info: jeugddienst@herenthout.be

WOENSDAG 22 MEI 2019
Pauze in ‘t Park
Gemeentelijk park
Info: kids.co@herenthout.be

ZAT/ZON 25-26 MEI 2019
Tentoonstelling
‘Erfgoedkampioenen Kampioenenerfgoed’
‘t Lindehofke
25/05: 14.00u-18.00u
26/05: 08.00u-18.00u
Info: jeroen@kempenskarakter.be

ZONDAG 26 MEI 2019
VRIJDAG 26 APRIL 2019
80+ ontmoetingsdag
Driane
11.30u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

VRIJDAG 3 MEI 2019
Nachtegalentocht
Bos Kruiskensberg
19.00u-21.00u

VRIJ/ZAT/ZON 3-5 MEI 2019
Domino de musical
Zaal Lux
19.00u-21.00u
Info: 014 51 25 94

ZATERDAG 11 MEI 2019
Wandeling naar Scherpenheuvel
Vertrek aan de kerk
05.00u
Info: Marc Beirinckx 0496 66 37 15

Verkiezingen
Sportcentrum ’t Kapelleke
Info: leven.ondernemen@herenthout.be

DINSDAG 28 MEI 2019
Veldprocessie
Callaerstraat 5
20.00u

ZATERDAG 8 JUNI 2019
Wielertocht naar Eindhout
Inschrijven van 11u tot 14u
Info: Ludo Smits 0498 10 42 14

ZONDAG 9 JUNI 2019
Landschapswandeling Kerkedreef
Kapelletje Pauwelstraat
14.00u-16.30u

ZATERDAG 15 JUNI 2019
Opendeurdag Muziekacademie
Gemeenteschool Klim-op
14.00u-16.00u

Geef zelf je activiteit in! www.UiTdatabank.be

