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Zomervakantie

CONTACTINFORMATIE

Gemeentehuis
Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 21 21
info@herenthout.be
www.herenthout.be
Herenthout.be
Gem_Herenthout
gemeente_herenthout
Loket Bouwen & Wonen
T 014 50 78 47
bouwen.wonen@herenthout.be
Loket Leven & Ondernemen
T 014 50 78 35
leven.ondernemen@herenthout.be
Loket Vrije Tijd
T 014 50 78 50
vrije.tijd@herenthout.be
VrijeTijd
JeugdHerenthout
jeugd_herenthout
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-16.00 uur en 17.30-20.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
dinsdagnamiddag: enkel op afspraak

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

LoketKidsCo

Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: doorlopend van 13.00-20.00 uur
Sluitingsdagen:
vrijdag 21 juni 2019
donderdag 15 augustus 2019
Tijdens juli en augustus: gesloten in de namiddag en op maandagavond.

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 21 juni 2019
donderdag 11 juli 2019
donderdag 15 augustus 2019

Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56 - T 014 50 77 11 - zorg.gezondheid@herenthout.be -

Sluitingsdagen:
vrijdag 21 juni 2019
donderdag 11 juli 2019
donderdag 15 augustus 2019
Tijdens juli en augustus:
gesloten in de namiddag
(wel open op maandagavond)

Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 17.30-20.00 uur
Elke namiddag op afspraak.
Sluitingsdagen:
vrijdag 21 juni 2019
donderdag 11 juli 2019
donderdag 15 augustus 2019
Tijdens juli en augustus: gesloten op maandagavond.

Bibliotheek
Zwanenberg 27 - T 014 50 10 40 - bibliotheek@herenthout.be
Sluitingsdagen:
donderdag 11 juli 2019
zondag 21 juli 2019
donderdag 15 augustus 2019

Colofon

Sporthal

INFO
42ste jaargang
nummer 3 – 2019

Bergense Steenweg 61 - 014 51 62 06 - sportdienst@herenthout.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
college van burgemeester en schepenen
t 014 50 21 21
f 014 50 78 30

Sluitingsdagen:
vrijdag 21 juni 2019
donderdag 11 juli 2019
donderdag 15 augustus 2019
Jaarlijkse sluiting: maandag 15 juli t.e.m. zondag 4 augustus 2019
Tijdens juli en augustus: gesloten op zondag.

HuisDriane

HUIS VAN HET KIND

UITNODIG

Opening

G
IN

Huis van het Kind Herenthout

Zondag 23 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur
Maak kennis met onze dienstverlening
Laat je rondleiden in ons Huis
Met zomerbar, cavabar, ijsjes, springkasteel …
Kloosterstraat 27, 2270 Herenthout

Loket Kids & co wordt op zondag 23 juni 2019
officieel Huis van het Kind en dat vieren we
samen met heel Herenthout! Iedereen is welkom op
de opening van 13.00 uur tot 17.00 uur en kan vrij op
verkenning in het Huis van het Kind.
Wij voorzien rondleidingen, je krijgt antwoord op al
je vragen en je kan informatie verzamelen over onze
dienstverlening. Om gezellig na te praten voorzien
wij een zomer- en cavabar voor de ouders en een
ijsjeskraam voor de kleintjes.

• De uitreiking van de geboortepremie
• De dienst voor opvoedingsondersteuning
Vanaf maandag 24 juni 2019 zullen alle diensten
op het nieuwe adres operationeel zijn, enkel de
groepsopvang voor kindjes van 0-3 jaar zal pas
vanaf september starten. Op de opendeurdag kan
je wel de groepsopvang al bezichtigen en zullen de
samenwerkende onthaalouders aanwezig zijn voor
informatie.

In het Huis van het Kind worden alle diensten
die gericht zijn naar ouders en kinderen,
samengebracht:
• Een lokaal loket voor kinderopvang
• De Kinderclub, inclusieve buitenschoolse opvang en
namiddagopvang voor de allerkleinsten
• De groepsopvang van Landelijke Kinderopvang voor
kindjes van 0-3 jaar
• De SpeelBabbel op vrijdagvoormiddag
• De spelotheek

Tot 23 juni in Huis van het Kind in Kloosterstraat 27!
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Groepsaankopen
Er zijn voor Herenthout momenteel 3 groepsaankopen lopende:
• Groendaken: www.iok.be/groendak
• Dakisolatie: www.iok.be/dakisolatie
• Stookolietanks: www.iok.be/tankslag
De prijzen en voorwaarden van deze groepsaankopen zijn geldig tot eind 2019. Je kan bij de gekozen firma’s gratis een offerte
op maat aanvragen.

Groene stroom en gas
De provincie Antwerpen organiseert geen samenaankopen groene stroom en gas meer. Het contract van de laatste
samenaankoop verloopt voor de meesten op 1 januari 2020. Je huidige elektriciteits- en gasleverancier zal je tegen het einde
van je contract een nieuw voorstel doen. Je kan hierop ingaan of zelf een nieuwe leverancier zoeken.
Met de V-test® van Vreg kan je verschillende leveranciers aan elkaar toetsen. De test vergelijkt objectief alle contracten voor
aardgas en elektriciteit, van alle energieleveranciers op de Vlaamse markt. Op basis van je jaarlijks verbruik kan je snel en
eenvoudig berekenen hoeveel je het komende jaar zou betalen als je vandaag een energiecontract afsluit. De V-test® is volledig
onafhankelijk. Je vindt de test op https://vtest.vreg.be/.
Je kan je ook aansluiten bij de verschillende samenaankopen die door andere organisaties en kranten worden georganiseerd.
Meer info bij de milieudienst, T 014 50 78 44, milieudienst@herenthout.be

Steenmarter op bezoek?
De steenmarter komt vandaag veel meer voor dan vroeger, waardoor hij alsmaar
vaker in de buurt van mensen vertoeft. De dieren zijn erg schattig, maar kunnen ook
schade veroorzaken in je huis, tuin of auto.
Probleemdieren doden of verplaatsen is geen oplossing en is zelfs verboden.
Bestrijding is nutteloos omdat met het doden van een dier een geschikt
territorium vrijkomt dat heel gauw wordt ingenomen door een ander exemplaar.
Steenmarters zijn bovendien nuttige dieren (ze vangen veel muizen en ratten
die vaak overlast veroorzaken).
Gelukkig bestaan er allerlei manieren om die schade te voorkomen. Je leest er alles over op de website www.steenmarters.be.

Word jij ook vriend van het duurzame leven?
De site www.vriendvan.be biedt je een aantal leuke tips en trucs om goedkoper en
makkelijker te leven. Dat de tips daarnaast ook goed zijn voor het klimaat is alleen maar winst.
Snuffel wat rond op www.vriendvan.be en kijk zelf hoe je ‘vriend van de fiets’, ‘vriend van
’t groen’, ‘vriend van den tap’ … wordt.
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TOT JOUW DIENST

Zitdagen maatschappelijk werkers in Driane
Maatschappelijk werkers Chris Vanrutten en Julia Belmans houden in Driane vrije zitdagen op
maandag, woensdag en donderdag telkens tussen 9u en 12u en op maandagavond tussen
17.30u en 20u. Je kan ook op afspraak komen.
Bij Chris en Julia kan je o.a. terecht voor:
• pensioen(aan)vragen
• aanvraag gemeentelijke mantelzorgtoelage
• tussenkomst rusthuiskosten
• aanvraag zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de vroegere tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden)
• aanvraag zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
• aanvraag inkomensvervangende en integratietegemoetkoming voor personen met een
handicap
• info over wonen en leven in een assistentiewoning

Zomerregeling
• Van 17 juni 2019 tot en met 25 augustus 2019 is er geen zitdag op woensdag.
• Tijdens de maanden juli en augustus is er geen avondzitdag op maandag.

Aanvraag studietoelage
Opnieuw een studietoelage aanvragen? Voor leerlingen in het
kleuter, lager of secundair onderwijs moet vanaf schooljaar
2019-2020 geen aanvraag meer ingediend worden. De berekening
en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van
het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
Enkel studenten hoger onderwijs moeten nog een aanvraag
indienen bij de afdeling Studietoelagen. Dit kan vanaf 1 augustus
2019 via het digitaal loket op www.studietoelagen.be. Als je in
het verleden al een toelage kreeg, wordt er automatisch een dossier
opgestart. Je ontvangt dan een vooraf ingevuld formulier waarmee je
je gegevens moet bevestigen.

Voor verdere vragen of hulp bij het invullen of afhandelen van je studietoelage kan je terecht in het Huis van het Kind, elke
woensdag tussen 9.00u en 12.00u of op afspraak (winnie.croonenborghs@herenthout.be).

In juli en augustus zijn Loket Zorg & Gezondheid en Huis van het Kind
enkel geopend in de voormiddag.
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Zomerschilderdagen in de Kempen
Elke dinsdag van juli en augustus krijgen kunstenaars de kans om aan
het werk te gaan op een mooie, telkens wisselende locatie in open lucht.
Tekenen, aquarellen of schilderen met olieverf, het kan allemaal. Ieder brengt
zijn eigen materiaal mee en uit zijn creativiteit op persoonlijke wijze. Er worden
geen lessen gegeven, waardoor een heel ontspannen sfeer ontstaat die de
interactie tussen de kunstenaars bevordert. Wanneer je inschrijft, kan je heel
de zomer komen wanneer je tijd en zin hebt. Elk jaar schrijven er ruim 100
kunstenaars in en op zonnige dagen zijn er vaak meer dan 50 zomerschilders
gelijk aan het werk.
Tijdens de zomerschilderdagen zijn ook bezoekers van harte welkom. Je
ontdekt enkele schitterende locaties in de regio, geniet van de mooie
kunstwerken en veel kunstenaars geven ook graag een woordje uitleg over
hun werk. In de brochure (Loket Vrije Tijd) vind je bij elke locatie ook een
wandel- of fietsroute om de omgeving te verkennen. Geniet ervan!
Voor het volledige programma, de laatste nieuwtjes en foto’s: neem een kijkje
op www.facebook.com/zomerschilderdagen
Info en inschrijvingen:
Toerisme Heist-op-den-Berg, 015 25 15 82, toerisme@heist-op-den-berg.be

De zomer van Vlieg
Deze zomer heeft Vlieg weer een volle agenda gepland! Ga op vrijdag 9, 16,
23 of 30 augustus 2019 met Vlieg mee op uitstap of leef je uit tijdens één
van de leuke activiteiten.
Van maandag 20 augustus tot vrijdag 24 augustus 2019 werken we
samen met de sportdienst en kan je je van je sportiefste kant laten zien.
Bovendien heeft Vlieg ook deze zomer weer in heel Vlaanderen verschillende
schatkisten verstopt. Ook in Herenthout ligt er één verborgen. Kan jij deze
vinden? Heel de zomervakantie kan je mee zoeken naar ‘De schatkist van
Vlieg’. Ook in de andere gemeentes van Neteland ligt er een schatkist verstopt.
Breng een bezoekje aan Olen, Herentals, Vorselaar of Grobbendonk. Haal een
schatkaart en stempelkaart bij Loket Vrije Tijd of de bib en ga op zoek naar de
verschillende schatkisten. Als je in drie gemeentes van Neteland een schatkist
hebt gevonden en deze hebt laten afstempelen op je kaart kan je een verrassing ophalen in de bib!

Meer info: www.herenthout.be/jeugd
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Iedereen verdient vakantie!
Je hoeft geen groot budget te hebben om met vakantie te gaan. Het kan ook
als je een beperkt inkomen hebt. OCMW Herenthout is immers aangesloten
bij ‘Iedereen verdient Vakantie’ (IVV). Via deze organisatie kunnen we het hele
jaar door allerlei vakanties, uitstappen of kampen boeken voor een lage prijs.
Onze maatschappelijk werkers helpen je graag bij het maken van een haalbare
en betaalbare keuze voor jou.
Voorbeelden pretparken
• Bobbejaanland: € 17,00 voordeel
- normale prijs: € 36,00
- via IVV: € 19,00
• Plopsaland De Panne: € 10,00 voordeel
- normale prijs: € 36,50
- via IVV: € 26,50
Mogelijkheden om voor weinig geld of met een grote korting toch een toffe
vakantie of uitstap te boeken:
• vakantie in België of het buitenland
• daguitstap met het gezin of alleen
• sport- of taalkamp
• sportvakantie voor je kind
Voorwaarden
• inwoner van Herenthout zijn
• gebruikmaken van OCMW-hulp- of dienstverlening of een beperkt inkomen
hebben. Via een sociaal en financieel onderzoek bekijken we of je in
aanmerking komt.
Hoe aanvragen?
• Neem contact op met je maatschappelijk werker of het Loket Sociale Dienst.
• Breng een bewijs van de inkomsten van alle gezinsleden mee.
• Vraag je vakantie of uitstap tijdig aan. De aanvragen moeten enkele dagen
vooraf ingediend worden.
Meer info: Loket Sociale Dienst of www.iedereenverdientvakantie.be

Kort nieuws
Jeugdboeken in je valies
De leerkrachten van het Herenthoutse lager onderwijs krijgen tijdens de
zomervakantie in de bib een inspiratiepakket met recente jeugdboeken. De boeken sluiten aan bij de
leeftijdsgroep(en) waarmee zij werken. Tegelijk kregen zij de vraag om
zichzelf tijdens de vakantie te (laten)
fotograferen met één of meer van
die boeken. De resultaten van deze
fotocampagne zullen dit najaar in de
bib te zien zijn om nieuwe en (wie
weet) oude klasgenootjes tot het lezen van de recente boeken aan te
zetten.

Verlengde uitleentermijn
in de bib
Iedereen die boeken meeneemt
van 23 juni t.e.m. 12 augustus mag
deze automatisch 6 weken houden.
Draag ook op vakantie zorg voor de
boeken en vermijd zand, water …
Een fijne vakantie en veel leesplezier!

Ophalen lerarenkaarten
van Klasse in de bib
Dit kan nog tot de eerste week van
juli. Daarna moeten we de overblijvende kaarten terugsturen.

Zomerexpo in de bib
Koninklijke Fotoclub Toreke toont in
juli en augustus een greep uit hun
voorraad portretten. De leesruimte
is hiervoor dagelijks geopend.
Inkom gratis.
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Let op de decibels!
Het wordt een drukke zomer in Herenthout met
heel wat kleinere en grotere activiteiten en evenementen voor jong en oud (check de UiT-agenda
achteraan). Om de thuisblijvers toch een goede
nachtrust te gunnen, vragen we de organisatoren om in open lucht de muziek te beperken tot
middernacht. In een tent is de muziek toegelaten
tot 3u ’s nachts. Denk hierbij ook aan de geluidsnormen! Wie luider dan 85 dB(A) wil spelen, moet
hiervoor een afwijking aanvragen via een evenementenaanvraag.

Tweede kermiszondag
tijdens zomerkermis
De jaarlijkse zomerkermis in Herenthout begint traditioneel op de zondag na 29 juni en duurt tot en met de
donderdag nadien. 29 juni is de feestdag van Sint-Pieter
en Pauwel, de patroonheiligen van onze gemeente. Dit
jaar zal op vraag van de foorkramers ook een tweede
kermiszondag georganiseerd worden op 7 juli 2019!

Nationale Feestdag
Herenthout Feest!
Herenthout feest naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag, met het Herenthouts Kampioenschap Teppeschiet
op zondag 7 juli 2019 (vanaf 14.00 uur) in de tuin van
GOC Ter Voncke! Deelname is gratis, en je kan inschrijven op Loket Vrije Tijd.
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Op zondag 21 juli 2019 organiseert het lokaal bestuur traditiegetrouw in samenwerking met de cultuurraad een gezellige avond op de verkeersvrij gemaakte Markt. De cafés zetten
hun terrasjes buiten en aan de kiosk op het plein word je een
hele avond op muziek getrakteerd. Vanaf 19.00 uur speelt
fanfare Sint-Pieter ten dans en na een toespraak van onze
burgemeester neemt Discobal National het podium over om
er een ferme tricolore lap op te geven. Ambiance met énkel
het allerbeste uit de Belgische muziekgeschiedenis!

DOSSIER ZOMERVAKANTIE

Parkfeesten 2019
Op zondag 18 augustus 2019
wordt het gemeentepark weer
het grootste en gezelligste terras van het dorp. Vanaf 13.30 uur
kan je er terecht voor het lekkers
dat wordt aangeboden door de
foodtrucks, en uiteraard klinkt er
de hele dag muziek. Ook de andere verwennerijen zijn weer van
de partij: doorlopende animatie,
sfeerverlichting … En het beste
nieuws: de toegang tot al deze
pret is nog steeds volledig gratis!
Voel je het kriebelen om een
handje toe te steken tijdens, voor
of na Parkfeesten? Aarzel niet en
neem contact op met Loket Vrije
Tijd.

Speelpleinwerking 2019
Het hoogtepunt van de zomer is ongetwijfeld de speelpleinwerking! Heel de maand juli zetten we onze deuren open voor
jong en oud. Ben je klaar om je te verkleden als een mooie prinses of een stoere ridder? Trek je mee het bos in voor een
spannend bosspel? En kunnen jullie ook dit jaar de ravotters verslaan met een potje voetbal?
Dit jaar trekken we weer naar onze vertrouwde locatie, sportcomplex ’t Kapelleke. We zijn er te vinden van maandag
1 juli tot vrijdag 26 juli 2019. Iedereen geboren vanaf het jaar 2012 tot 16 jaar is welkom. Speelpleinwerking
Herenthout, ook dit jaar weer jouw garantie op een droomvakantie!
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Tips voor een duurzaam (tuin)feestje
1. Zerowastefeest
Feest in stijl met herbruikbaar bestek en servies. Of je nu kiest voor het ‘goei
servies’ van weleer, servies gaat huren dat je ongewassen terug mag
brengen of voor de gelegenheid even aanklopt bij de buren voor extra
borden? Je feest straalt iets extra uit. Of nog eenvoudiger: serveer je gasten
iets waar ze geen bord voor nodig hebben, zoals hotdogs, pitabroodjes,
pizza, wraps en lekkere groentjes!

2. Drink van den tap
Tover je kraantjeswater om tot heerlijke zelfgemaakte ijsthee of limonade.
Tijdens dit soort feestjes kan je ook wijn en sangria tappen uit een vaatje, al
dan niet geserveerd in feestelijke karaffen.

3. Vriend van ’t restje
Probeer de hoeveelheden voor je feest goed in te schatten. Heb je veel over?
Geef de restjes dan mee met je gasten. En noteer hoeveel je over had, voor
je volgend feest.
Meer tips en info vind je op www.vriendvan.be.

Wees een ‘Groene Vent’ op je evenement
Organiseer je deze zomer een festival, sportmanifestatie, fuif, of markt? Doe
een beroep op de ‘Groene Vent’, een vlotte online toepassing die je helpt je
evenement te verduurzamen. De Groene Vent geeft ook tips over duurzaam
energie en watergebruik, mobiliteit, afvalarme catering en het gebruik van duurzame materialen.

Zowel de scan als de tips vind je terug op https://ovam.be/degroenevent.

Kids-ID tijdig aanvragen!
Binnenkort start de zomervakantie, een periode waarin je, als ouder, vaak naar het buitenland trekt met je kinderen.
Voor reizen binnen Europa hebben de kinderen een Kids-ID nodig. Dit identiteitsdocument kost 6,40 euro, is drie jaar
geldig en heeft een gemiddelde levertermijn van vijftien dagen.
Wanneer je echter te lang wacht met het aanvragen van dit identiteitsdocument, kan je dit handenvol geld kosten (84 tot
127,60 euro, spoedprocedures). Het lijkt ons dan ook een goed moment om jou er nog eens aan te herinneren het
Kids-ID tijdig aan te vragen.
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Regionaal zomeraanbod sportkampen
Voor uitgebreide informatie betreffende dit zomersportaanbod
kan je terecht bij de gemeentelijke sportdienst in ‘t Kapelleke.
• Vis-tweedaagse te Grobbendonk
9 & 10 juli 2019 - 10u-15u
• Free-running en Active Games te Westmeerbeek
15 juli 2019 - 9u-16u
• Lasershooten en Zwaardspelen te Kessel
18 juli 2019 - 9u-16u
• Vis-tweedaagse te Nijlen
24 & 25 juli 2019 - 10u-15u
• Golf & omnisportkamp te Noorderwijk
29 juli tot 2 augustus 2019 - 9u-16u
• Watersportdag Adventure & Waterski /
Wakebord te Hoogstraten
8 augustus 2019 - 10u-15u
• Avonturendag Adventure
& Klimpark te Hoogstraten
8 augustus 2019 - 10u-15u
• Watersport driedaagse te Mol
21, 22 & 23 augustus 2019 - 10u-15u
• Daguitstap Airzone te Kontich
29 augustus 2019 - 10u-15u

Regionale G-sportkampen
• Omnisport-driedaagse te Heist op den Berg
31 juli, 1 & 2 augustus 2019 - 9u-16u
• Atletiek Meerkamp
(Inclusief G-sportkamp) te Herentals
5-9 augustus 2019 - 9u-16u
• G-Sport fever te Herentals
12-14 augustus 2019 - 9u-16u

De SpeelBabbel in ‘t Lindehofke
De SpeelBabbels zijn wekelijkse ontmoetings- en speelmomenten voor
baby’s en peuters van 0-4 jaar samen met hun ouders. Tijdens het schooljaar worden ze georganiseerd in de lokalen van de kinderopvang telkens op
vrijdag van 9.00u tot 11.30u.
Tijdens de zomervakantie zullen de SpeelBabbels elke week, behalve op
16 augustus, doorgaan in de lokalen van wijkhuis ’t Lindehofke. Voor de
organisatie van dit project mochten we een subsidie ontvangen van het Ikea
Fonds.
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Herenthout (Be)weegt
Het project Herenthout (be)weegt wil van onze gemeente een gezondere gemeente maken en daagt inwoners uit om
gezonder te eten, dagelijks voldoende te bewegen en een gezond gewicht te bekomen.
Op zondag 6 oktober 2019 gaan we van start. Het project loopt over een periode van 6 maanden. In groepjes van
4 tot 8 personen ga je in teamverband aan de slag. Tijdens het project worden workshops en infosessies gegeven.
Hierbij alvast een voorsmaakje:
• gezond ontbijt en wandeling
• infomoment met Dokter Ariëns over het belang van gezonde
voeding en beweging
• 3 groepsweegmomenten “meten is weten”
• workshop: gezond uit eigen grond
• kookworkshops (gezond koken voor het ganse gezin …)
• info diëtist
• sport- en beweegaanbod in onze gemeente
• bewegen voor senioren

Alle inwoners van Herenthout vanaf 16 jaar kunnen deelnemen aan
Herenthout (be)weegt. Maak vrienden, familie, collega’s … warm en ga er
samen voor! Welk team behaalt het meeste gezondheidswinst?
In het volgende gemeentenieuws lees je er alles over. Hou zeker ook onze
andere communicatiekanalen in het oog.

Najaarslezingen over ‘Maatschappij in evolutie’
In het najaar van 2019 organiseert Bibliotheek Neteland verschillende lezingen rond het
thema ‘Maatschappij in evolutie’ met gerenommeerde sprekers. Een uitgebreide flyer vind
je in de bib.
Tickets kosten 5 euro per persoon per lezing en zijn vanaf 15 juli 2019 beschikbaar aan de
balie van elke Netelandbibliotheek of online via www.nete.land/lezingen.

dinsdag 24 september

20.00u

Hendrik Vos over Europa in crisis

vrijdag 4 oktober
20.00u
Bib Herentals
			

Hans Van Dyck over gezondheid
als ecologisch concept

woensdag 23 oktober
19.30u
Goc Ter Voncke
		Herenthout

Luc Haekens over fake news

donderdag 14 november

Bib Grobbendonk

Hajo Beeckman over verkeer in de knoop

LDC Sprankel
Vorselaar

Paul Verhaeghe over gestoorde maatschappij
en psychiatrische moeilijkheden

20.00u

woensdag 27 november 19.00u
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Help je mee aan een succesvol Ecofeest?
Op zaterdag 5 oktober 2019 vieren we opnieuw Ecofeest, met heel wat
duurzame activiteiten:
•
•
•
•
•
•

Repair Café: gratis herstellen van kleding, elektro, fietsen …;
share fair: keukengerei, vazen en glaswerk;
boekenruilkast;
kleding(ruil)beurs;
marktje met lokale producten;
(kinder)activiteiten rond Fair Trade en korte keten;

Reanimeren en
defibrilleren
dinsdag 15 oktober
of dinsdag 26 november
Cafetaria Driane
19.00 uur – 22.00 uur

Om van ons Ecofeest opnieuw een succes te maken, zijn we nog op zoek
naar helpende handen in de namiddag:

Gratis!

• reparateurs van elektro en fietsen, kledingherstellers of andere handige
Harry’s en Henriëttes;
• begeleiders voor de (kinder)activiteiten;
• personen die de kledingruil of een geefplein willen (helpen) organiseren;
• mensen voor het onthaal;
• lokale handelaars die graag hun
producten komen voorstellen.

In Herenthout zijn er 4 AED-toestellen:
aan het gemeentehuis, Driane,
’t Kapelleke en de kantine van KFC
Herenthout. Als je met dit toestel
leert werken, kan je iemands leven
redden!

Heb je zin om een handje
toe te steken?
Meld je aan bij de milieudienst
via T 014 50 78 44 of
milieudienst@herenthout.be.

Workshops voor kinderen
met een beperking
In oktober organiseert het Magenta-project vier workshops in Huis van het
Kind Herenthout. Het Magenta-project is er voor ouders van kinderen met
een beperking of een chronische ziekte. Uitgangspunt is ouders ondersteunen
in het vinden van een goede zorg-werk-leven balans. De workshops zullen
doorgaan op maandagavond 14 en 21 oktober, 4 en 18 november van
19.30 uur tot 22.00 uur in de lokalen van Huis van het Kind.

Onze ‘Hartveilige gemeente’ biedt in
samenwerking met het Rode Kruis
van Herenthout en de Stuurgroep
Gezondheid gratis opleidingen aan.
Tijdens deze 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 worden en om te
overleven bij een hartprobleem.
Heel wat Herenthoutenaren volgden
de cursus. 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!
Meer info:
Driane
T 014 50 77 11
zorg.gezondheid@herenthout.be

Meer info en inschrijven via www.magentaproject.be
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> Reusvriendelijke Gemeente

> Jeugdboekenmaand Actiedag

> Steunkousen

> Zwerfvuilactie

> Inhuldiging Loopomloop

> Inhuldiging Speelpleintje Doelstraat

> Paasontbijt Driane

> Buitenspeeldag

> 10j Conciërge Driane

BOODSCHAPPEN VAN ALGEMEEN NUT

Winnaar fotowedstrijd
De allereerste winnaar van onze fotowedstrijd is Lief De Beuker met een foto (cover)
van ’t Schipke in Niemandshoek. Zij wint een gemeentelijke cadeaubon van 25 euro,
proficiat!
Met elke editie van het gemeentenieuws kiezen we een leuke, grappige, ontroerende, spectaculaire, speciale, unieke … foto uit alle inzendingen van de voorbije
periode, 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.
Stuur je foto’s in via www.herenthout.be/eloket/fotowedstrijd/.

Data gemeenteraad en OCMW-raad
maandag
maandag
maandag
maandag

1 juli 2019
2 september 2019
7 oktober 2019
2 december 2019

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

Vanaf nu kan je de gemeenteraad en OCMW-raad herbeluisteren. Elke zitting wordt
integraal opgenomen en het audioverslag wordt enkele dagen na de raadszitting op de website geplaatst. Je kan ze dan per
agendapunt beluisteren. Op deze manier wil het gemeentebestuur transparant en open communiceren naar al haar burgers.
Meer info en alle verslagen op www.herenthout.be/beleid/bestuur/zittingen.

Merken van fietsen
maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur:
8 juli – 16 september
woensdagnamiddag van 13.00 tot 15.00 uur:
17 juli – 25 september

De teksten voor het gemeentenieuws,
dat verschijnt half september, moeten op het
gemeentehuis toekomen uiterlijk op 9 augustus 2019.
Je bezorgt het materiaal bij voorkeur digitaal aan
info@herenthout.be. Je kan het ook afgeven
op het secretariaat.

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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AGENDA VAN JUNI TOT EN MET OKTOBER 2019

TOT 18 AUGUSTUS 2019
Fietszoektocht
Herenthout en omgeving
Info: www.herenthout.landelijkegilden.be/
activiteiten

ZATERDAG 15 JUNI 2019
Opendeurdag Muziekacademie
Gemeenteschool Klim-op
14.00u-17.00u

ZATERDAG 22 JUNI 2019
Kampioenschap van Herenthout
Wielrennen
Langstraat
14.00u

ZONDAG 23 JUNI 2019
Opening Huis van het Kind
Kloosterstraat 27
13.00u-17.00u
Info: huisvanhetkind@herenthout.be

DINSDAG 25 JUNI 2019
Thaise movienight
met verfijnde keuken
Bib
19.00u: Thais koken
20.30u: film ‘The Impossible’
Info: bibliotheek@herenthout.be

ZATERDAG 29 JUNI 2019
Roefel
Info: 0496 21 88 22

30 JUNI-7 JULI 2019
Zomerkermis
Markt & Botermarkt

MAANDAG 1 JULI 2019
Wandeling doorheen de Vallei
van de Grote Nete
’t Schipke
14.00u-16.30u
Info: www.effenweg.be/events/
grote-nete/

1 JULI-31 AUGUSTUS 2019
Expo ‘Portretten’ door Koninklijke
Fotoclub Toreke
Bib
Info: bibliotheek@herenthout.be

VRIJDAG 5 JULI 2019
Viskeskermis

ZATERDAG 6 JULI 2019
Vlaamse Kermis
Keulemansstraat
13.00u
Info: www.vchh.be/

ZATERDAG 6 JULI 2019
Zotte Zomerkwis
Keulemansstraat
20.00u
Info: www.vchh.be/

ZONDAG 7 JULI 2019
Herenthout feest! Teppeschiet
Tuin GOC Ter Voncke
14.00u
Info: vrije.tijd@herenthout.be

12-14 JULI 2019
Chirokermis
Chiroheem
Info: www.chiroherenthout.chirosite.be/

ZONDAG 21 JULI 2019
Nationale feestdag
Markt
19.00u

ZONDAG 18 AUGUSTUS 2019
Parkfeesten
Gemeentepark
Info: vrije.tijd@herenthout.be

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 2019
Tuinfeest
Driane
13.00u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

23-27 AUGUSTUS 2019
Braderij
Centrum

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019
Verkiezingen
Liedjesprogramma ‘Vergeet die mooie
dagen niet’
Boeyendaalhof
Info: herentals@deMens.nu

ZATERDAG 5 OKTOBER 2019
Ecofeest
Driane
Info: milieudienst@herenthout.be

ZONDAG 6 OKTOBER 2019
Start ‘Herenthout (be)weegt’

MAANDAG 7 OKTOBER 2019
Wandeling Prinsenhof
Prinsenhof
Info: www.s-sportrecreas.be/home

ZONDAG 20 OKTOBER 2019
Najaarsconcert Koninklijke Fanfare
Sint-Pieter
Zaal Lux
11.00u

WOENSDAG 23 OKTOBER 2019
Luc Haekens over fake news
GOC Ter Voncke
19.30u
Info: www.nete.land/lezingen

ZATERDAG 26 OKTOBER 2019
Fuif No Limit
GOC Ter Voncke
Info: jhtverschil@hotmail.com

Bekijk alle activiteiten op www.UiTinvlaanderen.be

