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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
Sluitingsdagen:
vrijdag 1 november 2019
maandag 11 november 2019

Huis van het Kind
Kloosterstraat 27 - T 014 50 27 76 - huisvanhetkind@herenthout.be
HuisVanHetKindHerenthout
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: doorlopend van 13.00-20.00 uur
Sluitingsdagen:
vrijdag 1 november 2019
maandag 11 november 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:
Elke 3e maandag van de maand in de voormiddag.
vrijdag 1 november 2019
maandag 11 november 2019

Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56 - T 014 50 77 11 - zorg.gezondheid@herenthout.be Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 17.30-20.00 uur
Elke namiddag op afspraak.
Sluitingsdagen:
vrijdag 1 november 2019
maandag 11 november 2019
woensdag 20 november 2019

Bibliotheek
Zwanenberg 27 - T 014 50 10 40 - bibliotheek@herenthout.be

Colofon
INFO
42ste jaargang
nummer 4 – 2019
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
college van burgemeester en schepenen
t 014 50 21 21
f 014 50 78 30

Sluitingsdagen:
vrijdag 1 november 2019
zaterdag 2 november 2019
maandag 11 november 2019

Sporthal
Bergense Steenweg 61 - 014 51 62 06 - sportdienst@herenthout.be
Sluitingsdagen:
vrijdag 1 november 2019
maandag 11 november 2019

HuisDriane

JOUW DEELNAME

Win een gratis ramenwasser een jaar lang!
Kempenaren houden van een nette straat zonder zwerfvuil. De ‘Zonder Zwerfvuil Straat’-affiches doken vorig jaar op achter heel wat Kempense ramen. Stoor jij je ook zo aan zwerfvuil? Hang dan ook dit jaar de affiche voor je raam. Hoe meer
affiches er hangen, hoe duidelijker de boodschap dat zwerfvuil niet kan.
Doe mee aan de wedstrijd en misschien ben jij wel één van de 10 gelukkigen die in 2020
de ramen niet zelf moet poetsen! Haal je affiche in het gemeentehuis, in de bib of op het
recyclagepark. Hang ze voor je raam. Maak een foto van jezelf, eventueel met je gezin, mét
de affiche duidelijk op de foto. Stuur de foto in via www.iok.be/zonderzwerfvuilstraat of via
mooimakers@iok.be voor 25 oktober 2019. Een onschuldige hand trekt 10 winnaars.
Het wedstrijdreglement vind je op www.iok.be.

Deponeer je ongebruikte luiers in ‘De Luierbox’
Huis van het Kind Middenkempen start in 7 gemeenten met ‘De Luierbox’! Luiers zijn
een zware kost in het budget van alle jonge ouders, maar voor gezinnen in armoede is
de aankoop van luiers dikwijls een onoverkomelijke last. We willen kwetsbare gezinnen
ondersteunen door ongebruikte overschotten van luiers in te zamelen en te verdelen.
Breng vanaf 1 oktober 2019 overschotten van niet gebruikte luiers naar de luierbox in
het gemeentehuis of in Huis van het Kind. Je mag ze ook afgeven aan de verpleegkundigen of op het consultatiebureau van Kind en Gezin. We hopen de eerste 3 maanden al
veel reactie te krijgen op onze oproep zodat we vanaf januari 2020 pakketjes kunnen
maken en verdelen. De partners van de Huizen van het Kind, zoals de regioverpleegkundigen van Kind en Gezin en de dienst kraamhulp, bezorgen de luierpakketten aan kwetsbare
gezinnen.
Wie ons project extra draagkracht wil geven met een donatie of een activiteit om geld in te zamelen, mag contact nemen met coördinator An Van Mechelen via huisvanhetkind@isom.be.

En de genomineerden zijn?
Inwoners of verenigingen die zich het afgelopen jaar verdienstelijk hebben gemaakt in het (socio)culturele veld of op het
gebied van jeugd, komen in aanmerking voor Cultuurprijs, Jeugdduim of Trofee van Verdienste. Voorwaarde is uiteraard
dat iemand die bijzondere prestatie heeft opgemerkt én een gemotiveerde kandidatuur indient via het formulier in het
e-loket op de website of op het Loket Vrije Tijd ten laatste op 2 december 2019.
Aarzel dus niet en gun jouw favorieten de beloning die ze verdienen! Let op: Cultuurprijs en Jeugdduim bekronen een prestatie uit
2019, de Trofee van Verdienste kan bijvoorbeeld ook een langdurige ‘carrière’ in de bloemetjes zetten. Op zaterdag 18 januari 2020
worden de winnaars bekroond tijdens de traditionele gala-avond.
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PROJECT

HERENTHOUT (BE)WEEGT

STARTMOMENT

6 OKTOBER

DRIANE

Streef in 6 maanden samen in groep naar een gezonde, fitte, lichte, energieke levensstijl!
foto: Fotoclub Toreke

Heb je al vaak gedacht om eens een beetje ‘gezonder te gaan leven’? Al dikwijls de intentie gehad om informatie op te
zoeken hoe je energieker en fitter te voelen? Wil je wat meer of eens anders gaan bewegen om die (zomer)kilootjes kwijt
te raken?
Dan is dit je kans! Met het project ‘Herenthout (be)weegt’ gaan we gedurende 6 maanden in groep naar een gezonde,
fitte, lichte en energieke levensstijl. Gezonder worden met plezier dus!

Samen!
Vorm een groepje van 4 tot 8 personen (vrienden, familie,
collega’s, buren …) en ga samen aan de slag tijdens dit 6
maanden durende project. Het mag gerust een gemengd
groepje zijn: fitte personen, minder fitte, mannen, vrouwen,
jong (minimum 16 jaar), een beetje ouder … De kapitein
van de ploeg zou wel in Herenthout moeten wonen.

Wat?
We organiseren 3 verplichte bijeenkomsten: bij de start op
6 oktober 2019, halfweg op 22 januari 2020 en als slot
op 2 april 2020. Op deze 3 data ga je met iedereen van
je groep samen op een grote weegschaal, dus niet individueel. Gewicht verliezen is geen doel op zich, maar het
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is gewoon leuk als bonus én als strijdelement tussen de
groepen onderling!
Bedoeling is dat de leden van het groepje elkaar gaan aanmoedigen en motiveren om gezondere keuzes te maken.
Samen wandelen, recepten uitwisselen, een nieuwe sport
uitproberen, een gezond kookgroepje beginnen …
Daarnaast nodigen we sprekers uit die ervaring hebben op
diverse domeinen van gezondheid en organiseren we gevarieerde workshops waaruit je naar eigen interesse keuzes kan maken. Deze activiteiten zijn niet verplicht, maar
kunnen je helpen op je traject naar een gezondere levensstijl.

PROJECT

HET
PRO
GRAM
MA
• ZONDAG 6 OKTOBER 2019:
startmoment in Driane:
• verplicht: met je hele groep op de reuzeweegschaal
• naar eigen keuze:
		• gezond ontbijt
		• herfstwandeling
		• standjes met onder andere het ‘beweeg’aanbod
		 in onze gemeente, info over gezonde voeding en
		 de ‘bewegen op verwijzing-coach’, info van de
		 diëtist …
• DONDERDAG 24 OKTOBER 2019:
infosessie over ‘gezonde voeding’ met diëtist Jochen
Jacobs

Winnaar of verliezer?
Er zijn geen verliezers want bij dit project doet iedereen
in elk geval gezondheidswinst. Maar omdat we bij een
onderlinge strijd nu eenmaal graag een groep tot winnaar kronen, krijgt de ploeg die uiteindelijk het meeste
gewicht verloren heeft een leuke prijs.

Groepje gevormd?
Verzin een leuke groepsnaam, duid een kapitein aan en
schrijf je groep voor 1 oktober 2019 in
• via het online formulier:
https://www.herenthout.be/hhbeweegt/
• bij Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56, 2270 Herenthout
zorg.gezondheid@herenthout.be
014 50 77 11

		
		
		
		
		

Meer info over het project en de verschillende
activiteiten vind je op de website
www.herenthout.be.
Volg gedurende het hele project zeker ook onze
facebookpagina en instagram voor nieuwtjes,
updates en extra info.

• WOENSDAG 22 JANUARI 2020:
infosessie over ‘het belang en het effect van gezonde
voeding en beweging’ met dokter Ariëns én (verplicht)
gezamenlijk tussentijds weegmoment
• VRIJDAG 7 FEBRUARI 2020:
infosessie over ‘voeding bij sport en beweging’ met
diëtist Jochen Jacobs
• DONDERDAG 2 APRIL 2020:
slotmoment met (verplicht) gezamenlijk weegmoment,
een gezonde receptie en prijsuitreiking
• TIJDENS DE 6 MAANDEN VAN HET PROJECT:
• diverse kookworkshops
• workshop ‘gezond uit eigen grond’
• beweging voor senioren bij Driane
• boekenstand in bib Herenthout
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LAAT JE INFORMEREN

Magenta-workshops
Het Magenta-project organiseert vier workshops voor ouders
van kinderen met een beperking of een chronische ziekte
(0-14 jaar):
• De rode kaart: informatie rond rechten en vakanties voor
kinderen met een beperking
• Taakmanagement
• Het doorgeven van de zorg: zorg delen, netwerk vergroten,
vinden van een gepaste oppas
• Overleg met dokters, professionelen en sociale diensten
De workshops zijn gratis en gaan door op maandagavond
14 en 21 oktober, 4 en 18 november 2019.

Huis van het Kind, Kloosterstraat 27, van 19.30 uur tot 22.00 uur
		 Meer info en inschrijven via www.magentaproject.be.

Infosessie “Woningkwaliteit in het Vlaams Huurdecreet”
Op 1 januari 2019 is het Vlaams Huurdecreet in werking
getreden. Voor huurders en verhuurders kan deze gewijzigde wetgeving belangrijke gevolgen hebben. Wil je de
belangrijkste krachtlijnen van het decreet ontdekken of heb
je een prangende vraag over je huurcontract, kom dan zeker naar deze gratis infosessie op 28 oktober 2019 om
19.30 uur.

Dag huisbaas,
deze morgen heeft
een stopcontact de
haardroger (én mijn haar)
laten ontploffen.

Wie betaalt die
kosten?

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Oei, dat moet ik
even checken op de
website van de nieuwe
huurwetgeving.
Veel succes bij de
kapper.

Voor huurcontracten vanaf 1 januari 2019
geldt een nieuwe huurwetgeving. Lees de nieuwe
regels op www.woninghuur.vlaanderen

1700
www.woninghuur.vlaanderen
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• Krachtlijnen van het Vlaams Huurdecreet (toelichting door
juriste van de Verenigde Eigenaars)
• Normen woningkwaliteit en het conformiteitsattest (Kempens Woonplatform)
• Zorgeloos verhuren (SVK ISOM)

Gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg 8,
		 van 19.30 tot 22.00 uur
		 Meer info via bouwen.wonen@herenthout.be.

LAAT JE INFORMEREN

Najaarslezingen over ‘Maatschappij in evolutie’
Dit najaar organiseert Bibliotheek Neteland verschillende lezingen rond
het thema ‘Maatschappij in evolutie’ met gerenommeerde sprekers.
Een uitgebreide flyer vind je in de bib of op www.herenthout.be.
Tickets kosten 5 euro per persoon per lezing en kunnen besteld
worden aan de balie van elke Netelandbibliotheek of online via
www.nete.land/lezingen.

dinsdag 24 september

20.00u

Bib Olen

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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LAAT JE INFORMEREN

Boekvoorstelling “Als het gewone bijzonder wordt”
Op 25 november 2019 verwelkomen we Petra Coppens. Zij schreef een boek over haar
leven als mama van kinderen met een beperking. Ze vertelt op een zeer laagdrempelige
manier en met veel respect voor haar kinderen. Spiritualiteit zet ze om naar het dagelijkse
leven en ze schuwt het niet om kritische noten aan de maatschappij te geven.
Dit unieke pad deelt ze graag met andere ouders van kinderen waarbij het leven bijzonder
loopt, zodat ze hier (h)erkenning, moed en inspiratie kunnen uithalen.
Wijkhuis ’t Lindehofke, Bergense Steenweg 55, van 19.00 tot 21.00 uur
		 Inschrijven via An Van Mechelen, huisvanhetkind@isom.be.

Lezing “Communiceren met pubers”
Leven met een (beginnende) puber is niet altijd makkelijk: stemmingswisselingen, explosies, eigenzinnigheid en betweterigheid, ze maken je gek soms! Maar eerlijk is eerlijk: je hebt soms als ouder de sleutel in handen. Eén en ander is natuurlijk ook ‘gesetteld’ geweest in
de kindertijd … je kan van een
16-jarige niet verwachten dat
hij opeens ‘braaf luistert’ als hij
dat als kind nooit heeft moeten doen …
Op dinsdag 19 november
2019 komt Bart Moens van de
‘Iets anders Compagnie’ hierrond een lezing geven in de
lokalen van Huis van het Kind.
Je leert een aantal basisvaardigheden en je krijgt een aantal inzichten die het contact
met je puber positief beïnvloeden: meer begrip, meer respect en meer resultaat.

Huis van het Kind, Kloosterstraat 27, van 19.00 tot 22.30 uur
		 Inschrijven via An Van Mechelen, huisvanhetkind@isom.be.

Discussieavond “Plannen voor plaats”
Op donderdag 3 oktober 2019 organiseert Landelijke Gilde Herenthout in samenwerking met onze bib een voordracht- en discussieavond “Plannen voor plaats”. Het lijkt ons een ideaal middel om mensen over onze ruimte in Herenthout te laten meedenken. De bibliotheek verzorgt een boekenstand rond dit thema. Moderator van dienst is Karel
Lhermitte, adviseur plattelandsontwikkeling van vzw Landelijke Gilden.
GOC Ter Voncke, Vonckstraat 17, om 20.00 uur
		 Inschrijven in de bib, via bibliotheek@herenthout.be of bestuursleden van de Landelijke Gilde.
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MILIEU

Behaag onze Kempen
Dankzij de actie ‘Behaag onze Kempen’ kan je je tuin verrijken met inheemse
of streekeigen fruitbomen, sierplanten of hagen. Deze grootschalige bomenen struikenverkoop van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij
Kempen (IOK) is intussen aan haar 25ste editie toe.

Aanbod
Op www.iok.be/bok vind je een uitgebreid overzicht van de planten en
boomsoorten met hun bloeiperiode, grootte en prijs. Op de lijst staan onder
meer inheemse en streekeigen haagplantsoenen, (hoogstam)fruitbomen,
kleinfruit, vruchtbomen, klimplanten, heesters, steunpalen voor fruitbomen …

Bestellen en afhalen

Asbest
verwijderen aan
goedkoop tarief
De aanwezigheid van asbest houdt
gezondheidsrisico’s in. Ook in de
Kempen zijn er nog te veel gebouwen
waarvan de daken en gevels bestaan
uit asbestcementleien of -golfplaten.
Je kan nu hechtgebonden asbest
thuis laten ophalen. IOK Afvalbeheer
levert plaatzakken of een container en
persoonlijke beschermingsmiddelen.
Je vult de zakken of container zelf met
jouw asbestgolfplaten en/of asbestcementleien, nadien komt IOK ze ophalen. Niet gratis, maar wel aan sterk
gereduceerde tarieven door de tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen en
tot 80% goedkoper. Alle info vind je op
www.iok.be/asbest.
Meer info over asbest in het algemeen: www.asbestinfo.be.

Bestellen kan ten laatste op 20 oktober 2019 via www.iok.be/bok of
door het bestelformulier in te vullen bij de milieudienst. Haal je plantgoed af
op zaterdag 23 november tussen 9.30 en 11.30 uur op de afhaalplaats van
je keuze, waaronder het recyclagepark.

Tuinadvies en ‘live’ ontmoeting met het aanbod van Behaag
Onze Kempen
Maak op zaterdag 19 oktober 2019 van 14 tot 16 uur kennis met diverse
fruitrassen, ontdek op welke manier en welke soorten groot- en kleinfruit je in
je tuin kan kweken en ontdek hoe rijk, boeiend en bloeiend het assortiment
bomen en struiken van Behaag Onze Kempen is. Tijdens deze inspiratiewandeling in het Begijnhof in Herentals ontmoet je quasi elke aangeboden soort
‘live’, omkaderd met smakelijke info van Joeri Cortens over het gebruik, historiek en meerwaarde van het aangeboden plantgoed in elke tuin!
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WELZIJN

Laat je verwennen
op Dag tegen Kanker
Naar jaarlijkse gewoonte kunnen ‘vechters’ en
hun naasten op de Dag tegen Kanker op
donderdag 17 oktober 2019 terecht bij Driane
voor een ‘verwenmomentje’. Dit jaar toveren we
onze cafetaria om tot een heus relax- en
massagesalon. Massage is één van de
gemakkelijkste manieren om lichamelijk en
geestelijk terug gezond te worden en
het ook te blijven.
Het hoofddoel van een massage
is je helemaal te ontspannen,
je overtollige stress weg te nemen
en je nieuwe levensenergie
te geven.
Kom dus rustig genieten in onze
massagestoelen en ontspan bij
een lekkere kop koffie met een
zoetigheid erbij.
Het personeel van het Lokaal Bestuur
draagt die dag ‘het gele lintje’.
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Driane, Molenstraat 56,
van 10.00 tot 16.30 uur
Meer info via
zorg.gezondheid@herenthout.be
014 50 77 11.

WELZIJN
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> Regenboogvlag

> Pauze in ‘t Park

> Erfgoedkampioenen

> Onthaaldag nieuwe inwoners

> Opening Huis van het Kind

> Thaise Movie night

> Zomer in de Kinderclub

> Zomerbar Driane

> Parkfeesten

JUBILARISSEN

Jubilarissen in de bloemetjes
Naar jaarlijkse gewoonte zette het bestuur op 17 juni 2019 gezamenlijk de jubilerende echtparen in de bloemetjes: 38
koppels vierden hun gouden jubileum (50 jaar), 21 koppels zijn al 60 jaar gehuwd en 3 koppels beloofden elkaar 65
jaar geleden eeuwige trouw.

> 50 jaar jubileum

> 60 jaar jubileum

Elk koppel kreeg een boeket bloemen,
een cadeaubon, een “herinneringsdiploma” van hun huwelijksakte en een
oorkonde van de koning.

> 65 jaar jubileum
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TERUGBLIK

Speelpleinwerking
2019,een topeditie!
De speelpleinwerking heeft dit jaar
weer alle records verbroken. Op
dinsdag 2 juli 2019 kwamen er maar
liefst 156 kinderen spelen aan Sportcomplex ’t Kapelleke. In totaal zijn er
314 kinderen komen ravotten, waarvan er 9 ELKE DAG kwamen. Ook de
zon verbrak een hitterecord en piekte
zelfs tot 40°C.
Dit jaar konden de kinderen SPWkaarten verzamelen van onze 43
knotsgekke animatoren. Deze werden later gretig geruild op de ruilbeurs. Verder kregen we nog bezoek van Samson, die op zoek was
naar Gertje en Dora zocht een nieuw
vriendje op Love Island. We maakten
lekkere pizza’s en ijsjes en om even te
ontsnappen aan de hitte organiseerden we binnen een grote cinema.
Speelpleinwerking Herenthout,
nog steeds even zot!

Jeugdboeken in je valies
Tijdens de zomervakantie konden leerkrachten van het Herenthoutse basis- en kleuteronderwijs een inspiratiepakket met
recente jeugdboeken afhalen in
de bib. Wij stelden hun de vraag
om zichzelf tijdens de vakantie
te (laten) fotograferen met één of
meer van die boeken.
De resultaten van deze fotocampagne worden de komende weken samen met
de gekozen boeken getoond in de bib om de klasgenootjes zin te laten krijgen
in de nieuwe boeken voor hun leeftijd.

UiT met Vlieg en de Schatkist van Vlieg
Deze zomer kwam Vlieg weer langs in
Herenthout. Samen met de kinderen organiseerde ze een heuse afterworkparty
waarbij iedereen kon komen genieten van
heerlijke hamburgers en cocktails, gemaakt
door onze kids. We zweetten ons te pletter
tijdens de sportweek. We leerden verschillende worpen van judo, probeerden vissen
aan onze haak te vangen en zochten verfrissing in de Lilse Bergen. De hele zomer
kon je ook op zoek gaan naar het geheime
recept om vliegkoekjes te maken. Het was een leuke en actieve zoektocht
voor jong en oud!

Kids First
Ons Kids First-jaar sloten we af met een gezellige vergaderlunch. We brainstormden over hoe we een veilige weg kunnen uitbouwen naar Sportcomplex
’t Kapelleke. Deze ideeën legden we voor aan de jeugdraad en samen maakten we een plan van aanpak om hiermee aan de slag te gaan.
Het team van 2018-2019 heeft het schitterend gedaan, maar zij zoeken nu
opvolgers om het traject verder uit te werken in het komende schooljaar. Voel
jij je geroepen om de stem te zijn van de Herenthoutse kinderen? Geef gerust
een seintje via jeugddienst@herenthout.be!
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28 september 2019 - GOC Ter Voncke
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19.30u: Deuren
20.30u: Anita

19.30u: Deuren

22.00u: PaSta

20.30u: Anita
22.00u: PaSta

23.30u: The Chalkheads

00.30u: Hypesquad
30u: The Chalkheads

0.30u: Hypesquad
02.30u: Einde

02.30u: Einde

GRATIS INKOM

Verantwoordelijke uitgever: Wendy Gevers - 0476 33 47 27

Opbrengst t.v.v.
Rode Kruis afdeling Herenthout

UiT IN HET NAJAAR

RETTEKETET
daar is de
KOM SPELEN
van 14u tot 17u

!

Welkom

8 mei
25 september
Ten hove
9 oktober
Vliegplein
22 mei

18 september
De Met
2 oktober
Huis Driane

Musicalstage “On tour”
Tijdens de herfstvakantie (van zondag 27 tot en met donderdag 31 oktober 2019) staat Planktom klaar met een
nieuwe MusicalStage van de bovenste plank voor kinderen van 7 tot 15 jaar. Muziek, zang, gesproken dialogen, dans en
betoverende kostuums vormen één mooi geheel op het grote podium. En ‘you will shine on stage’ op de laatste dag van
de workshop met een spetterende show die je familie en vrienden zal verbazen … Het musicalfeest kan dus beginnen,
musicalsterren!

Gemeenteschool Klim-op, Albertstraat 8, elke dag van 10.00 tot 16.00 uur, laatste dag tot 18.00 uur (ingang via het park)
		 Meer info en inschrijven via www.musicalstage.be, het aantal plaatsen is beperkt!
		 Prijs: € 150 (lessen, toonmoment, verzekering, drankjes)
		 Bij meerdere inschrijvingen per gezin ontvang je een korting van 15 euro per bijkomend kind.
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UiT IN HET NAJAAR

Ecofeest
Op zaterdag 5 oktober 2019 organiseren we aan Driane opnieuw Ecofeest,
hét evenement voor en over van alles wat ecologisch, biologisch, fairtrade of
duurzaam is. Het is een gratis feest voor groot en klein!
Wat mag je allemaal verwachten?
• Repair Café: herstellen van kleding, elektrotoestellen,
fietsen … kortom alles wat stuk is!
• ShareFair van KVLV: keukengerei, vazen en glaswerk
• Weggeefkast van ’t Lindehofke: geven en nemen van
leuke spulletjes
• Ruilboekenkast: geven en nemen van lectuur
• Korte Keten-marktje: producten recht van de boer en tuinder
• Fairtrade kwis: maak kans om een mand met fairtrade producten te winnen
• Workshop voor kinderen rond gerecycleerde materialen
• Workshop Djembé
• Muzikale omlijsting door de Portugese gemeenschap

Week van
de Smaak
Op zondag 17 november 2019 is
het stappen en happen geblazen! Je
kan kiezen uit verschillende wandelingen, waarbij je telkens op verschillende plaatsen langsheen het traject
door lokale handelaars verwend
wordt met een hapje/proevertje. Je
kan eender wanneer vertrekken - wel
rekening houdend met de aangegeven openingsuren van de zaken!
Kaarten zijn verkrijgbaar op het Loket Vrije Tijd en in de krantenwinkels
vanaf dinsdag 1 oktober tot en met
dinsdag 12 november 2019.

Driane, Molenstraat 56, van 13.00 tot 17.00 uur
		 Meer info, interesse om mee te werken of deel te nemen,
		 materiaal af te geven: milieudienst@herenthout.be of 014 50 78 44

Winterwandelen
Flashback
Op de Nacht van het Kempens Erfgoed op vrijdag 18 oktober 2019 krijg je om
20 uur in de Sint-Gummaruskerk een selectie voorgeschoteld van de meest memorabele beelden die de Herenthoutse filmclub tijdens haar bestaan geschoten
heeft. De filmclub documenteerde het (verenigings)leven van Herenthout telkens in
jaaroverzichten van 90 minuten.
We schotelen je nu dus een ‘best of’ voor, met de mooiste fragmenten uit dat rijke
archief dat strekt van eind jaren ’70 tot de jaren ’90. Inkom is gratis.

De komende winter kan je weer heerlijk
wandelen in de regio. We bundelden
11 winterwandelingen in een unieke
reeks, op initiatief van Kempens Karakter. In de maanden november tot
maart kan je zo telkens in een andere
gemeente terecht om een stukje van
de Kempen te ontdekken.
Deelnemen aan een wandeling kost
2 euro. In ruil hiervoor word je verrast
met een proevertje. Aan de wandelreeks is een leuke wedstrijd verbonden: indien je aan vijf wandelingen
deelneemt, maak je kans op één van
de twaalf manden met streekproducten.
De gratis brochure met het volledige
wandelaanbod kan je vanaf half oktober bekomen op het Loket Vrije
Tijd. De Herenthoutse wandeling gaat
door op zondag 24 november
2019 met vrij vertrek aan VOC Neteland (Langstraat 29/1) tussen 9.00 en
13.00 uur.
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DOSSIER AFVAL

We maken
Herenthout
zwerfvuilvrij

Sociale korting op je afvalfactuur

Onze nieuwe zwerfvuilactie vindt
plaats op zaterdag 26 oktober
2019. We komen om 9 uur samen in
de gemeentelijke feestzaal en sluiten
af om 12 uur met een broodjeslunch.
Wij voorzien al het nodige materiaal.

Voor jonge kindjes wordt dit automatisch geregeld. Mensen met medische problemen (met name nierdialyse-, stomapatiënten en mensen met incontinentie)
moeten een attest van de dokter binnenbrengen. Als het attest vermeldt dat
het medisch probleem blijvend is, dan moet je dit attest slechts één keer binnenbrengen. Het medisch attest bezorg je voor 1 oktober 2019 aan het Loket
Bouwen & Wonen of stop je in een gesloten omslag in de brievenbus van het
gemeentehuis.

Overtuig ook vrienden, familie, ploggers,
leden van jouw organisatie of groep
om deel te nemen aan de zwerfvuilactie! Inschrijven voor 17 oktober 2019
via milieudienst@herenthout.be.

Als je kinderen jonger dan drie jaar hebt of je hebt te kampen met medische
problemen, dan heb je recht op een sociale correctie op je diftarfactuur.

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

Afval correct aanbieden:
aandachtspunten!
Je kan de sorteerregels raadplegen:
• op je afvalkalender;
• in de sorteergids op http://www.iok.be/sorteergids/default.aspx;
• of in de Recycle!App die je kan downloaden op je smartphone.

Win met je
gebruikte frituurolie
Breng op zaterdag
26 oktober 2019
je gebruikte frituurolie en -vet naar het
recyclagepark en je
maakt kans om een
friteuse te winnen.
Bovendien is er voor
elke deelnemer een leuke attentie en
kan je een trechter meenemen om je
olie gemakkelijk over te gieten.
Wist je dat het ingezamelde frituurvet
verwerkt wordt tot biodiesel? Jou kost
het niets en je bent in één moeite door
verlost van je afvalprobleem, terwijl je
zorgt voor een schoner milieu. Over
een ‘tankbare’ oplossing gesproken ...
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Enkele sorteerregels uitgelicht:
• Hang niets aan de buitenkant van de pmd-zak.
• Bied je containers gesloten aan.
• Zet je huisvuil aan de rand van de openbare weg en voor je woning, zonder
het verkeer van voertuigen, fietsers of voetgangers te hinderen.
• Zet je container na 20 uur ’s avonds buiten, maar voor 7 uur ’s morgens.
• Plaats de containers met het handvat naar de straatkant.
• Haal je glasbak of containers na lediging zo snel mogelijk van de openbare
weg.
Heb je te veel restafval? Bel naar 0800 97 687 en geef enkele dagen voor de
ophaling het aantal extra vuilniszakken door.

Meer info over afval: www.herenthout.be/inwoners/wonen/afval/ milieudienst@herenthout.be - T 014 50 78 44

BOODSCHAPPEN VAN ALGEMEEN NUT

Data gemeenteraad en OCMW-raad
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.
Je kan 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.
maandag
maandag

7 oktober 2019
2 december 2019

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

Extra sluitingsdag
Loket Sociale Dienst (OCMW)

Merken van fietsen
maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur:
7 oktober – 4 november – 2 december

Vanaf september zal het Loket Sociale Dienst (OCMW) elke
derde maandag van de maand in de voormiddag gesloten
zijn. Je kan er dan nog wel terecht ‘s avonds van 17.30 uur tot
20.00 uur.

woensdagnamiddag van 13.00 tot 15.00 uur:
23 oktober – 20 november – 18 december

Politie Neteland werkt vanaf 1 oktober op afspraak
Wil je een klacht indienen of een aangifte doen bij politie
Neteland op het hoofdcommissariaat te Herentals of in één
van onze politieposten in Grobbendonk, Herenthout, Olen
of Vorselaar, maak vanaf 1 oktober online een afspraak via
www.politieneteland.be of bel 014 24 42 00.

Tijdbesparend en klantgericht
Zo willen we je beter en sneller van dienst zijn. Als je online een
afspraak maakt, krijg je een bevestigingsmail en een overzicht
van de documenten die je best meebrengt naar het politiekantoor. Een aangifte van een strafbaar feit doe je best in de politiezone waar de feiten zich voordeden. Is dit niet mogelijk, dan
ben je welkom in de politiezone van je woonplaats.
Geen afspraak gemaakt, hou dan rekening met een wachttijd.

Hoe maak je een afspraak?
•
•
•
•
•

Surf naar www.politieneteland.be
Klik op ‘Maak hier een afspraak’
Maak je keuze
Kies het feit waarvoor je wil langskomen
Selecteer een afspraakmoment

Beschik je niet over een internetverbinding, lukt het niet via de
website of twijfel je of je wel aangifte moet doen? Neem dan
contact op met ons onthaal op 014 24 42 00. Een medewerker
geeft je graag advies en maakt eventueel voor jou een afspraak.

Dringende politiehulp, bel 101
Voor dringende politiehulp hoef je geen afspraak te maken.
Daarvoor kan je steeds terecht op het noodnummer 101.

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 SEPTEMBER-NOVEMBER 2019

WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2019
Speelpret op de Mèt
Markt - 14.00u-17.00u
Info: jeugddienst@herenthout.be

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2019
PretCamionette
Ten Hove - 14.00u-17.00u
Info: jeugddienst@herenthout.be

VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2019
After School Party
GOC Ter Voncke - 15.30-18.00u
info: jeugddienst@herenthout.be

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019
Herenthout Swingt
19.30u

WOENSDAG 2 OKTOBER 2019
PretCamionette
Driane - 14.00u-17.00u
Info: jeugddienst@herenthout.be

DONDERDAG 3 OKTOBER 2019
Discussieavond ‘Plannen voor plaats’
GOC Ter Voncke - 20.00u
Info: bibliotheek@herenthout.be
Rouw- en verliescafé: dementie
Driane - 19.30u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

ZATERDAG 5 OKTOBER 2019
Ecofeest
Driane - 13.00u
Info: milieudienst@herenthout.be
Tweedehandsbeurs kinderkleding
GOC Ter Voncke - 13.30u-16.00u
Info: www.herenthout.gezinsbond.be

ZONDAG 6 OKTOBER 2019
Start ‘Herenthout (be)weegt’
Driane - 09.00u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

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

WOENSDAG 9 OKTOBER 2019
PretCamionette
Vliegplein - 14.00u-17.00u
Info: jeugddienst@herenthout.be

DONDERDAG 17 OKTOBER 2019
Verwen-Dag tegen kanker:
massage
Driane - 10.00u-16.30u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

VRIJDAG 18 OKTOBER 2019
Dag van de Jeugdbeweging
Standbeeld Peer Stoet - 07.00u
Info: jeugddienst@herenthout.be
80-plusnamiddag
Driane - 11.30u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be
Nacht van het Kempens Erfgoed
‘Flashback’
Sint-Gummaruskerk - 20.00u
Info: vrije.tijd@herenthout.be

ZONDAG 20 OKTOBER 2019
Najaarsconcert Koninklijke
Fanfare Sint-Pieter
Zaal Lux - 11.00u
Natuurloop en -wandeling
’t Kapelleke - 09.00u-18.00u

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

DONDERDAG 24 OKTOBER 2019
Infosessie ‘Gezonde voeding’ met
diëtist Jochen Jacobs
Driane - 19.30u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

ZATERDAG 26 OKTOBER 2019
Zwerfvuilactie
Gemeentelijke feestzaal - 09.00u
Info: milieudienst@herenthout.be

ZONDAG 27 OKTOBER 2019
Muzieknamiddag met
St.-Ceciliakoor
Driane - 14.30u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

MAANDAG 28 OKTOBER 2019
Infosessie ‘Woningkwaliteit in het
Vlaams Huurdecreet’
Gemeentelijke feestzaal - 19.30u
Info: bouwen.wonen@herenthout.be

ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019
The Godfathers in concert
Zaal Lux - 20.00u
Info: info@minc.be

DONDERDAG 7 NOVEMBER 2019
Rouw- en verliescafé: leven met
een beperking
Driane - 19.30u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

ZAT. 9 & ZON. 10 NOVEMBER 2019
Koninklijk Koor Sint Lutgardis
‘Best of’ concert
Sint-Gummaruskerk - 20.00u-22.00u
Info: lutgardiskoor@live.be

ZONDAG 10 NOVEMBER 2019
Gouden jubileum Samana
GOC Ter Voncke

MAANDAG 11 NOVEMBER 2019
Fakkeltocht ‘Wapenstilstand’
Gemeentelijke feestzaal - 18.45u
Info: vrije.tijd@herenthout.be

ZONDAG 17 NOVEMBER 2019
Wandelingen ‘Week van de
Smaak’
Info: vrije.tijd@herenthout.be

ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019
Concert ‘Cargo Mas & Steffen
Morrison’
Zaal Lux - 20.00u
Info: info@minc.be

ZONDAG 24 NOVEMBER 2019
Winterwandelen
Vertrek aan VOC Neteland
09.00u-13.00u
Info: vrije.tijd@herenthout.be

MAANDAG 25 NOVEMBER 2019
Boekvoorstelling ‘Als het gewone
bijzonder wordt’
’t Lindehofke - 19.00u-21.00u
Info: huisvanhetkind@isom.be

Bekijk alle activiteiten op www.UiTinvlaanderen.be

