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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

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:
Van maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020

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
dinsdagnamiddag 24 december 2019
woensdag 25 december 2019
donderdag 26 december 2019
dinsdagnamiddag 31 december 2019
woensdag 1 januari 2020
vrijdag 3 januari 2020

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

Sluitingsdagen:
dinsdagnamiddag 24 december 2019
woensdag 25 december 2019
donderdag 26 december 2019
dinsdagnamiddag 31 december 2019
woensdag 1 januari 2020
vrijdag 3 januari 2020

Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 17.30-20.00 uur
Elke namiddag op afspraak.
Sluitingsdagen:
woensdag 20 november 2019
dinsdagnamiddag 24 december 2019
woensdag 25 december 2019
donderdag 26 december 2019
dinsdagnamiddag 31 december 2019
woensdag 1 januari 2020
vrijdag 3 januari 2020

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

Colofon
INFO
42ste jaargang
nummer 5 – 2019
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
college van burgemeester en schepenen
t 014 50 21 21
f 014 50 78 30

Sluitingsdagen:
dinsdagnamiddag 24 december 2019
woensdag 25 december 2019
donderdag 26 december 2019
dinsdagnamiddag 31 december 2019
woensdag 1 januari 2020
vrijdag 3 januari 2020

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

HuisDriane

HUIS EN TUIN

Recht op een verwarmingstoelage?
De ‘mazoutpremie’ bestaat nog steeds. Je hebt er recht op indien je behoort tot één van volgende categorieën:
• Categorie 1: Je hebt het wigw- of omnio-statuut.
• Categorie 2: Het bruto belastbaar inkomen van alle gezinsleden samen is minder dan 19 105,58 euro, verhoogd met
3 536,95 euro per persoon ten laste.
• Categorie 3: Je hebt een hoge schuldenlast (collectieve schuldenregeling).
De federale verwarmingstoelage kan een heel kalenderjaar lang worden aangevraagd, maar je
moet je aanvraag wel doen binnen een termijn van 60 dagen na de levering.
Het bedrag dat wordt toegekend, is afhankelijk van de prijs per liter die je betaalde. Je kan
maximum voor 1500 liter per jaar een tussenkomst krijgen.

Meer info: Loket Sociale Dienst, www.verwarmingsfonds.be of op het gratis nummer 0800/90 929

Heeft de letterzetter ook jouw sparrenbos aangetast?
De letterzetter (Ips typographus) is een schorskever van zo’n halve centimeter
groot, die verzwakte fijnsparren dodelijk treft. Momenteel maakt de letterzetter
een opmars in Vlaanderen, doordat de voorjaars- en zomerdroogtes van de
afgelopen jaren fijnsparren sterk hebben verzwakt.
De bomen sterven af vanaf het moment dat de larven de bast van de bomen
hebben beschadigd. Zodra de larven uitkomen, kunnen ze andere bomen
aantasten.
Om de opmars van de letterzetter te beheersen, is het belangrijk dat
aangetaste bomen zo snel mogelijk worden gekapt, verwijderd of ontschorst.
Stormhout en gezonde, vers gekapte bomen kunnen eveneens worden
verwijderd, zodat ze geen reservoir vormen van waaruit een herbesmetting
kan optreden.
Het is de verantwoordelijkheid van elke eigenaar om een bestrijdingsstrategie
toe te passen die is aangepast aan de specifieke omstandigheden. Elke
kapping moet vooraf via een kapmachtiging worden gemeld aan het
Agentschap voor Natuur en Bos of via een omgevingsvergunning aan de
gemeente.

Meer info: 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be
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Subsidie
lijnvormige
elementen
Wie zijn perceel afbakent met aanplantingen en lijnvormige elementen
komt in aanmerking voor een subsidie. De aanplanting moet wel gebeuren met inheemse loofboomsoorten.
De planten die je via Behaag onze
Kempen aangekocht hebt, voldoen
hieraan.
De subsidie bedraagt 0,10 euro per
stuk voor de struikvormige aanplantingen en voor hoogstammige bomen
20 euro per stuk met een maximaal
bedrag van 200 euro per aanvrager
en per dienstjaar.

Bespaar op je energiefactuur
Is jouw energiefactuur ook altijd zo hoog? Je bent zeker niet alleen! Heel
wat mensen betalen te veel voor hun gas en elektriciteit. Dat komt onder
meer doordat de leveranciers allemaal verschillende prijzen hanteren, die ze
bovendien ook om de haverklap veranderen.
Je kan soms heel wat geld besparen door van leverancier te veranderen. Dat
is tegenwoordig helemaal gratis en eenvoudig. De Energiesnoeiers kunnen
dit samen met jou doen. Ze nemen jouw contract onder de loep via de V-test
van VREG, een online programma dat alle energieleveranciers met elkaar
vergelijkt. Als blijkt dat je veel kan besparen, helpen de Energiesnoeiers je
overstappen indien je dit wenst.
Wil jij ook geld besparen op je energiefactuur en zou je graag een wissel
laten uitvoeren? Of misschien wil je meer info over je afrekeningsfactuur en
energiecontract?
Noteer dan je meterstanden en kom met je laatste afrekeningsfactuur voor
gas en/of elektriciteit naar ’t Lindehofke (Bergense Steenweg 55) op vrijdag
22 november 2019 tussen 14 uur en 17 uur. De Energiesnoeiers komen
dan langs met hun Switch-campagne en geven je onafhankelijk advies.

V.U. Eva Verraes, Koning Albertlaan 124, 9000 GENT

Misschien kom je ook wel in aanmerking voor een gratis energiescan. Dan
krijg je achteraf uitgebreid energieadvies aan huis en ontvang je enkele
energiebesparende materialen.

Meer info: het volledige
subsidiereglement vind je op
www.herenthout.be of kan je
opvragen bij de milieudienst,
014 50 78 44 of
milieudienst@herenthout.be
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Switch-campagne
Is jouw energiefactuur
ook altijd zo hoog?
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En plots klinkt een rookmelder als muziek in de oren …
Een rookmelder: een overbodige luxe die bovendien een
irritant geluid maakt? Hoog tijd om daar nog eens over
na te denken! Als je de kans krijgt om jezelf en je gezin in
veiligheid te brengen bij brand, dan klinkt dat irritante geluid
gegarandeerd als muziek in de oren!

Hang rookmelders …
Brand verwoest niet alleen woningen, maar ook levens …
Meer nog dan het vuur op zich, maakt vooral de rook
slachtoffers. Rook verspreidt zich razendsnel en vooral ’s
nachts is de kans groot dat je de brand te laat opmerkt.
Hang daarom rookmelders en bescherm jezelf en je gezin
tegen de gevaren van brand. Vanaf 1 januari 2020 zijn ze
bovendien verplicht in elke woning in Vlaanderen.

En plots klinkt een
rookmelder als
muziek in de oren.
Brand verwoest niet alleen woningen maar ook levens.
Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook slachtoffers. Hang rookmelders in huis, ze waarschuwen je
bij brand. Als je de kans krijgt om jezelf en je gezin in
veiligheid te brengen, dan klinkt het irritante geluid van
een rookmelder plots als muziek in de oren.
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hangrookmelders.be

Wegens de grote vraag zijn de rookmelders die je aan Loket
Bouwen & Wonen kan kopen, momenteel uitverkocht. In de
loop van januari 2020 zullen ze opnieuw in voorraad zijn. De
rookmelders kosten 16 euro per stuk, btw, recupel en bebat
inbegrepen. Ze hebben bovendien een garantie van 10 jaar.

… en registreer ze!
Heb je al rookmelders hangen in je woning of heb je ze
net opgehangen? Registreer ze dan voor eind 2019 op
www.hangrookmelders.be en maak kans op een Beats
headphone of een Spotify Premium maandabonnement.

Minimale levering aardgas
Dit is een financiële tussenkomst voor de levering van
aardgas gedurende de winterperiode van 1 november
tot 31 maart. Het bedrag wordt op de budgetmeterkaart gezet. Na de winter kan het OCMW 30% van de
tussenkomst aan jou terug vragen.
Denk je in aanmerking te komen voor deze tussenkomst? Kom eens langs bij het Loket Sociale Dienst,
ook als je geen klant bent van het OCMW.
Breng alvast je identiteitskaart mee, je oplaadkaart
voor de budgetmeter van aardgas (vooraf kaart nog
in budgetmeter steken voor update gegevens), een
bewijs van je inkomen en rekeningafschriften van de
laatste 3 maanden.
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PROJECT

HERENTHOUT (BE)WEEGT
Op zondag 6 oktober startten we met het project Herenthout
(be)weegt. Maar liefst 120 deelnemers verdeeld over 18
ploegen schreven zich in. Samen naar een gezondere
levensstijl, dat is ons doel.
En iedereen had er van bij de start duidelijk zin in. We blikken
graag terug op het heerlijk gezond ontbijt, het ‘ludieke’
weegmoment en ook de gezelligheid. Heel wat ‘dappere’
deelnemers lieten zich niet door de regen tegenhouden om
een herfstwandeling te maken, chapeau! En wie tijdens het
startmoment nog geen folders over voeding en beweging
heeft meegenomen, kan dit tijdens de volgende activiteiten
zeker nog doen.
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In de bibliotheek kan je ondertussen terecht aan de
infostand met boeken over gezonde voeding en beweging.
Spring er zeker eens binnen voor inspiratie. Diëtist Jochen
Jacobs wist ons op 14 oktober te boeien tijdens een
infomoment over de ‘nieuwe voedingsdriehoek’.
De deelnemers willen zich vooral fitter voelen waardoor
ze beter in hun vel gaan zitten. Gewichtsverlies is geen
prioriteit, maar is voor sommigen mooi meegenomen.
We willen de deelnemers graag blijven motiveren en
aanmoedigen om gezondere keuzes te maken. Ook voor
de komende periode hebben we interessante activiteiten
op het programma staan.

PROJECT

HET
PROGRAMMA
KOOKWORKSHOP
met diëtiste An De Busser:
‘Feestelijke hapjes’

INFOMOMENT
met Dr. Ariens: ‘Waarom gezonder
eten en meer bewegen?’

Inspiratie nodig voor de komende feestdagen?
Sta jij ook altijd versteld hoe anderen allerlei lekkere
hapjes op tafel zetten? In deze workshop ga je aan
de slag en kook je zelf in een mum van tijd gezellige
feestelijke hapjes tevoorschijn. Uiteraard hoef je hiervoor
geen uren in de keuken te staan, we gaan het niet te
ingewikkeld maken en kiezen voor gezonde, snelle en
makkelijke recepten.

Waarom zou ik gezonder eten en meer bewegen?
Hoe krijg ik hierdoor meer energie? Wat is gezonde
voeding en beweging? Hoe kan ik dat in de praktijk
bereiken?

Wanneer: maandag 9 december 2019
Waar: keuken GOC Ter Voncke
Uur: 19.30u-21.45u
Prijs: 15 euro
Inschrijven: Loket Zorg & Gezondheid of online via
tickets.herenthout.be (max. 20 deelnemers)

Is brood gezond of ongezond? Is een stuk fruit
gezonder dan fruitsap? Eet ik beter margarine of
boter? Helpt sporten tegen kanker of dementie?
Op deze en nog veel meer vragen krijg je een duidelijk
antwoord tijdens de lezing van Dr. Bruno Ariens.
Dr. Ariens is huisarts en heeft zich verdiept in wat
wetenschappelijk bewezen is over de effecten van
voeding en beweging. Hij heeft hierover een boek
geschreven dat uitkomt in het voorjaar van 2020.
Voor en na de lezing kunnen de groepen terecht voor
het tussentijdse weegmoment.
Wanneer: woensdag 22 januari 2020
Waar: GOC Ter Voncke
Uur: 19.30u start lezing (weegmoment vanaf 18.30u)
Prijs: gratis
Inschrijven: Loket Zorg & Gezondheid of online via
tickets.herenthout.be

Ben je geen lid van een groepje en wil je ook gezondere keuzes maken?
Ook los van deelname aan het project kan je deelnemen aan de lezingen en
workshops. Informeer je snel bij Loket Zorg & Gezondheid in Driane.
En ondertussen … blijf jouw groepsleden aanmoedigen!
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KEMPEN2030

Kempense burgemeesters tekenen voor het klimaat
29 Kempense burgemeesters ondertekenden het nieuwe streekproject
Kempen2030. 40% CO2 besparen
tegen 2030 én inzetten op klimaatadaptatie, dat is de doelstelling die gemeenten, burgers, bedrijven en organisaties
samen moeten waarmaken als noodzakelijke tussenstap voor een klimaatneutrale Kempen tegen 2050. Het
streekproject wordt breed verankerd in
het lokaal beleid en heeft de ambitie om
van de Kempen een klimaatvriendelijke
regio te maken.
Een regio met comfortabele, energiezuinige woningen. Een regio waar veel
gefietst wordt, met een aantrekkelijke
en gezonde leef- en werkomgeving.
Een regio waar landbouw en natuur
hand in hand het groene karakter van
onze regio versterken. Een regio waar
energie slim gebruikt wordt, lokaal en
hernieuwbaar geproduceerd wordt én
betaalbaar is voor iedereen.

Een ‘toekomststoel’ voor iedere burgemeester
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Op het evenement Kempen2030 ondertekenden de 29 Kempense
burgemeesters hun engagement en ontvingen ze een ‘toekomststoel’ van de
Kempense kinderklimaatambassadeurs.

Weg met
wegwerp(bekers)

Kinderen uit alle 29 Kempense gemeenten verzamelden de afgelopen maanden
voor de Kempense kinderklimaattops. Iedere gemeente vaardigde één
kinderklimaatambassadeur af. Florine Waeyaert vertegenwoordigde Herenthout.

Vanaf 1 januari 2020 is het op alle
evenementen, van schoolfeesten tot
grote festivals, verboden om dranken
te serveren in wegwerpbekertjes,
blikjes en petflesjes.

“Ik wist dat het erg was gesteld met het milieu, maar zo erg !?!”,
aldus Florine.
De kinderen brainstormden over hoe we van de Kempen een klimaatvriendelijke
regio kunnen maken. Om hun boodschap voor een beter klimaat kracht bij
te zetten, versierden ze een ‘toekomststoel’, een stoel die de stem van de
toekomstige generatie vertegenwoordigt. Hij moet een plek krijgen aan de
gemeentelijke beslissingstafel.

Alle drankjes moeten dan geserveerd
worden in herbruikbare bekers of
glazen. De verpakking van de dranken
moet worden gesorteerd als glas en
PMD en worden afgevoerd voor recyclage. Nog beter is het om dranken te
tappen via een postmixsysteem (combinatie water en siroop) of uit vaten.
Kiest een organisator er toch voor
om wegwerpbekers aan te bieden,
dan moet hij deze voor 90% (en vanaf
2022 voor 95%) opnieuw inzamelen.

Elise Waeyaert (links) en Florine Waeyaert (rechts)
Op de Herenthoutse stoel, die te bewonderen is in het gemeentehuis, zijn
herkenbare Herenthoutse groene plekjes verwerkt en is de vrolijke slogan
van Herenthout, ‘een stoet van mensen’, vermeld. Want we doen het voor de
mensen, voor vandaag en in de toekomst. Twee windmolens en uitgelaten
diertjes en planten sieren de stoelpoten.
Zo worden de beleidsmakers eraan herinnerd dat ze bij al hun beslissingen
rekening moeten houden met de stem van de toekomstige generatie en dus
een klimaatvriendelijk beleid moeten voeren.

“Mijn wens voor Kempen2030 is dat het CO2-verbruik veel vermindert.
Ik help zelf het klimaat door elke dag naar school te fietsen. Wanneer
ik naar de winkel ga met mijn mama nemen we herbruikbare zakjes
mee. Ik let er ook op dat mijn boterhammen in een brooddoos zitten
en ik heb altijd een drinkbus bij. Alle beetjes helpen!’.
Florine Waeyaert
Op de hoogte blijven van het laatste klimaatnieuws? Volg, naast de gemeentelijke
communicatiekanalen, de nieuwe facebookpagina www.facebook.com/
kempen2030, neem een kijkje op de nieuwe website www.kempen2030.be of
lees de Kempen2030-krant, die halfjaarlijks in de brievenbus valt.

Herbruikbare bekers
Er zijn heel wat gebruiksvriendelijke
alternatieven voor wegwerpbekers. Er
bestaan herbruikbare bekers in polycarbonaat, in tritan en polypropyleen
die perfect afwasbaar zijn. Je ziet nauwelijks het verschil met glas en ze zijn
quasi onbreekbaar. En uiteraard, als de
omstandigheden het toelaten, kan je
gewoon glas en aardewerk gebruiken.
Huren
Je kan ook bekers en glazen huren
én laten wassen bij bijvoorbeeld de
drankenhandel of gespecialiseerde
organisaties zoals VZW De Sprong.
De Sprong verdeelt de bekers vanaf
5 locaties, waaronder Herenthout
(Moerbroek). Meer info vind je op
www.desprongvzw.be/recyclage/.

Meer info over de
wetgeving en handleiding
wisselbekers vind je op
www.groenevent.be of via
milieudienst@herenthout.be.
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LAAT JE INFORMEREN

Boekvoorstelling “Als het gewone bijzonder wordt”
Als Petra mama wordt van een tweeling die veel te vroeg geboren wordt en beperkingen
heeft, wordt het mama-zijn plots heel bijzonder. Ze start noodgedwongen een zoektocht
naar oplossingen voor elk individu van haar gezin maar ook voor het geheel.
We verwelkomen Petra op maandag 25 november 2019. Ze schreef een boek
over haar leven als mama van kinderen met een beperking. Schrijven is altijd haar
manier geweest om moeilijke situaties te analyseren en om emoties een plaats te
geven. Met dit boek gunt ze iedereen een blik achter de schermen.

Wijkhuis ’t Lindehofke, Bergense Steenweg 55, van 19.00 tot 21.00 uur
Inschrijven via An Van Mechelen, huisvanhetkind@isom.be.

Infoavond “Huwen, samenwonen, schenken en erven”
Houd donderdag 23 januari 2020 alvast vrij in je agenda. Die avond brengt Paul Nijs, licentiaat in de rechten en
bestuurswetenschappen, op uitnodiging van ACV Herenthout en beweging.net een lezing over huwen, samenwonen,
schenken en erven. Welke juridische gevolgen heeft dit en welke administratie is hiervoor nodig?
GOC Ter Voncke, Vonckstraat 17, om 19.30 uur
Inschrijven via Chris.Drijbooms@acv-csc.be of in de bib, bibliotheek@herenthout.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.
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TERUG

BLIK

> Tuinfeest Driane

> Speelpret op de Met

> Vrijwilligersfeest

> After School Party

> Bezoek aan Feestvarken

> Ecofeest

> Verrassingen in je valies

> Dag van de Jeugdbeweging

> SpeelBabbel
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Wandel je fit
Regelmatig bewegen is de beste manier om je gezondheid te
verbeteren. Heel wat mensen zetten dan ook “meer sporten”
op hun lijstje met goede voornemens voor het nieuwe jaar.
Wij willen je al vóór de feestdagen de kans geven om in actie
te schieten!
We starten een nieuwe wandelgroep. We trekken er wekelijks
op uit voor een wandeling van ongeveer 5 km. Het is de
bedoeling om een uurtje te stappen. Voor deze wandelgroep
is een basisconditie vereist. Vergeet je wandelschoenen niet
en breng eventueel een flesje water mee voor onderweg.
Twijfel niet, want wandelen is een weldaad voor je (mentale)
gezondheid. Wandelen zorgt namelijk voor sterkere botten en gewrichten, stevigere spieren en een betere afweer. Het
vermindert de kans op hoge bloeddruk, hartziekten, beroertes en kankers.
En door mee te gaan wandelen leer je misschien wel nieuwe mensen kennen!
Meer info en inschrijven: dienstencentrum Driane, Molenstraat 56, 014 50 77 11
Eerste wandeling: donderdag 28 november 2019 om 14u aan Driane

Spelotheek: gratis ontlenen van gezelschapsspellen
In de spelotheek in Huis van het Kind kan je terecht voor het
gratis ontlenen van speelgoed. Naast de gezelligheid die
het spelen van een gezelschapsspel met zich meebrengt,
komt een spel ook tegemoet aan andere belangrijke
sociale vaardigheden. Zo leert een kind omgaan met
winnen en verliezen, samenwerken en op zijn beurt te
wachten. Kortom, een spel spelen is niet alleen leuk, maar
ook waardevol en stimulerend.
De spelotheek biedt een gevarieerd aanbod aan
gezelschapsspellen voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar
die gratis kunnen uitgeleend worden voor een periode van
3 weken. Kom gerust eens een kijkje nemen in Huis van
het Kind tijdens de openingsuren of bekijk de catalogus van de spelotheek online op www.herenthout.be.

OPROEP!
Wij zoeken vrijwilligers voor het ronddragen van promomateriaal (affiches en dergelijke) bij de lokale handelaars.
Heb jij af en toe wat tijd over en doe je al eens graag een ‘toertje in ‘t dorp’?
Neem dan contact op via vrije.tijd@herenthout.be of 014 50 78 50. Je krijgt een vrijwilligersvergoeding.
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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.

De Schrijfwijzen - Het Groot Dictee Heruitgevonden
Op vrijdagavond 6 december 2019 om 20.00 uur organiseren de vijf bibliotheken
van Neteland Het Groot Dictee Heruitgevonden van De Schrijfwijzen. Onze
taalminnende inwoners zijn welkom in de cafetaria van Thomas More, Lepelstraat
2 in Vorselaar.
Het Groot Dictee Heruitgevonden is een origineel taalspel voor iedereen die graag
speelt met letters. Je hoeft dus zeker geen spellingcrack te zijn om mee te doen!
Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je creatief aan de slag
gaan met taal. De tekst werd geschreven door jong talent Annika Cannaerts uit
Borgerhout. Haar verhaal wordt op 6 december simultaan voorgelezen in meer
dan 100 bibs over heel Vlaanderen.
Inschrijven is gratis en doe je via www.nete.land/groot-dictee.
Wat valt er te winnen? Toffe prijzen en eeuwige roem! De winnaars van alle
bibliotheken nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen,
die midden januari plaatsvindt. De grote winnaar gaat aan de
haal met een exclusieve Belgische designpen.
De Schrijfwijzen/Het Groot Dictee Heruitgevonden wordt gecoördineerd door Creatief Schrijven vzw
i.s.m. de bibliotheken en De Standaard naar een idee van de bibliotheek van Mechelen.
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Kom eens naar de SpeelBabbel!
Ouders met kindjes van 0 tot 4 jaar zijn elke vrijdagvoormiddag welkom in Huis van het Kind voor de SpeelBabbel.
Je kunt er andere ouders leren kennen, ervaringen
uitwisselen of vragen stellen aan een maatschappelijk
werker. Bij de verpleegkundige van Kind & Gezin kan je
terecht met vragen over borstvoeding, wegen, meten,
slapen, voeding …
Als je kindje groter wordt, kan het leren wennen aan andere
kindjes, een andere omgeving en andere volwassenen. Zo
zal de stap naar de kinderopvang of de kleuterschool een
stuk gemakkelijker zijn.

Geboortepremie
Gemeente Herenthout schenkt elk gezin bij de geboorte
van een kindje een geboortepremie van 40 euro die om de
twee maanden uitgereikt wordt op een ‘babyborrel’ tijdens
de SpeelBabbel. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging
in de bus. Naast de premie en tal van andere cadeautjes
krijgen ouders ook alle informatie over het Huis van het
Kind en haar dienstverlening aan gezinnen.
De volgende babyborrel is op vrijdag 29 november
2019.

Fairtrade Spaaractie
Herenthout is al jaren een Fairtrade gemeente. Omdat wij de bevolking willen blijven aanmoedigen om Fairtrade-producten
te kopen, organiseren wij een spaaractie. Spaar 20 Fairtrade logo’s en krijg een leuk Fairtrade geschenk op 9 februari
2020. Dan organiseren we met de GROS een brunch in Driane.
In onze gemeente kan je Fairtrade-producten kopen bij De Kruidenfee, Textiel Ledegen, Okay, Delhaize, ’t Vol Fleske en
Malukado. In Driane kan je Fairtrade wijn of fruitsap consumeren. Kok-Traiteur An Van Bedts,
Milkbar Vanessa, imker Ann Baeten, Wimpschranshoeve, Kapsalon Exclusief
en Kapsalon Sandy bieden duurzame producten van eigen bodem aan.

SPA ARK A ART FAIRTRADE
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Nomineer je sportlaureaten voor 2019
Naar jaarlijkse gewoonte huldigt de gemeentelijke sportraad de sportlaureaten
van het afgelopen jaar en zet ze een verdienstelijk persoon uit de Herenthoutse
sportwereld in de bloemetjes. De huldiging gaat door op vrijdag 17 januari 2020.
Ken jij iemand die hiervoor in aanmerking komt? Stuur je nominatie voor hem
of haar of hen dan in! De persoon die je voordraagt moet in onze gemeente
wonen. Indien het een ploeg betreft, moet het uiteraard om een Herenthoutse
vereniging gaan.
Je kan de kandidaturen indienen via de formulieren in het e-loket op de website
of op de sportdienst ten laatste op 20 november 2019.
Meer info: sportdienst@herenthout.be, 014 51 62 06
herenthout.be/sportlaureaat - herenthout.be/sportverdienste

Neteland zoekt Nief Talent
Ben jij een muzikant of een dj en heb je zin in een uitdaging? Ben je van
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen of Vorselaar? Dan is Nief Talent iets
voor jou! De jeugdhuizen en vrijetijdsdiensten van deze gemeenten organiseren
een muziekwedstrijd met finale op vrijdag 13 maart 2020 in het jeugdhuis
van Herentals. Wij zorgen voor professionele technische ondersteuning en
promotie. De (band van de) winnaar van het concours mag drie dagen gaan
opnemen in een professionele muziekstudio in de omgeving.
Gemeentelijke preselecties beslissen wie naar de finale mag. Voor Herenthout
kan je tot 25 november 2019 inschrijven via
onderstaande link. De preselectie zelf gaat door op
29 november in Jeugdhuis ’t Verschil.
Let wel: je kan je slechts inschrijven in één gemeente.
Alle muziekgenres en leeftijden zijn welkom.

Inschrijven
Gemeente

Inschrijven via

Inschrijven tot en met

Grobbendonk

vrijetijd@grobbendonk.be

Herentals

herentals.be/nief-talent

Herenthout

herenthout.be/nief-talent

Olen

vrije.tijd@olen.be

31 januari 2020

Vorselaar

cultuur@vorselaar.be

31 januari 2020

Schrijfmarathon
Amnesty
International
Brieven veranderen mensenlevens
en helpen onrecht de wereld uit.
Daarom organiseert Amnesty International elk jaar in december de
Schrijfmarathon. Ook Herenthout
doet mee!
Tijdens de Schrijfmarathon vertrekken er vanuit alle hoeken van de
wereld brieven en petities richting
ministers en presidenten om hen
te vragen een einde te maken aan
mensenrechtenschendingen.
De
mensen van wie de rechten niet gerespecteerd worden, ontvangen dan
weer vele duizenden solidariteitsboodschappen en steunkaartjes.
Of het allemaal iets uithaalt? Eén op
de vier schrijfacties van Amnesty
International levert resultaat op. Dit
jaar schrijven we voor tien moedige
jongerenactivisten wiens rechten
ernstig geschonden worden.

Ook onze gemeente
doet mee
Laat ook je stem horen tegen dit
onrecht en schrijf mee. Deelnemen
aan de Schrijfmarathon kan de hele
maand december tijdens de openingsuren van de bib, maar je kan
ook thuis schrijven of online deelnemen.
Meer info en alle schrijfacties vind je
op www.schrijfmarathon.be.

25 november 2019
31 januari 2020
25 november 2019
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Pensioenen
Iedereen die gewerkt heeft als loontrekkende, ambtenaar of zelfstandige,
heeft op het einde van zijn loopbaan
recht op een rustpensioen. Of als weduwe of weduwnaar heb je recht op
een overlevingspensioen, omdat je
echtgeno(o)t(e) overleed.
Heb je vragen over je nakend pensioen
of wil je je pensioen aanvragen?
• Raadpleeg de website van de
federale pensioendienst www.pensioendienst.fgov.be
• Raadpleeg het online pensioenportaal mypension.be waar je heel wat informatie vindt over jouw persoonlijk pensioendossier.
Je kan er de wetgeving toegepast zien op je eigen loopbaan, zonder dat je de moeilijke regels rond pensioenwetgeving
zelf moet interpreteren.
• Kom naar de maatschappelijk werker aan het Loket Zorg & Gezondheid in Driane. Breng zeker je identiteitskaart en de
pincode van je identiteitskaart mee. Je kan er terecht op maandag, woensdag en donderdag van 9u tot 12u of op afspraak
op maandagavond.

Grasduinen door vernieuwde Erfgoedbank
Goed nieuws voor alle erfgoedliefhebbers! Vanaf nu kan je opnieuw grasduinen
in de erfgoedbank van Kempens Karakter op www.kempenserfgoed.be.
Dankzij tal van lokale archieven, verenigingen, heemkringen en privéverzamelaars
illustreren meer dan 40 000 beelden en geluidsfragmenten het rijke verleden
van onze regio.
Je ontdekt online prachtig materiaal uit Herenthout en 11 andere Kempense
gemeenten: Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hulshout,
Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. Je kan op zoek naar foto’s uit je eigen
buurt via de zoekpagina of de vele thema’s en collecties gaan bekijken.
Intussen werkt de erfgoedcel samen met heel wat partners verder aan een
nieuw erfgoedportaal. Vanaf 2020 zal je daar ook historische Kempense Kranten
kunnen raadplegen. Wordt vervolgd!

Plantjesverkoop Kom op tegen Kanker
Kom op tegen Kanker Herenthout bedankt alle vrijwilligers en plantjes(ver)kopers
voor het welslagen van het plantjesweekend in september.
Ook dit jaar mogen we van een groot succes spreken. 1 200 azalea’s
waren in een mum van tijd uitverkocht. Zo konden we een mooi bedrag
van 8 515,60 euro overmaken aan de Vlaamse Liga tegen Kanker.
16
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De gemeentelijke cadeaubon
Wil je tijdens de eindejaarsperiode iemand een cadeau geven en je weet niet
direct wat kopen? Koop dan de gemeentelijke cadeaubon!
De cadeaubon is beschikbaar in de waarden 5, 10 en 25 euro. Door te combineren
kan je gemakkelijk het bedrag samenstellen dat je wenst te spenderen.
De bon is te koop op het gemeentehuis en in de bibliotheek. Na aankoop
is de bon nog één jaar geldig. Je kan met de cadeaubon betalen bij heel
wat deelnemende Herenthoutse handelaars bij het winkelen, om je te laten
verwennen, om lekker te gaan eten, om iets te drinken … Kortom, een fijn en
nuttig geschenk!
De lijst van de deelnemende handelaars vind je op de website www.herenthout.be.

Data gemeenteraad en OCMW-raad
maandag 2 december 2019
maandag 16 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.

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.

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

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

..............................................................................................................................................................................................................................

Naam: ................................................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ............................................................... E-mail: ...........................................................................................................
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UiT IN HET NAJAAR
Foto: Rudi Van der Auwermeulen

Woensdag

is Kidsdag
in de bib
De schoolgaande jeugd kijkt vast
reikhalzend uit naar de volgende
kidsdagen.

Winterwandelen
Kempens Karakter organiseert samen met 11 gemeenten opnieuw een reeks fijne
winterwandelingen.
Van oktober 2019 tot maart 2020 staan er 10 wandelingen op het programma in
de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout,
Hulshout, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. Warm ingeduffeld ontdekt de
wandelaar bevroren vennen, statige dreven en stille bossen.

Op 11 december 2019 gaan we
knutselen rond de kerstboom. Jong
én oud zijn welkom op 29 januari
2020 in de gemeentelijke feestzaal
voor de voorstelling ‘De toekomst is
nu’ met gedichten van de 5e en 6e
leerjaren en met muzikale omlijsting
van de muziekacademie.

Een handige programmabrochure bundelt alle praktische gegevens van de
wandelingen. Je haalt hem gratis op bij Loket Vrije Tijd, bij Kempens Karakter of op
de website www.kempenskarakter.be.

Meer info krijg je via de scholen.

Deelnemen kost 2 euro. Op elke tocht zijn er ook proevertjes. Vooraf inschrijven is
niet nodig, tenzij anders vermeld.

Aan de wandelreeks is ook een wedstrijd verbonden. Wie aan vijf wandelingen
deelneemt, maakt kans op één van de elf manden boordevol streekproducten.
Deelnemers dingen ook mee naar de hoofdprijs: een overnachting voor twee
personen in B&B Stillant in Gierle. Stempelkaarten zitten in de brochure en zijn ook
verkrijgbaar bij de start van elke wandeling.

De Herenthoutse wandeling gaat door op zondag 24 november 2019 met vrij
vertrek aan VOC Neteland (Langstraat 29/1) tussen 9u en 13u. Parkeren kan op de
site Serneels, Itegemse Steenweg 126.

Welkom in ’t Lindehofke!
In wijkhuis ’t Lindehofke is iedereen altijd welkom. Elke dinsdag van 13u tot 16u
organiseren ze een hobby- en ontmoetingsdag. De kaartliefhebbers kunnen elke
2e en 4e dinsdag van de maand een kaartje komen leggen. Probeer zeker op 26
november 2019 je slag thuis te halen met de allereerste kaartprijskamp ‘Slagen halen’!
Op woensdag staan hun deuren open van 17u tot 21u en kan je komen genieten
van een lekkere maaltijd voor 2 euro. Inschrijven hiervoor kan door een berichtje te
sturen naar 0490 49 96 06. Koffie, thee en gebak zijn steeds gratis of je kan een
vrije gift doneren.
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OUDJAAR - NIEUWJAAR

Overzetberen

Nieuwjaarke Zoete
Op 31 december trekken heel wat kinderen weer lachend door de straten van
Herenthout. Gewapend met alleen een zangzak en hun stem gaan zij van deur tot
deur om wat snoep of een centje bij elkaar te zingen.

Tijdens het nieuwjaarszingen op 31
december dragen we de veiligheid
van de kinderen hoog in het vaandel.
Daarom zullen de kruispunten van
onze dorpskern beveiligd worden door
de overzetberen van de Herenthoutse
jeugdraad.
Wie een liedje komt zingen aan het
gemeentehuis kan genieten van
een tas warme chocomelk en krijgt
bovendien een leuke verrassing!

Doen jouw (klein)kinderen al mee?
Prima! Nog nooit gedaan? Probeer het!
Zo een mooie traditie mag niet verloren
gaan. Voorzie wel wat extra ruimte in de
snoepkast!
De jeugddienst trakteert weer op een mooi
zangzakje voor de jongste zangertjes
die uitgedeeld worden aan de 4-jarige
kleuters in de Herenthoutse scholen.
“Nieuwjaarke zoete,
Ons varken heeft 4 voeten.
4 voeten en een staart,
Is dat dan geen centje waard?”
Oefen alvast dit liedje in en houd de
gezellige traditie van het nieuwjaarszingen
in ere. Deel op 31 december je foto’s en filmpjes van jouw Nieuwjaarke Zoete zingen
op de instagram- of facebookpagina met #Herenthoutzingt.
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AGENDA NOVEMBER-DECEMBER 2019
JANUARI 2020

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

DINSDAG 19 NOVEMBER 2019
Lezing ‘Communiceren met
pubers’
Huis van het Kind
19.00u-22.30u
Info: huisvanhetkind@isom.be

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

ZA-ZO 23-24 NOVEMBER 2019
Tentoonstelling Kunstkring Toreke
Sint-Gummaruskerk
10.00u-19.00u
Info: jorispeeters3@hotmail.com

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

ZONDAG 24 NOVEMBER 2019
Legofeest
GOC Ter Voncke
14.00u-17.00u
Info: inschrijving.herenthout@
gezinsbondherenthout.be

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

DONDERDAG 28 NOVEMBER 2019
Wandeling ‘Wandel je fit’
Driane
14.00u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

VRIJDAG 29 NOVEMBER 2019
Nief Talent
Jeugdhuis ’t Verschil
Info: vrije.tijd@herenthout.be

ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019
Poes-café (Landelijke Gilde)
Sint-Gummaruskerk
19.30u-23.00u
Info: jef.moens@telenet.be

1-8 DECEMBER 2019
Creatieve Kerstshopping
VOC Neteland
10.00u-17.00u
Info: dimi@vocneteland.be

1-31 DECEMBER 2019
Schrijfmarathon Amnesty
International
Bibliotheek
Info: bibliotheek@herenthout.be

VRIJDAG 6 DECEMBER 2019
Het Groot Dictee Heruitgevonden
Thomas More, Lepelstraat 2, Vorselaar
Info: bibliotheek@herenthout.be

VRIJDAG 6 DECEMBER 2019
The Beatles by Girls
GOC Ter Voncke
20.00u
Info: vrije.tijd@herenthout.be

ZATERDAG 7 DECEMBER 2019
Improvisatietheater ‘De Nonsens
Alliantie’
Sint-Gummaruskerk
20.00u
Info: vrije.tijd@herenthout.be

ZATERDAG 7 DECEMBER 2019
Sfeeravond
Jodenstraat
18.00u-23.00u

MAANDAG 9 DECEMBER 2019
Kookworkshop ‘Feestelijke
Hapjes’
GOC Ter Voncke
19.30u-21.45u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

DONDERDAG 26 DECEMBER 2019
Internationale platen- en
CD-beurs
GOC Ter Voncke
10.00u-17.00u
Info: ronny@elvismatters.com

DINSDAG 31 DECEMBER 2019
Nieuwjaarszingen aan het
gemeentehuis
09.00u-12.00u
Info: jeugddienst@herenthout.be

ZONDAG 5 JANUARI 2020
Nieuwjaarsdrink op de Markt
Markt
14.00u-20.00u
Info: info@herenthout.be

VRIJDAG 17 JANUARI 2020
Huldiging Sportlaureaten 2019
Sportcomplex ‘t Kapelleke
19.30u
Info: sportdienst@herenthout.be

DONDERDAG 23 JANUARI 2020
Infoavond ‘Huwen, samenwonen,
schenken en erven’
GOC Ter Voncke
19.30u
Info: bibliotheek@herenthout.be

Bekijk alle activiteiten op www.UiTinvlaanderen.be

