INFORMATIEBLAD JANUARI 2020

© Toon Gybels

6

Herenthout
(be)weegt

10

Buiten spelen

17

Carnaval

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

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:
donderdag 20 februari 2020 (De Kinderclub is wel geopend)
maandagavond 24 februari 2020 (De Kinderclub is wel geopend)
dinsdag 25 februari 2020

Loket Leven & Ondernemen
T 014 50 78 35
leven.ondernemen@herenthout.be

Loket Sociale Dienst

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: 17.30-20.00 uur
Elke namiddag op afspraak.

Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-16.00 uur en 17.30-20.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
dinsdagnamiddag: enkel op afspraak
Sluitingsdagen:
donderdag 20 februari 2020
maandagnamiddag en -avond
24 februari 2020
dinsdagnamiddag 25 februari 2020
vrijdagnamiddag 20 maart 2020

Bouwelse Steenweg 52 - T 014 50 21 81 - sociale.dienst@herenthout.be

Sluitingsdagen:
elke 3e maandag van de maand in de voormiddag
donderdag 20 februari 2020
maandagnamiddag en -avond 24 februari 2020
dinsdagnamiddag 25 februari 2020
vrijdagnamiddag 20 maart 2020

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:
donderdag 20 februari 2020
maandagnamiddag en -avond 24 februari 2020
dinsdagnamiddag 25 februari 2020
vrijdagnamiddag 20 maart 2020

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

Colofon

Sluitingsdagen:
zondag 23 februari 2020
zondag 1 maart 2020
vrijdagnamiddag 20 maart 2020

INFO
43ste jaargang
nummer 1 – 2020

Sporthal

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

Sluitingsdagen:
zondag 23 februari 2020
maandag 24 februari 2020
zondag 1 maart 2020

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

HuisDriane

NIEUWJAARSSPEECH

Op Bruisend 2020!
naar een
We staan voor het magische jaar ‘2020’, een symbolisch en
rond getal dat nog meer dan anders uitnodigt en inspireert
tot goede voornemens en ambitieuze plannen.

Afgelopen jaar kocht de
gemeente het naastgelegen
pand (Markt 21) aan.

Naast een uitstekende gezondheid en vele deugddoende
momenten met familie en vrienden wens ik dat 2020 voor u
een jaar wordt waarin u uw dromen kan realiseren.

Niet alleen zullen een aantal
verenigingen
hier
hun
nieuwe thuis vinden, dankzij
deze aankoop kan worden
voorzien in een bijkomende
nooduitgang voor zaal LUX,
waardoor deze legendarische
zaal in de toekomst opnieuw
maximaal kan worden gebruikt.

Ook voor onze gemeente staan we aanvang 2020 op een
kantelmoment.
Op de laatste gemeenteraad werd een ambitieus
meerjarenplan goedgekeurd.
Zonder verhoging van de personenbelasting of onroerende
voorheffing komen we voor de komende zes jaar tot een
investeringsprogramma van 16 miljoen euro.
Dankzij uitvoerige onderhandelingen ligt ondertussen voor
de sites SERNEELS en VERHEYEN een gans andere
invulling voor. Hiermee komt ook een einde aan de lang
aanslepende vergunningsperikelen.
De Brandweerzone Kempen stapte afgelopen jaar mee in
het idee om te investeren in een nieuwe brandweerkazerne
op de site SERNEELS. De voorbije maanden hebben
constructieve gesprekken geleid tot een akkoord over een
nieuw ontwerp.
De nieuwe brandweerkazerne zal opgetrokken worden
samen met de nieuwe gebouwen voor de gemeentelijke
technische dienst en de nieuwe lokalen voor het Rode
Kruis. Het gemeenschappelijk gebruik van een aantal
(sanitaire) ruimten en terreinen leveren niet enkel een
financieel voordeel op, ze stellen ook een voorbeeld voor
nuttig ruimtegebruik.
Het kleding- en houtmagazijn van Peer Stoet verschuift van
de site SERNEELS naar de site VERHEYEN.
In de plaats van de podiumzaal die eerder werd voorzien
op de site VERHEYEN hebben we gekozen voor een
investering in zaal LUX op de Markt.

Naast een versnelde realisatie van de verschillende
projecten leverde het schuif- en puzzelwerk rond de sites
SERNEELS en VERHEYEN voor de gemeente ook een
besparing op van meer dan 1,25 miljoen euro ten opzichte
van de vroegere plannen.
Deze investeringen zijn slechts een greep(je) uit het
meerjarenplan en investeringsprogramma dat anno 2019
kon worden uitgewerkt.
In februari 2020 zal u een aparte editie van het
gemeentenieuws in de brievenbus zien vallen waarin u
uitgebreide toelichting krijgt bij alle plannen en investeringen.
Ik kijk alvast tevreden terug op 2019 waarin niet alleen werd
gepland maar o.a. ook werd gestart met het sleutelen
aan de interne personeelsorganisatie, de gesubsidieerde
rioleringswerken Dekbunders definitief vergund raakten
en het Huis van het Kind onderdak vond in de nieuwe
gebouwen in de Kloosterstraat.
Maar vooral kijk ik samen met u uit naar een voorspoedige
uitvoering van alle plannen vanaf 2020.
Stijn RAEYMAEKERS, burgemeester
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MOBILITEIT

Geleidehekken aan gemeenteschool Klim-op
Sinds kort staan er geleidehekken aan Gemeenteschool
Klim-op, aan de ingang in Zwanenberg. We hebben de hekken
geplaatst om te vermijden dat schoolkinderen rechtstreeks
de straat kunnen oplopen als ze uit de schoolpoort komen.
De hekken zijn extra gemarkeerd met reflectoren om de
zichtbaarheid te verhogen.

Welke regels gelden in een fietsstraat?
Herenthout heeft ondertussen twee fietsstraten namelijk de
Maasweg en het eerste gedeelte van Zwanenberg. Binnenkort
wordt ook het eerste gedeelte van de Kloosterstraat ingesteld
als fietsstraat. Maar welke verkeersregels gelden er in een
fietsstraat? Mag je er nog rijden met de auto? We zetten de
puntjes op de i.
• Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute en is herkenbaar
aan het groot fietspictogram of het rode wegdek. Het begin
en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met een
verkeersbord.
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• Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er
niet sneller rijden dan 30 km/u.
• In een fietsstraat mag je met de auto of andere
motorvoertuigen geen fietsers inhalen.
• Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden:
ze mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken in hun
rijrichting als het een enkelrichtingstraat is. Gaat het om een
dubbelrichtingstraat, dan mogen ze slechts één weghelft
innemen.

LAAT JE INFORMEREN

Computer- en smartphonelessen in de bib
Voor elke sessie moet je apart inschrijven in de bib
(beperkt aantal plaatsen). De lessen zijn gratis maar bij
het inschrijven vragen we een waarborg van 5 euro die
terugbetaald wordt op de dag van de les zelf. Je dient

de lessen te volgen met je eigen smartphone of laptop,
maar wie zelf geen laptop heeft kan eentje aanvragen bij
de inschrijving. Een flyer met meer info kan je ophalen in
de bib en bij Driane.

21 april

Digitale foto’s opslaan en bewerken - deel 1*

laptop

13.30-16.00 uur

22 april

Op reis met je smartphone

smartphone

13.30-16.00 uur

22 april

Fotografie met je smartphone

smartphone

19.30-22.00 uur

23 april

Kopen en verkopen op internet

laptop

09.30-12.00 uur

23 april

Digitale foto’s opslaan en bewerken - deel 2*

laptop

13.30-16.00 uur

* de twee lessen horen samen

In samenwerking met Seniornet Vlaanderen.

Tips om egels in je tuin te helpen
op om van de ene naar de andere tuin te wandelen. Ze
worden dan ook vaak het slachtoffer van het verkeer.
We geven je enkele tips waarmee je de egel een handje
kan helpen. Misschien komt er dan binnenkort een egel
op bezoek in jouw tuin.

De egel doet het slecht in Vlaanderen, zo blijkt uit
onderzoek. Hun aantal gaat drastisch achteruit. In 2018
ving VOC Neteland 294 egels op. In 2019 stond de teller
op 1 december al op 596 egels, een verdubbeling! Deze
trend zien we ook bij andere VOC’s, ook in buurlanden.
De precieze oorzaak hiervan is nog niet gekend. Het
verdwijnen en versnipperen van hun leefgebied heeft er
alvast iets mee te maken. België heeft dan ook het meest
dichte wegennetwerk van Europa. Ook het aantal auto’s
op onze wegen neemt toe.
Veel tuinen zijn een geschikte biotoop voor de egel.
Deze zijn echter vaak hermetisch omheind, behalve aan
de straatkant. Daardoor moet de egel steeds de straat

1. Zorg voor beschutting in de vorm van bladeren,
takkenhopen, boomstronken of een composthoop.
2. Kies voor inheemse plantensoorten, deze zorgen voor
voedsel en beschutting.
3. Kies -indien mogelijk- voor een haag in plaats van een
omheining.
4. Heb je toch een omheining, voorzie dan een
egelpoortje.
5. Zorg dat egels uit je vijver kunnen door een loopplankje
te voorzien.
6. Vermijd het gebruik van insecticiden en slakkenkorrels,
ze doden het voedsel van de egel.
7. Voorzie extra voedsel voor de egels in je tuin (geen
melk!).
8. Vermijd het gebruik van draad/gaas in de tuin, egels
kunnen erin verstrikt geraken.
9. Houd de hond ’s nachts binnen of in een ren.

Meer info: www.natuurpunt.be/egel
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PROJECT

HERENTHOUT (BE)WEEGT
Onze Herenthoutenaren wandelen wat af! De Proevertjeswandeling op 17 november was volledig uitverkocht en de
Winterwandeling van 24 november lokte 850 deelnemers.
Op 28 november telden we al 14 deelnemers voor de
wandel-je-fit-activiteit die wekelijks bij Driane vertrekt. We
weten niet of het project Herenthout (be)weegt er iets mee
te maken heeft, maar het is wel fijn om te zien dat er wat
beweegt.
Tijdens deze donkere dagen willen we ook aandacht
schenken aan de veiligheid van onze bewegers en
sporters. Wanneer je buiten gaat, hou dan rekening met
volgende veiligheidsprincipes: VAL OP, LET OP en STAP
WAAR HET MOET!
IK VAL OP! Kies voor kleurrijke kledij, trek fluorescerende
kleuren aan, liefst met reflectoren. Bij duister, felle regen
of mist kies je best voor optimale veiligheid. Draag dan
verlichting.
IK LET OP! Kijk vooruit! Een goede wandelaar gaat
goed voorbereid op stap. Een regenjasje, voldoende eten
en drinken … Soms gaat het eens mis. Neem steeds je
identiteitskaart mee voor noodgevallen. En vergeet je
mobiele telefoon niet om eventueel snel de hulpdiensten
te kunnen bereiken. Ook wat geld bijhebben kan geen
kwaad.
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Laat je aandacht, ook op trage wegen, niet verslappen. Blijf
steeds alert voor het verkeer.
Let op met alcohol, drugs en medicatie. Veel alcohol
maakt je bijvoorbeeld roekelozer en doet geen goed aan je
evenwichtsgevoel en reactiesnelheid.
IK STAP WAAR HET MOET! Als wandelaar moet je eerst
en vooral op het voetpad stappen. Is er geen voetpad, dan
moet je wandelen op de begaanbare berm. Pas als dat
niet mogelijk is, mag je een parkeerzone of een fietspad
gebruiken. Let wel op: op een fietspad hebben de fietsers
blijvend voorrang. Zijn ook het fietspad of de parkeerzone
geen optie, dan mag je op de rijbaan stappen. De eerste
regel op de rijbaan is om zo links mogelijk achter elkaar
te wandelen. (Gebruik wel steeds je gezond verstand en
maak een veilige keuze.)
Bron: https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/
Om die veiligheid extra
in de kijker te zetten,
kregen onze deelnemers
voor Kerstmis alvast
allemaal een
fluo-veiligheidsband
met led-lampje.

PROJECT

HET
PROGRAMMA
INFOMOMENT
met Dr. Ariëns: ‘Waarom gezonder
eten en meer bewegen?’

INFOMOMENT
met diëtist Jochen Jacobs:
‘Voeding bij sport en beweging’

Wanneer: woensdag 22 januari 2020
Waar: GOC Ter Voncke
Prijs: gratis

Een lezing over sportvoeding. Kom te weten wat je
moet eten voor, tijdens en na een inspanning om je
sportprestaties nog te verbeteren.
Wanneer: vrijdag 7 februari 2020
Waar: Driane
Prijs: gratis

KOOKWORKSHOP
met diëtiste An De Busser:
‘Broodbeleg en broodalternatieven’
Eet jij ‘s morgens elke dag je boterham met choco? Of
neem je enkel een tas koffie? In deze workshop leer je alles
over een gezonde broodmaaltijd en hoe je kan afwisselen
met broodalternatieven. Wist je dat je eigen granola maken
niet zo moeilijk is? Of dat je in plaats van brood ook een
snelle mugcake kan maken? Broodalternatieven oké, maar
wat met brood en beleg? Er zijn heel wat mogelijkheden
met groenten als broodbeleg. We maken verschillende
lekkere, voedzame broodsmeersels. Je keert huiswaarts
met een boel nieuwe ideeën voor op de boterham.
Wanneer: maandag 27 januari 2020
Waar: keuken GOC Ter Voncke
Prijs: 15 euro

KOOKWORKSHOP
met diëtiste An De Busser:
‘Gezonde snelle menu’s’
Ben jij ook een bezige bij? Werken, hobby’s, (klein)kinderen
… Wat maak je elke dag klaar? In deze workshop maken we
verschillende gezonde, snelle maaltijden en krijg je tips naar
maaltijdplanning. En hoe stel je je maaltijd gezond samen?
Je zal merken dat ook in een krap tijdschema een lekkere,
snelle, gezonde maaltijd op tafel getoverd kan worden.
Wanneer: donderdag 13 februari 2020
Waar: keuken GOC Ter Voncke
Prijs: 15 euro

WORKSHOP
met diëtiste Sofie De Laet:
‘Gezond uit eigen grond’
Tuinieren is populairder dan ooit. Steeds meer mensen
gaan aan de slag in hun tuin, op hun terras in potten of
misschien zelfs in een volkstuintje. Maar is jouw eigen
kweek wel altijd gezond? Om gezonde groenten te
kweken start je van een gezonde grond, een goede
inrichting en ecologisch onderhoud. In deze workshop
leer je niet alleen hoe je gezond groenten en fruit kan
telen in je eigen tuintje of vierkantemeterbak, maar ook
hoe je met je oogst lekker en gezond kan koken.
Wanneer: maandag 16 maart 2020
Waar: keuken GOC Ter Voncke
Prijs: 15 euro

Elke activiteit start om 19.30u.
Inschrijven kan je online via tickets.herenthout.be
of aan Loket Zorg & Gezondheid in Driane.
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TERUGBLIK

Feestvarken vzw in De Kinderclub
Begin oktober gingen onze kinderbegeleiders op bezoek bij Feestvarken vzw.
Deze organisatie zet zich sinds 2013
in om verjaardagspakketten samen te
stellen voor kinderen voor wie dit niet
evident is, want elk kind moet zijn
verjaardag kunnen vieren. In een
pakket zit een verjaardagscadeau,
een pakket om uit te delen in de klas
en alle nodige attributen om thuis
een verjaardagsfeestje te kunnen
organiseren. Via de maatschappelijk

werker van de dienst opvoedingsondersteuning van Huis van het Kind komen
de feestpakketten terecht bij de juiste
gezinnen.
Om deze boodschap kracht bij te zetten
bouwde Feestvarken voor de Warmste
Week het grootste Clicformers tapijt ter
wereld. Ook De Kinderclub werkte hier
aan mee en klikte samen 6 vierkante
meter in elkaar.
Eind oktober bracht Feestvarken een

bezoek aan De Kinderclub om samen
te werken rond kinderarmoede. Ze
inspireerden ons met hun verhalen en
met hun educatief spel rond opgroeien
in armoede.
De kinderen organiseerden een
bakfestijn en met de verkoop van hun
zelfgemaakte speculoos mochten
ze 302,50 euro overhandigen aan
Feestvarken. Een zeer mooie gift voor
een fijn initiatief!

Nief Talent Braca
De
gemeenten
van
Neteland
(Herenthout, Grobbendonk, Herentals,
Olen en Vorselaar) organiseren een
muziekwedstrijd voor opkomend
talent. De finale gaat door op vrijdag
13 maart 2020 in Jeugdhuis Tiener
in Herentals, met als inzet drie dagen
opnametijd in een professionele
muziekstudio.
De Herenthoutse inzending werd op
29 november 2019 bepaald met een
preselectie in Jeugdhuis ’t Verschil.
Braca haalde het daarin van Gitte &
Jorsi, The Chalkheads en Celeste.
Het duo speelt wat ze zelf noemen
“moderne folk met wereldse inzichten
en invloeden van straatmuziek”. Braca
zal onze kleuren ongetwijfeld met
verve verdedigen. Veel succes!
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TERUG

BLIK

> Lezing ‘Fake news’
door Luc Haekens

> Petanquers Driane

> Kids First

> Voorlezen in de Bib

> Belle Perez in Huis van het Kind

> Week van de parkwachter

> Vorming kleine blusmiddelen

> Cultuur Niet Duur

> Kookworkshop ‘Feestelijke hapjes’
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BUITEN SPELEN

Retteketet,
naar waar gaat de
PretCamionette?
De PretCamionette is een vrolijke,
gekleurde werfkeet gevuld met
speelmateriaal die er ieder voor- en
najaar op uit trekt. We trekken naar
wijken, straten en speelpleintjes waar
kinderen en ouders elkaar kunnen
ontmoeten. Zou jij het wel leuk
vinden dat de PretCamionette bij jou
in de buurt komt? Stuur je suggestie
dan door naar de jeugddienst via
jeugd@herenthout.be.

Goe Gespeeld
Uit onderzoeken in 1983, 2008 en 2019 blijkt dat kinderen de helft minder
buiten spelen dan vroeger. Ze spelen ook anders: ze mogen niet vuil worden
of geen risico’s nemen.
En toch! Toch is spelen belangrijk. Spelen is wat kinderen goed en graag
doen. Het helpt hen groeien en ontwikkelen, ze worden er zelfstandiger en
moediger van. Kinderen die leren risico’s in te schatten staan zekerder in het
leven, ze beseffen dat het leven vol kansen zit en dat ze veel zelf in handen
hebben.
Ook De Kinderclub deelt deze visie: bij ons krijgen de kinderen voldoende
kansen om buiten te spelen, om te ravotten en zich vuil te maken.
Spelen is het 31e recht uit het Kinderrechtenverdrag dat dit jaar zijn 30e
verjaardag viert. De organisatie ‘Goe Gespeeld’ wil daarom inzetten op het
recht voor kinderen om te spelen, om te ravotten, om vuil te worden, om
risicovol spel te spelen. Het is oké om vuil te worden, om thuis te komen met
een geschaafde knie of een gescheurde broek. Het is oké om met hamers
en zagen te spelen of in het bos te ravotten!
Het is echt oké!

Opnieuw

3 BUITEN
SPEELDAGEN
in 2020

De gemeenten uit de regio
Neteland slaan ook dit jaar de
handen in elkaar om jou niet
één, maar drie onvergetelijke
buitenspeeldagen te bezorgen.
Noteer de data alvast in je agenda:

22 april 2020:
Noorderwijk/Morkhoven en
Grobbendonk

29 april 2020:
Herenthout en Vorselaar

6 mei 2020:
Herentals en Olen
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HUIS EN TUIN

De Grote Grondvraag

Hoe gezond is jouw grond? Die vraag wil de OVAM
helpen beantwoorden. De Grote Grondvraag geeft alle
grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te controleren
of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd
moet worden.
Verontreinigde gronden hebben invloed
op je dagelijks leven
Zo’n 85.000 gronden in Vlaanderen hebben een verhoogd
risico op vervuiling. De helft van die risicogronden, dit zijn
gronden waarop vervuilende activiteiten worden of werden
uitgevoerd, is nog nooit onderzocht. Met De Grote Grondvraag
wil de OVAM de komende jaren alle risicogronden in kaart
brengen, onderzoeken én waar nodig saneren.
Hoe controleer ik mijn grond?
Via de website www.degrotegrondvraag.be kunnen alle
grondeigenaars binnen Herenthout hun grond controleren. Je
vult hiervoor je adres in, en aan de hand van de beschikbare
informatie zie je meteen of de grond een risicogrond is. Als
dat het geval is, geeft de OVAM stap voor stap aan wat te
doen om de grond opnieuw gezond te maken.
Is de informatie correct?
De informatie uit ‘De Grote Grondvraag’ is gebaseerd op
milieuvergunningen of andere archiefinformatie waarover de
gemeente beschikte.
Werd jouw grond echter foutief ingekleurd als risicogrond?

Als je duidelijk kan aantonen dat het geen risicogrond is,
verwijdert de gemeente het perceel uit de Gemeentelijke
Inventaris van risicogronden.
Heb je net informatie dat er wel risico-activiteiten hebben
plaatsgevonden, dan wordt deze grond mee ingekleurd,
zodat deze in de toekomst mee kan worden onderzocht.
Een bodemonderzoek zal dan uitwijzen of de grond al dan
niet vervuild is.
Bodemonderzoek zorgt voor zekerheid,
sanering niet altijd nodig
Zeker niet elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd
worden. Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste
instantie vooral informatie en zekerheid over de grond, en
leidt niet noodzakelijk tot sanering.
Is die sanering toch verplicht (± 15% van de onderzochte
gevallen tot op heden) dan zorgt de OVAM voor begeleiding
bij alle stappen die je als grondeigenaar moet zetten om de
grond opnieuw gezond te maken.
Alle geïnteresseerden kunnen via www.degrotegrondvraag.be
online hun grond nakijken en indien nodig de voorgestelde
stappen volgen die de OVAM aanbeveelt.
Meer info: T 014 50 78 44 of
milieudienst@herenthout.be
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WELZIJN

Breng een gezellige dag door in NOAH Herenthout
Ben je als oudere op zoek naar
nieuwe sociale contacten? Vertoef je
graag in het gezelschap van andere
mensen? Heb je overdag zorg nodig?
Dan is dagverzorging NOAH van
Familiehulp iets voor jou. NOAH staat
voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht,
Huiselijkheid.
De NOAH-medewerkers organiseren
leuke activiteiten zoals koken,
wandelen, kaarten, muziek beluisteren,
televisie
kijken,
handwerk,
op
uitstap gaan … Daarnaast staan
de verzorgenden altijd voor je klaar.
Wens je een douche, een bad,
haarverzorging, nagelverzorging of
massage: in NOAH kan het allemaal!
Bovendien kan je ’s middags mee
aanschuiven voor een warme maaltijd.
NOAH is net zoals thuis, maar dan in
fijn gezelschap! Ideaal om enkele keren
per week de eenzaamheid en de lege
momenten te doorbreken.

Je kan dagverzorging aanvragen via
www.familiehulp.be of je kan telefonisch
contact opnemen met onze regio via
014 28 32 20. Of spring gerust eens

binnen tijdens de openingsuren en kom
kennismaken met onze werking. We
maken graag praktische afspraken met
jou.

Meer info: NOAH in Driane, flatje 001, Molenstraat 56

Heb jij recht op de gemeentelijke mantelzorgtoelage?
De gemeentelijke mantelzorgtoelage
wordt toegekend aan personen die
een zwaar hulpbehoevende bejaarde
thuis verzorgen. Er wordt geen
rekening gehouden met het inkomen.
Voorwaarden zorgbehoevende:
• minstens 70 jaar oud;
• woont in Herenthout maar verblijft
niet in een rusthuis. Bewoners van
een assistentiewoning komen wel
in aanmerking;

• de
hulpbehoevendheid
werd
reeds vastgesteld in het kader
van het zorgbudget voor zwaar
zorgbehoevenden van de Vlaamse
Sociale Bescherming. Deze vraag
je aan via je ziekenfonds.
De mantelzorger:
• woont in Herenthout;
• verzorgt een zwaar hulpbehoevende
bejaarde en is als mantelzorger
van deze bejaarde geregistreerd

in het kader van het zorgbudget
voor zwaar zorgbehoevenden van
de Vlaamse Sociale Bescherming.
Deze vraag je aan via je ziekenfonds.
De toelage bedraagt maximum 200
euro en wordt uitbetaald aan de
mantelzorger. De mantelzorger kan
maximum twee mantelzorgtoelagen
verkrijgen indien bewezen is dat hij
zorg verleent aan twee bejaarden die
niet op hetzelfde adres wonen.

Meer info en aanvraag indienen: Loket Zorg & Gezondheid, Driane, Molenstraat 56, 014 50 77 11,
zorg.gezondheid@herenthout.be
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Assistentiewoning of
thuis blijven wonen?
Een serviceflat of assistentiewoning is wonen op maat van de generatie nieuwe
senioren: senioren die nog een heel leven voor de boeg hebben, gehecht zijn
aan hun onafhankelijkheid en hun eigen levensstijl.

Start AA in
Herenthout

(Anonieme Alcoholisten)

Een typische situatie van nieuwe senioren is: met pensioen, de kinderen zijn al
een tijdje het huis uit, het huis is afbetaald. En eigenlijk is dat huis nu te groot en
te ver weg van alles.
Of je hebt al wat meer hulp nodig bij bepaalde handelingen, het wordt moeilijker
elke dag de trap te nemen … Het aanpassen van je woning zou een hele
investering zijn.
Net op dat moment is de tijd rijp om te denken aan een comfortabele
assistentiewoning. Een assistentiewoning is immers geen rusthuis, maar een
thuis op maat van de nieuwe senioren; ruim en comfortabel, gezellig samen zijn
met de buren en dit in een veilige en beschermde omgeving ingericht met het
oog op levenslang wonen.
Als jonge senior kan je je snel en gemakkelijk aanpassen aan je nieuwe
woonomgeving dus kies je best tijdig voor zo’n assistentiewoning. Als je
gezondheid plots achteruit zou gaan, wat natuurlijk niet te hopen is, kan je nog
gewoon in je eigen flat blijven wonen, wat anders wel eens sneller zou kunnen
eindigen in een echt woonzorgcentrum, wat vaak niet je eigen keuze is.

Zoek je een uitweg? Praten helpt!

De AA is een praatgroep enkel voor
alcoholisten. Anonieme Alcoholisten
is een gemeenschap van mannen
en vrouwen die hun ervaring, kracht
en hoop met elkaar delen om hun
gemeenschappelijk probleem op te
lossen en anderen te helpen bij het
herstel van hun alcoholisme. De enige
vereiste voor lidmaatschap is een
verlangen op te houden met drinken.
Er zijn geen geldelijke verplichtingen
voor het AA-lidmaatschap. Hun
hoofddoel is nuchter blijven en andere
alcoholisten helpen nuchterheid te
bereiken.
De bijeenkomsten van de Anonieme
Alcoholisten in Herenthout gaan elke
week door op donderdagavond in
wijkhuis ’t Lindehofke, Bergense
Steenweg 55 van 19.00 tot 21.00
uur. Ze komen voor de eerste keer
samen op 16 januari 2020 onder
de naam ‘Nieuwe Start’.

Teleonthaal:
bel 106: 24 uur op 24 en 7 dagen op 7
CAW:
bel 0800 13 500: bereikbaar tijdens de kantooruren
Vragen over lichamelijk of
psychisch geweld of misbruik?
bel 1712: bereikbaar tussen 9u en 17u
Elk gesprek is anoniem en gratis.

Meer info:
Werner: 0497 53 47 89,
vdkw@telenet.be
Leo: 0498 53 73 57,
vandeleo@telenet.be of
vandeleo@gmail.be
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Ook in 2020 maken we Herenthout zwerfvuilvrij

En dit op zaterdag 14 maart en zaterdag 10 oktober
2020. Noteer de data alvast in je agenda! De zwerfvuilacties
verlopen als volgt: samenkomst om 9 uur in de gemeentelijke
feestzaal waar je je locatie en het nodige materiaal krijgt.
Daarna gaat iedereen aan de slag. ‘s Middags sluiten we de
zwerfvuilactie af met een hapje en een drankje.

Of wil je op regelmatige basis (minimaal 4 keer per jaar) het
zwerfvuil in een zelfgekozen buurt opruimen? Dan kan je je
opgeven als zwerfvuilpeter of -meter. De gemeente zorgt
voor je verzekering, prikkers, fluovestjes, handschoenen,
zwerfvuil- en PMD-zakken en haalt de zakken met het
ingezamelde zwerfvuil bij je op.

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

Papieren zakken voor GFT
IOK Afvalbeheer lanceert een
papieren zak van 10 liter om je gft in te
verzamelen. De grootte van de zak is
ideaal om te gebruiken in de keuken
en houdt zowel je keukenemmertje als
je gft-container proper. Je bent echter
niet verplicht om ze te gebruiken.
Papier is geschikt om te composteren.
90% van deze papieren zak, met FSClabel, is cellulose, de ideale grondstof

voor de productie van groen gas in de
nieuwe vergistingsinstallatie van IOK
te Beerse.
De huidige kleine bio-afbreekbare
zakken worden nog verkocht zolang
de voorraad strekt.
De zakken kosten 6 euro voor 80
stuks en zijn te koop op het Loket
Bouwen & Wonen.

Uitbreiding pmd-zak vanaf 2021
Via de blauwe pmd-zak wordt een
groot deel van de huishoudelijke
verpakkingen ingezameld. Toch zitten
in het restafval jaarlijks nog ongeveer
15 kg plastics die niet worden
gerecycleerd maar waarvan een groot
deel, mits extra inspanningen, toch
een tweede leven kunnen krijgen
door inzameling in de groene zak voor
restplastic. Deze zak is echter niet
14

verplicht te gebruiken en wordt niet
aan huis ingezameld. Daarom besliste
de Vlaamse regering midden 2018
voor een uitbreiding van de pmd-zak
met alle plastic verpakkingen.
De uitbreiding van de pmd-zak wordt
in fases ingevoerd. De Kempense
gemeenten komen als laatste aan
bod. Pas vanaf 2021 wijzigen de

sorteerregels van de pmd-zak voor de
Kempenaren. In afwachting blijven de
sorteerregels voor pmd ongewijzigd
en mogen enkel plastic flessen en
flacons, metalen verpakkingen en
drankkartons in de blauwe zak. Ook
de groene zak voor restplastics
blijft zolang bestaan. Deze zal pas
verdwijnen na de invoering van de
nieuwe pmd-zak.

VRIJWILLIGERS

Vrijwilliger, jij bent goud waard!
Naar jaarlijkse traditie organiseerde
het lokaal bestuur van Herenthout
in september een feest voor onze
vrijwilligers om hen te bedanken

voor hun belangeloze inzet voor onze
gemeente. Meer dan 200 vrijwilligers
namen deel aan het feest en konden
genieten van een rijkelijk Italiaans

buffet. Aan de fotostand werd druk
geposeerd om enkele leuke kiekjes als
aandenken mee naar huis te nemen.
Bij deze … nogmaals een dikke merci!
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Gedichten in
woord en muziek
Naar aanleiding van wereldgedichtendag mogen de kinderen
van de vijfde en zesde leerjaren
gedichten schrijven met als
onderwerp ‘De toekomst is nu’.
Tijdens de Kidsdag van de bib
op woensdag 29 januari
2020 brengt de Herenthoutse
Muziekacademie in woord en muziek
een selectie van de ingestuurde
gedichten. De resultaten worden
daarna tot en met zondag 16
februari 2020 tentoongesteld in de
bib. De voorstelling is toegankelijk
voor jong en oud maar inschrijving
vooraf in de bib is verplicht wegens
het beperkt aantal plaatsen.

ACA-fuif
De Gemeentelijke Muziekacademie gaat dit jaar voor een stomende fuif met nonstop-dansbare-live muziek! Deze muziek wordt gebracht door de leerlingen van
de academie zelf én door ex-leerlingen (MAF!) die het muzikale pad ook na de
academiejaren blijven bewandelen.
Een danske doen, een glaasje drinken en genieten van jong talent? Leg alvast een
artistieke knoop in je digitale agenda op zaterdag 15 februari 2020 om 18.30u
in de Volle Vaart in Grobbendonk.

Op uitstap naar Juul Kabas
Op donderdag 12 maart 2020
nemen de Herenthoutse seniorenraad,
OKRA en WZC Boeyendaalhof ons
mee op uitstap naar zaal Kapelhoeve
in Turnhout. Volkszanger Juul Kabas
viert er dan zijn 50-jarige carrière op het
podium. Het wordt een goed gevulde
namiddag met al zijn plezante liedjes en
grappen. Houd de komende maanden
zeker de affiches in het oog voor meer
praktische info.

Pannenkoeken voor Lichtmis
Op zondag 2 februari 2020 is het Lichtmis. Naar jaarlijkse gewoonte trakteert onze
seniorenraad met gratis pannenkoeken, koffie en thee voor alle Herenthoutse
55-plussers. Jullie zijn welkom in Driane op maandag 3 februari 2020 tussen
13.30u en 17.00u.
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Workshop ‘Bier & chocolade, een hemelse combinatie’
Moeilijk te geloven, maar bier en chocolade zijn een ware sensatie om samen te
proeven en te beleven. Tijdens deze degustatie van 5 minder bekende bieren,
5 verse pralines en 5 originele chocolades zal je overtuigd worden dat bier &
chocolade de perfecte vervanger zijn van het klassieke dessert.
De gratis workshop duurt 2,5 uur en gaat door op donderdag 12 maart 2020
om 20.00 uur in GOC Ter Voncke. Gastheer is Geroen Vansteenbrugge, schrijver
van het boek ‘Bier & chocolade’. Geroen is bezieler, stichter en secretaris van de
culturele bierproefvereniging Waregemse Bierfanaten.
Meer info en inschrijven: bibliotheek, Zwanenberg 27, 014 50 10 40, bibliotheek@herenthout.be
of bij bestuursleden van Landelijke Gilde Herenthout.

De bib for Kids!
In 2020 is ‘Kunst’ het thema voor de
Jeugdboekenmaand. Kinderen van
de lagere scholen kunnen via de bib
deelnemen aan allerlei activiteiten
onder het motto ‘Wat doet kunst?’.
Op woensdag 12 februari
2020 knutselen we samen met de
Herenthoutse kunstkringen. Van
eind maart tot begin mei worden de
resultaten van de knutselnamiddag en de andere activiteiten samengebracht in een tentoonstelling. Deze expo wordt
dit jaar geopend op woensdag 25 maart 2020 met een feestelijke Kidsdag voor jong en oud.
Op woensdag 5 februari 2020 organiseert de bib ook een voorleesnamiddag rond pesten en op 29 april 2020
staat de Kidsdag volledig in het teken van de Buitenspeeldag.

Carnaval in Herenthout
Binnen een maand is het zover, dan vieren de Herenthoutse sterren weer
carnaval! Op zondag 23 februari en 1 maart 2020 trekt de oudste
carnavalstoet van België onder het goedkeurend oog van Prins Wim II en Nar
Anton I door het centrum. Tijdens de Nacht van Herenthout op maandag 24
februari 2020 mag jong en oud zijn origineelste carnavalkostuum aantrekken
voor het verkleed bal. De dansvloer is gereserveerd voor de allerkleinsten
op dinsdag 25 februari 2020 in Zaal Lux en GOC Ter Voncke voor het
Kindercarnaval. En de senioren komen aan bod op het carnavalbal in Driane
op woensdag 26 februari 2020.
Voel je de stoetmicroob ook al kriebelen? Huirtuit Bovenal!
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Fairtradebrunch
met verhalen
uit het Zuiden
Op zondag 9 februari 2020 biedt
de GROS je in Driane een (h)eerlijke
Fairtradebrunch met lokale, verse
producten aan. Vanaf 10.30 uur
kan je aanschuiven voor de brunch.
Om 11.00 uur starten we met de
voorstelling van de projecten die
het afgelopen jaar een subsidie
van de GROS gekregen hebben.
De initiatiefnemers komen vertellen
over hun project en wat er met het
geld verwezenlijkt werd.
Je kan tijdens de brunch ook je
volle spaarkaart met Fairtrade
logo’s komen inwisselen voor een
leuk Fairtrade geschenk.

Inschrijven:
Loket Vrije Tijd, 014 50 78 50,
vrije.tijd@herenthout.be
voor 2 februari 2020
6 euro per persoon
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11.11.11-omhaling een succes
De omhaling van 11.11.11 bracht dit jaar 4 650 euro op. Dit lukte enkel door de hulp
van 40 enthousiaste vrijwilligers en de vele mensen die het Zuiden een warm hart
toedragen.
Dit jaar bracht Thaïs, de bezieler van Radio
Mandeleo in Congo, ons een bezoek. Hij
kan onze steun goed gebruiken om zijn
radiozender verder uit te bouwen, zodat de
mensen in Congo een stem krijgen via zijn
radiostation. Het is namelijk moeilijk om in
Congo eerlijk nieuws te krijgen.
Wij brachten samen met Thaïs een bezoek
aan Radio Neteland, die via een liveuitzending de boodschap van Thaïs ook aan
hun luisteraars bekend maakten. Het was een
fijne ervaring voor Thaïs om te zien met welke
technische middelen wij hier radio maken. Hij
was dan ook enorm blij dat Radio Neteland
oudere apparatuur schonk aan de collega’s
van Radio Mandeleo.

BOODSCHAPPEN VAN ALGEMEEN NUT

Gratis promotie voor je activiteit

Herenthoutse verenigingen en organisaties kunnen voor hun evenementen
op een nette manier publiciteit maken
langs de invalswegen. Op zeven
ocaties staan frames met ruimte voor

telkens vier spandoeken. Het gaat
om de Bouwelse
Steenweg, Bevelse Steenweg, Itegemse Steenweg,
Herentalse Steenweg, Wiekevorstse Steenweg, Nijlense Steenweg
en Doornstraat. Het gebruik van deze
frames is gratis, maar moet wel aangevraagd worden. Onze gemeentelijke diensten zorgen dan voor plaatsing (en natuurlijk ook verwijdering na

afloop van het evenement).
Aanvragen doe je via
www.herenthout.be/banners/

Merken
van fietsen
maandagavond
van 18.00 tot 20.00 uur:
3 februari, 2 maart
woensdagnamiddag
van 13.00 tot 15.00 uur:
22 januari, 19 februari, 18 maart

Data gemeenteraad en OCMW-raad
3 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei,
8 juni, 6 juli, 7 september,
5 oktober, 9 november, 14 december

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 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.

Hoofdcommissariaat politie verhuist
Het hoofdcommissariaat van de politiezone Neteland in
Herentals verhuist in de week van 3 februari 2020 van de
Molenvest 23 naar de Beukelaer-Pareinlaan 3 in 2200 Herentals.
Het huidige gebouw van de politie wordt immers verbouwd.
De werken duren tot 2022. Tot dan kan je voor klachten en

aangiften terecht op de politiepost of op het onthaal van het
tijdelijke hoofdcommissariaat.
Het tijdelijke hoofdcommissariaat is een kantoorgebouw van
Mondelez Belgium Biscuits Production, beter gekend als ‘het
koekjesfabriek’.

Melding
Doe bij voorkeur je melding online via www.herenthout.be/meldingskaart/.
Hiermee meld ik het volgende:
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Naam: ................................................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ............................................................... E-mail: ...........................................................................................................
19

Herenthout
AGENDA

WOENSDAG 22 JANUARI 2020
Lezing ‘Waarom gezonder eten en
meer bewegen?’
GOC Ter Voncke
19.30u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

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

MAANDAG 27 JANUARI 2020
Kookworkshop ‘Gezond
broodbeleg en gezonde
broodalternatieven’
GOC Ter Voncke
19.30u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

WOENSDAG 29 JANUARI 2020
Winterbar
Cafetaria Driane
14.00-16.30u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

ZONDAG 9 FEBRUARI 2020
Fairtradebrunch
Cafetaria Driane
10.30u
Info: vrije.tijd@herenthout.be

Lichtmis: pannenkoeken
voor senioren
Cafetaria Driane
14.00-17.00u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

VRIJDAG 7 FEBRUARI 2020
Infosessie ‘Voeding bij sport en
beweging’
Driane
19.30u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

ZONDAG 1 MAART 2020
Carnavalstoet
Stoetcafé
Driane
13.30-18.00u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020
Kookworkshop ‘Gezonde snelle
menu’s’
GOC Ter Voncke
19.30u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

ZATERDAG 15 FEBRUARI 2020
ACA-fuif
Volle Vaart (Grobbendonk)
18.30u
Info: vrije.tijd@herenthout.be

ZONDAG 23 FEBRUARI 2020
Carnavalstoet
Stoetcafé
Driane
13.30-18.00u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

MAANDAG 24 FEBRUARI 2020
Nacht van Herenthout

DINSDAG 25 FEBRUARI 2020
MAANDAG 3 FEBRUARI 2020

JANUARI-APRIL 2020

Kindercarnaval
GOC Ter Voncke en Zaal Lux

WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020
Carnavalbal voor senioren
Driane
13.30-17.00u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

DONDERDAG 12 MAART 2020
Workshop ‘Bier & chocolade’
GOC Ter Voncke
20.00u
Info: bibliotheek@herenthout.be
50 jaar Juul Kabas
Kapelhoeve (Turnhout)
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

ZATERDAG 14 MAART 2020
Zwerfvuilactie
Gemeentelijke feestzaal
09.00-12.00u
Info: milieudienst@herenthout.be

MAANDAG 16 MAART 2020
Workshop ‘Gezond uit eigen
grond’
GOC Ter Voncke
19.00u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

ZATERDAG 21 MAART 2020
Afstudeerconcert
Muziekacademie
Gemeentelijke feestzaal
15.00u
Info: vrije.tijd@herenthout.be

VRIJDAG 10 APRIL 2020
Paasontbijt
Cafetaria Driane
09.00-11.00u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020
Judotornooi U11 & U13
Sportcomplex ’t Kapelleke
Vanaf 10.00u
Info: maria.jh@garage-tops.be

WOENSDAG 29 APRIL 2020
Buitenspeeldag
Sportcomplex ’t Kapelleke
Info: jeugddienst@herenthout.be

Bekijk alle activiteiten op www.UiTinvlaanderen.be

