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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:
vrijdagnamiddag 20 maart
maandag 13 april
vrijdag 1 mei
donderdag 21 mei
vrijdag 22 mei

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:
maandag 13 april
vrijdag 1 mei
donderdag 21 mei
vrijdag 22 mei

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 voor- en namiddag
vrijdagnamiddag 20 maart
maandag 13 april
vrijdag 1 mei
donderdag 21 mei
vrijdag 22 mei

Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56 - T 014 50 77 11 - zorg.gezondheid@herenthout.be Open op:
ma-woe-don: 9.00-12.00 uur
maandagavond: enkel op afspraak
Sluitingsdagen:
maandag 13 april
vrijdag 1 mei
donderdag 21 mei
vrijdag 22 mei

Bibliotheek
Zwanenberg 27 - T 014 50 10 40 bibliotheek@herenthout.be
Sluitingsdagen:
zondag 12 april
donderdag 21 mei

Sporthal
Colofon
INFO
43ste jaargang
nummer 2 – 2020
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
college van burgemeester en schepenen
t 014 50 21 21
f 014 50 78 30

HuisDriane

Bergense Steenweg 61 - 014 51 62 06 sportdienst@herenthout.be
Sluitingsdagen:
vrijdagnamiddag 20 maart
zondag 12 april
maandag 13 april
vrijdag 1 mei
donderdag 21 mei
vrijdag 22 mei

Meer info
via de QR-codes
Voortaan vind je bij een aantal
artikels in het gemeentenieuws
een QR-code. Een QR-code is
een soort streepjescode. Scan
je deze vierkante code met een
smartphone of tablet, dan krijg je
een welbepaalde webpagina te
zien. Op deze pagina krijg je meer
info met betrekking tot het artikel.
Heb je een Android-toestel, dan
vind je in Google Play verschillende
apps om de QR-code te lezen. Heb
je een iPhone of iPad, dan scant je
camera automatisch de QR-code.

LAAT JE INFORMEREN

Zitdag belastingen in Herenthout
Het personeel van Team Beheer 5 komt op vrijdag 15 mei
2020 naar de gemeentelijke feestzaal (Bouwelse Steenweg
10) voor het invullen van de aangifte in de personenbelasting
voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019). OPGELET: dit
kan enkel nog op afspraak!
Je maakt je afspraak:
• telefonisch op 014 50 78 35 (vanaf 21 april op dinsdag- en

donderdagnamiddag)
• aan de balie van het Loket Leven & Ondernemen in het
gemeentehuis
Belangrijk: Als je gehuwd of wettelijk samenwonend bent en
je alleen naar je afspraak komt, gelieve je partner de aangifte
reeds vooraf te laten ondertekenen.

Korte cursus reanimeren en defibrilleren
Al meer dan 100 Herenthoutenaren volgden deze cursus. Grijp
deze keer ook je kans om misschien ooit een leven te redden!
Viermaal per jaar organiseren we in onze Hartveilige Gemeente
samen met het Rode Kruis een gratis opleiding reanimeren
en defibrilleren. Tijdens deze drie uur durende opleiding leer
je een slachtoffer benaderen en reanimeren. Bovendien
wordt ook het gebruik van een AED (automatische externe
defibrillator) aangeleerd, want met enkel een toestel ophangen
aan de muur worden er geen levens gered.

Data voor 2020, telkens van 19 uur tot 22 uur:
• Dinsdag 21 april
• Dinsdag 28 april
• Donderdag 17 september
• Dinsdag 22 september
Inschrijven: Loket Zorg & Gezondheid,
014 50 77 11, zorg.gezondheid@herenthout.be of
tickets.herenthout.be

Inleefsessie autisme
Mensen zonder autisme kunnen lezen en leren over autisme,
maar hoe het voelt om autisme te hebben is nog een andere
zaak. Tijdens de inleefsessie kan je zelf aan de hand van
concrete opdrachten ervaren hoe mensen met autisme de
wereld beleven. Via diverse inleefmethodieken dompelen we
je onder in het ‘autistisch denken en voelen’. Jouw ervaring
wordt gekaderd en aangevuld met echte verhalen van
mensen met autisme. Kortom, een aanrader voor iedereen

die in onze samenleving ruimte wil geven aan mensen met
autisme zodat ook zij zichzelf kunnen zijn.
De inleefsessie gaat door op dinsdag 28 april 2020 van
19.30 uur tot 22.00 uur in Huis van het Kind.
Inschrijven: Huis van het Kind, 014 50 27 76,
huisvanhetkind@herenthout.be

Computer- en smartphonelessen in de bib
Voor elke sessie moet je apart inschrijven in de bib. 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.
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PROJECT

HERENTHOUT (BE)WEEGT
Sinds oktober 2019 loopt het project Herenthout (be)weegt. De afgelopen maanden zijn de groepen aan de slag gegaan
met ‘gezonder eten’ en ‘meer bewegen’. Het was fijn om te zien dat ook niet-groepsleden de weg vonden naar de
activiteiten die in het kader van Herenthout (be)weegt werden georganiseerd.

KOOKWORKSHOPS MET DIËTISTE
De deelnemers kregen gezonde inspiratie tijdens
verschillende kookworkshops met diëtiste An De Busser.
We delen graag een receptje uit de workshop ‘gezond
broodbeleg en broodalternatieven’. (bron: www.di-eet.be).
KOMKOMMERBELEG
Benodigdheden (4 personen)
1 komkommer
2 eetlepels Griekse yoghurt
1 eetlepel mayonaise
1 koffielepel mosterd
Peper en zout

Bereiding
• Spoel de komkommer onder koud water en snijd de
beide uiteindes af.
• Rasp de komkommer.
• Neem een grof geweven keukenhanddoek en spoel deze
goed in water. Dit om mogelijk resten van waspoeder te
verwijderen.
• Doe de geraspte komkommer in de keukenhanddoek en
knijp er zoveel mogelijk vocht uit.
• Neem een ruime kom en meng hierin de mayonaise,
yoghurt en mosterd.
• Voeg de komkommer toe en meng goed.
• Breng op smaak met peper en zout.

LEZING DOKTER ARIËNS
‘WAAROM GEZONDER ETEN EN MEER BEWEGEN?’
160 personen namen deel aan de lezing van huisarts Bruno
Ariëns. Hij gaf tips om gezond te eten en meer te bewegen
waarmee de deelnemers thuis onmiddellijk aan de slag
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konden gaan. Dokter Ariëns heeft ondertussen ook een
blog opgestart met tal van interessante artikels. Je kan via
de blog ook vragen stellen: www.meer-energie.com.

PROJECT

ZEKER GEZOND APP
Bijna één op de twee Vlamingen vindt het gemakkelijker
om gezond te eten met
ondersteuning. Daarom heeft
het Vlaams Instituut Gezond
Leven de ‘zeker gezond
app’ ontwikkeld. Dit is een
receptenplatform met meer dan
1000(!) gezonde recepten.
Smakelijk!

LEZING ‘VOEDING
BIJ SPORT EN BEWEGING’
Tijdens de uiteenzetting van diëtist Jochen Jacobs bleven
ook de sportievere deelnemers niet op hun honger zitten.
De deelnemers weten ondertussen wat ze moeten eten om
hun sportprestaties nog te verbeteren.

WANDEL JE FIT!
Wie wil kan op donderdag aansluiten bij de wekelijkse
wandeling. Het wandeltempo ligt op ongeveer 5 km per
uur. We verzamelen om 14 uur in de inkomhal van Driane
en we wandelen een uurtje.
Deelnemen is gratis.

Gezocht
We zoeken nog een vrijwilliger om een tweede wandelgroepje
waar het tempo wat lager ligt, te begeleiden. We willen immers
graag iedereen de kans geven om aan zijn gezondheid te
werken. Interesse? Meld je bij Loket Zorg en Gezondheid!
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PROJECT

TUSSENTIJDS WEEGMOMENT

BEVRAGING BIJ SENIOREN

Tijdens het tussentijds weegmoment op 22 januari hebben
we kunnen vaststellen dat de groepen erin gevlogen zijn.
We noteerden een totaal gewichtsverlies van 167 kilo! (Dit
moeten we wel kritisch bekijken: schoenen, winterkledij …)
Gewichtsverlies is mooi meegenomen voor diegenen die
enkele kilootjes te veel meenemen. Wat nog belangrijker is,
is dat mensen zich beter in hun vel gaan voelen door een
gezondere levensstijl aan te nemen, los van de kilo’s.

Iedereen heeft baat bij een gezonde levensstijl, ongeacht de
leeftijd. Studenten van Thomas More Turnhout richting sport
en bewegen deden een gerichte bevraging bij de bewoners
van de assistentiewoningen van Driane om te peilen hoe zij
met gezonde voeding en beweging aan de slag gaan. Op
basis van de antwoorden werken de studenten activiteiten
uit voor personen binnen deze doelgroep.

BEWEGEN OP VERWIJZING
Je wilt meer bewegen en gezonder leven, maar je weet niet
hoe? Laat je begeleiden door een Bewegen Op Verwijzingcoach. Je huisarts kan je doorverwijzen naar onze coach
Aurélie Dejonghe. Wanneer je hiervoor in aanmerking
komt? Als je niet genoeg beweegt of te lang stilzit!
Aurélie: “Graag ga ik samen met jou de uitdaging aan om
meer te bewegen. Bewegen zit in kleine dingen, als coach
help ik je graag om een gepast plan op maat te vinden.
Aarzel niet, vraag een verwijsbrief aan je huisarts en hop,
naar een actiever leven!”
Contactgegevens
beweegcoach Aurélie Dejonghe
SMS ‘bewegen’ naar 0492 18 39 54
of stuur een mailtje naar herenthout@bewegenopverwijzing.be

SLOTMOMENT
Op donderdag 2 april 2020 om 19.30 uur voorzien we
een slotmoment met een ‘gezonde receptie’ voor de groepen
die zich voor het project hebben ingeschreven. De groepen
die dit wensen kunnen zich vanaf 18.30 uur aanbieden voor
de slotweging. Wie tips heeft voor een eventuele volgende
editie van Herenthout (be)weegt mag die zeker doorgeven.

GEZONDHEID IS EEN PRIORITEIT VOOR
IEDEREEN! BLIJF MEKAAR INSPIREREN EN
AANMOEDIGEN, OOK NA 2 APRIL!
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ENERGIE EN MILIEU

Energy Challenges daagt
gemeenteschool Klim-op uit!
Energy Challenges is een internationaal project tussen België, Duitsland,
Engeland, Nederland en Denemarken waar gedrag en techniek samenkomen en
de kleuters en leerlingen het verschil maken.
De kinderen worden uitgedaagd om op eigen wijze campagne te voeren voor
energiebesparing en duurzaamheid op de school. Spelenderwijs maken ze
kennis met de wondere wereld van duurzaamheid, energie en techniek.
De school werkt aan bewustwording en gedragsaanpassing bij de kinderen. De
besparing die hieruit voortvloeit komt terug naar de kinderen in de vorm van extra
werkingsmiddelen voor de school. Zo heeft iedereen belang bij een optimale inzet.
Er werd ook een energieaudit uitgevoerd. Het rapport gaf een aantal verbeterpunten
aan waarvan er enkele al zijn uitgevoerd. Zo werd er geïnvesteerd in isolatie,
zonnepanelen en dubbele beglazing.

Meten is weten
Om energie te kunnen besparen,
moet je eerst weten waar je
energie verbruikt én verspilt. Met
energiekoffers kunnen de leerlingen
van
gemeenteschool
Klim-op
zelf op onderzoek gaan waar de
energievreters van de school zich
bevinden.
In
een
energiekoffer
zitten
meettoestellen
en
opdrachten
om de verwarming, verlichting,
ventilatie en het sluipverbruik van
een gebouw te onderzoeken.

Hoe je kachel correct gebruiken?
Als je je kachel niet correct gebruikt, kan dit hinder veroorzaken voor je buren.
Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat er in kachels enkel gestookt wordt
met droog en geschikt haardhout.
Verbrand nooit spaanplaat, afval(hout)
of tuinhout dat chemisch is behandeld,
oude spoorbielzen of ander bewerkt
hout. Bij de verbranding ervan kunnen
giftige dampen ontstaan die schade
aan ons DNA veroorzaken en dus
kankerverwekkend zijn. Deze schadelijke
stoffen veroorzaken niet enkel grote
gezondheidseffecten, maar brengen ook
heel wat schade aan het milieu.
Een goed vuur geeft hooguit een beetje
witte of kleurloze rook (waterdamp). Door
de hoge temperatuur wordt het hout zo
volledig mogelijk verbrand. Wanneer er
echter veel zwarte, grijze of grijsblauwe
rook vrijkomt, dan is het hout te nat of niet geschikt.
Tips om op een correcte manier binnen te stoken, vind je op
omgeving.vlaanderen.be/15-tips-om-binnen-te-stoken
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TERUGBLIK

Cultuur-, jeugd- en sportawards 2019
Op vrijdag 17 januari 2020 werden naar
jaarlijkse gewoonte de sportlaureaten
& kampioenen van 2019 gehuldigd.
De volgende laureaten mochten een
sporttrofee in ontvangst nemen:
• Jeugdsportman: Jenne Van Hoof
(motorcross)

• Jeugdsportvrouw:
Louise
Van
Regenmortel (gymnastiek: tumbling)
• Jeugdsportploeg: TTM Blijf Jong
(keurturnen)
• Sportman: Bart Van Caeyzeele
(atletiek)
• Sportvrouw: Vicky Leysen (F1 waterski)

• Sportploeg: Compagnie Muses in
Motion (dans)
Buiten de laureaten zijn ook de andere
kampioenen gehuldigd. Zij ontvingen
een aandenken voor de prestaties die
zij afgelopen seizoen behaalden.

Een dag later werden in GOC Ter Voncke dan weer de cultuur- en jeugdawards uitgereikt.
MinC kaapte eindelijk een Cultuurprijs
weg, voor de optredens die ze in 2019
organiseerden in de Lux en waarmee
ze de legendarische zaal nieuw leven
in bliezen. Zij haalden het voor Jeroen
Echelpoels, de jonge videowizard die
zich liet opmerken met filmpjes die hij
maakte voor Chiro Herenthout.

In de verkiezing van de Trofee van
Verdienste was uiteindelijk Wim
Wouters de primus, een bekroning
voor zijn rijke carrière in showgroep
Imitato.
De Jeugdduim 2019 ging dan weer naar
Florine Waeyaert, die zich bekroond
8

zag voor haar inzet voor het klimaat.
De tweejaarlijkse Culturele Carrièreprijs
tenslotte was voor Chris Dercon, in
Herenthout geboren en uitgegroeid
tot een echte wereldtopper in het
museumwezen.

TERUG

BLIK

> Bezoek van de Luchtballon
in het gemeentehuis

> Fun in de Kinderclub

> Kleurwedstrijd

> Kunst in de Bib

> Lichtmis

> Nieuwe containervrachtwagen

> Opening Indoor Skateramp

> StipIt

> Uitreikingsgala Cultuurprijs
9

VERKEER EN MOBILITEIT

Extra motoshields in Itegemse Steenweg
Er zijn bijkomende vangrails geplaatst
onder de reeds aanwezige vangrails van
de buitenbochten aan de kruispunten
met Herlaar en Gillekenshaegen
in Itegemse Steenweg. Deze extra
wegafbakeningselementen of motoshields hebben als doel te vermijden
dat motorrijders een groot risico lopen
om bij een mogelijke valpartij dodelijk
gewond te raken.

Vier trajectcontroles op komst
Binnenkort wordt de eerste van vier
trajectcontroles geïnstalleerd op het
grondgebied van Herenthout.

Steenweg zijn eerst aan de beurt.
In Itegemse Steenweg is op het
grondgebied van Heist-op-den-Berg

gemeente Nijlen vragende partij om
samen een traject in te voeren op
de Nijlense Steenweg en de nieuw
aangelegde Herenthoutsesteenweg.
Nadien
volgt
Wiekevorstse
Steenweg waar momenteel een
snelheidsbeperking tot 50 km/u
ingevoerd is als proefopstelling. Tot
slot zullen in Bouwelse Steenweg
camera’s worden geïnstalleerd.
De kosten voor de installaties
zullen verdeeld worden tussen
de verschillende gemeentes en
politiezones.

De vier locaties werden geselecteerd op
basis van ongevallen- en snelheidsdata
uit de behoeftestudie die de
verkeersdienst van politie Neteland heeft
opgemaakt voor de hele politiezone.
Itegemse Steenweg en Nijlense
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de installatie reeds aanwezig. Hier
zal het traject eenvoudig kunnen
verdergezet worden.
Met het einde van de werken aan
Herenthoutsesteenweg in zicht is

Trajectcontrole is een methode om
het naleven van de maximumsnelheid
te controleren. Digitale camera’s
controleren het verkeer op twee
plaatsen die een zekere afstand
uit elkaar liggen, en bepalen de
gemiddelde snelheid op basis van
de tijd tussen het passeren van de
meetpunten.

VERKEER EN MOBILITEIT

Proefopstellingen vanaf 1 april
Om het wildparkeren tegen te gaan en
om de snelheid van het autoverkeer
af te remmen zullen er vanaf 1 april
2020 een aantal proefopstellingen
geplaatst worden. Deze bestaan
uit snelheidsremmers, het systeem
van geschrankt parkeren en het
enkelrichting maken van verschillende
straten:
• Koestraat, het gedeelte tussen
Molenstraat en Zwanenberg:
omkeren van de enkelrichting dus
van Molenstraat in de richting van
Zwanenberg en geschrankt parkeren
• Hazenstraat:
invoeren
van
eenrichtingsverkeer van Molenstraat
in de richting van Boeyendaal en
geschrankt parkeren

Wielerwedstrijden

• Processieweg: invoeren van
eenrichtingsverkeer van Boeyendaal
in de richting van Molenstraat en
geschrankt parkeren
• Boeyendaal,
het
gedeelte
tussen
Processieweg
en
Hazenstraat: geschrankt parkeren
en versmalling
• Leopoldstraat:
parkeren

geschrankt

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe
regels voor de organisatie van
wielerwedstrijden. Voor alle wielerwedstrijden moet de organisator
een vergunning hebben van elke
burgemeester op wiens grondgebied
de wielerwedstrijd passeert. Onder
‘wielerwedstrijd’ wordt verstaan: een
vergunde manifestatie met rijwielen
in competitief verband met meerdere
deelnemers, een tijdsopname en/of
een klassement.

• Kempenlaan, de eerste 20 meter
tegenover de slagerij: inrichten
parkeervakken
• Schoetersstraat, het gedeelte
tussen
Zusterstraat
en
Vonckstraat: omkeren van de
enkelrichting dus van Vonckstraat in
de richting van Zusterstraat.
We zullen gedurende een aantal
maanden het effect van de
proefopstellingen
meten.
De
mobiliteitsraad zal zich nadien buigen
over de resultaten en een advies
verstrekken aan het bestuur.

Resultaten snelheidscontroles januari
Lokale politie Neteland heeft in januari 2020 snelheidscontroles
uitgevoerd. Hieronder vind je de resultaten van deze actie.

Kalender wielerwedstrijden
2020
• 25 april: 43ste ster der Kempen
Junioren & Nieuwelingen
• 31 mei: wielerwedstrijd voor
Aspiranten
• 20 juni: wielerkampioenschap
Herenthout
• 4 juli: 12de Memorial Swa Wouters
met kids promo-activiteit
• 8 juli: Kermiswedstrijd
• 24 en 25 oktober: veldrijden
Recreatief
• 28 juni: Wandel- en fietstocht
Gezinsbond

JANUARI
opstelplaats
tijd % overtredingen aantal gecontroleerde
			voertuigen
Bergense Steenweg

1:00

6,00%

50

Langstraat

2:15

6,22%

788

Oosterhoven

1:05

25,49%

51

Wiekevorstse Steenweg 1:30

24,00%

400

Doortocht door Herenthout
• 17 mei: Herman Van Springel
• 28 juni: Grote Prijs Rik Van Looy
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VACATURES

Om samen met een gemotiveerd team Herenthout op de kaart te zetten, zijn we
op zoek naar een algemeen directeur. Heb jij managementkwaliteiten en in
het bijzonder people-management-skills? Kan je anderen inspireren, motiveren en
enthousiasmeren? Ben je in staat om een open en betrokken cultuur te stimuleren?
Hou je van uitdagingen en werk je resultaatgericht?

Herenthout wil dienstverlening verzekeren die nodig is om aan elke persoon,
waarvoor het lokaal bestuur bevoegd is, de mogelijkheid te bieden een
leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Voor het
departement Welzijn & Zorg zoeken we een geëngageerd leidingsfiguur
die het welzijnsbeleid mee bepaalt en coördineert. Voel jij je geroepen om dit
departement te leiden?
Onze technische dienst heeft als doel de gemeentelijke infrastructuur te
onderhouden en te optimaliseren en staat onder meer in voor het onderhoud en
het beheer van gebouwen, wegen, begraafplaats, magazijn en het groen in de
gemeente. Voel jij je geroepen om dit topteam te versterken?

Om onze technische dienst te versterken zijn we op zoek naar een technicus
gebouwen (elektricien, loodgieter, chauffagist …). Ben je niet snel uit je lood
geslagen bij het horen van technische termen? Beschik jij over de nodige ervaring
en technische kennis? Heb je minimum een diploma hoger secundair onderwijs?
Zeg je enthousiast ‘JA!’ als je de werkleider mag vervangen?

Herenthout wil een veilige en leefbare gemeente zijn met aantrekkelijke
buurten. Wij slagen hierin dankzij ons professioneel wegenbouwteam dat
instaat voor de werken aan de infrastructuur. Wil ook jij graag jouw steentje
hieraan bijdragen?

Een net onderhouden begraafplaats biedt overledenen en hun dierbaren een
serene plek om waardig afscheid te nemen en op bezoek te komen. Empathie,
zelfstandig kunnen werken en discretie zijn de eigenschappen die we zoeken in
een medewerker die verantwoordelijk is voor het onderhoud en het beheer van
het kerkhof. Ben jij die nieuwe collega?

In onze buitenschoolse kinderopvang verdient elk kind optimale
speelkansen en -plezier. Het is een plaats van en voor kinderen waar ze zich
thuis en veilig voelen, zich kunnen ontplooien en tot rust kunnen komen. Wil jij
mee deze huiselijke sfeer creëren en ben jij graag een steun en toeverlaat voor
de kinderen?

Dan ben JIJ de persoon die we zoeken!
Surf naar www.herenthout.be/vacatures/ voor alle verdere informatie.
Ook als vrijwilliger kan je je steentje bijdragen aan een mooi Herenthout. Zie hiervoor elders in dit gemeentenieuws.
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HUIS VAN HET KIND

Je vervelen doe je niet
dankzij de Spelotheek
“Ik wil eens iets anders spelen, dit speelgoed is zo saai” heb je als (groot)ouder
vast al gehoord. Geen nood, de spelotheek heeft allerlei leuke spelletjes en
boeken voorhanden. Je hoeft niets te betalen, we vragen enkel dat je er goed
zorg voor draagt zodat de gezinnen na jou er ook mee kunnen spelen.
Ons aanbod bestaat uit spelletjes voor 2 tot 99 jaar. Met de Paasvakantie in zicht
zijn ze zeker de moeite om te ontdekken! Maak een keuze via
www.herenthout.be/inwoners/kinderen/huisvanhetkind/.
Je kan ook themaboxen ontlenen. We hebben een rouwkoffer voor als je
kind wordt geconfronteerd met een verlieservaring. Om de overgang naar de
kleuterschool te ondersteunen en om de zindelijkheidstraining te ondersteunen
zijn er de spel- en vertelboxen.
Vrijwilligers leiden alles in goede banen. Zij kijken wekelijks alle speldozen na zodat
de spelletjes volledig blijven. Heb je zin om hierbij te helpen? Neem dan contact
op via huisvanhetkind@herenthout.be.

Een fijne
verjaardag voor
elk kind
Ook in 2020 zorgt Feestvarken vzw in
Herenthout voor verjaardagspakketten
voor kinderen die in armoede leven.
Het OCMW bepaalt welke kinderen
in aanmerking komen en geven de
pakketten aan de ouders. Zo blijft alles
anoniem.
Een pakket bestaat uit:
• Een mooi, nieuw en recent
verjaardagscadeau.
• Een traktatie waarmee ze op ‘hun’
dag de klasgenootjes kunnen
verrassen.
• Benodigdheden om thuis een
feestje te kunnen organiseren:
slingers, ballonnen, een zelf te
bakken cake en versiering.
Feestvarken vzw vraagt niets in
ruil, enkel kurken stoppen. De
verjaardagspakketten worden namelijk
gemaakt door de bewoners van
Monnikenheide. Dit is een voorziening
voor mensen met een mentale
beperking, die in hun kurkatelier de
kurken stoppen verwerken tot nieuwe
hebbedingetjes.

Wist je dat …
• … er elke vrijdag een Speelbabbel doorgaat? Tussen 9 uur en 11.30 uur ben
je welkom met je kindje (tot 3 jaar).
• … we elke twee maanden kersverse ouder(s) uitnodigen op een ‘babyborrel’
tijdens de Speelbabbel? Je ontvangt dan je geboortepremie en een zak vol
cadeautjes en info voor jou en je kindje. Tegelijk kun je kennismaken met andere
ouders en hun kinderen.

Willen jullie meehelpen aan een leuke
verjaardag voor elk kind? Breng
dan jullie kurken stoppen naar de
stoppenton in Driane of Huis van het
Kind.

• … elke maand een verpleegster van Kind en Gezin aanwezig is tijdens de
Speelbabbel? Zij komt je kindje wegen, helpt bij voeding en zo veel meer. Zij zal
aanwezig zijn op 20 maart, 3 april, 29 mei en 26 juni 2020.
• … we regelmatig gratis workshops organiseren tijdens de Speelbabbel
zoals babymassage, gezonde fruitpapjes maken, peuters in actie …?
• … je onze facebookpagina Huis van het Kind Herenthout kan
volgen? We posten regelmatig foto’s en interessante informatie
voor gezinnen. Zeker liken!
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Een welgemeende dankjewel!
Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Door hun inzet in de sport, de zorg, het onderwijs, de culturele sector of de
welzijnssector kunnen activiteiten en taken waar geen of minder geld voor is, toch doorgaan. Vrijwilligerswerk is prettig om te
doen en levert vaak leuke en boeiende ervaringen op. Sommige vrijwilligers zetten zich elke dag opnieuw in, anderen maken
zich met momenten vrij. De één geeft veel tijd, de ander wat minder. Een welgemeende dankjewel aan alle Herenthoutse
vrijwilligers!

Jeugd Herenthout is op zoek naar jou!
We zijn steeds op zoek naar helpende handen om de
Herenthoutse kinderen te amuseren tijdens tal van
activiteiten. Denk maar aan de PretCamionette, de
buitenspeeldag, activiteiten van ‘Uit met Vlieg’ en het
hoogtepunt van de zomer … de speelpleinwerking!
Ben je geboren in 2004 of vroeger en wil je eens

goed zot doen? Schrijf je dan als de bliksem in via
www.herenthout.be/animator.
Een attest hebben van een animatorcursus
is geen verplichting, maar wel een
meerwaarde.

Gemeenteschool Klim-op, een open school
Met een open school willen we vooral open zijn voor de
(groot)ouders van onze kinderen. Ze moeten het gevoel
hebben dat ze welkom zijn.
We willen tevens de (groot)ouders op een gezonde manier
betrekken bij het schoolgebeuren. Dit vinden we verrijkend
aan het hele schoolwezen. Daarom doen we graag
beroep op hun vrijwilligheid: zwemouders, knutselouders,
natuurouders, spelletjesouders, schilouders, leesouders.
Jaarlijks zijn meer dan 50 (groot)ouders betrokken bij de
werking van onze school. Als dank voor hun inzet trakteert
onze ouderkring hen op het einde van het schooljaar met
koffie en gebak.
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Huiswerkbegeleiding in Huis van het Kind
Het gemeentebestuur erkent het belang van gelijke kansen
voor alle kinderen. We willen kinderen die moeilijkheden
ondervinden met hun huiswerk of een taalachterstand
hebben extra kansen geven.

• Je gaat vertrouwelijk om met de informatie van de
kinderen.
• Je bent iemand met een positieve instelling, behulpzaam en
verantwoordelijk.

Heb jij een hart voor kinderen en wil je hen begeleiden bij
hun huiswerk? Dan ben jij de perfecte vrijwilliger! We zoeken
begeleiding op maandag, dinsdag en donderdag van 16u tot
17u.

Wij bieden jou:
• Een warm onthaal met voldoende ondersteuning
• Een vrijwilligersvergoeding van 15 euro per uur (uitgezonderd
voor stagiairs)

Profiel:
• Je studeert voor of hebt een diploma logopedie,
ergotherapie of leraar.
• Je wilt je tijdens het schooljaar wekelijks engageren,
uitgezonderd schoolvakanties.

Meer info of kandidaat stellen: Huis van het
Kind, 014 50 27 76, huisvanhetkind@herenthout.be

Vrijwillig zwerfvuil ruimen: iets voor jou?
Iedereen kan helpen in de strijd tegen zwerfvuil. Wist je
dat er in onze gemeente al meer dan 40 vrijwilligers actief
zijn als zwerfvuilpeter of -meter? En ieder van hen houdt
een stukje Herenthout proper.

Word zwerfvuilpeter of -meter
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.

Met zwerfvuil bedoelen we klein afval dat vaak nonchalant
en zonder er bij stil te staan op straat wordt weggegooid:
sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, plastic
flesjes, tickets, papieren zakjes ... noem maar op.

De gemeente zorgt ervoor dat je verzekerd bent en stelt
prikkers, fluovestjes, handschoenen, zwerfvuil- en PMDzakken ter beschikking.

Opruimen kost niet alleen veel geld, het vraagt ook heel
wat tijd en inzet van mensen en middelen. Bovendien is
zwerfvuil voor veel burgers een bron van ergernis. Afval
dat rondslingert draagt bij tot verloedering en bepaalt mee
de leefkwaliteit in onze gemeente.

De technische dienst haalt de zakken met het ingezamelde
zwerfvuil bij je op.

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

BIJ HET LOKAAL BESTUUR

HUIDIG AANTAL
VRIJWILLIGERS
WAT BIEDT EEN VRIJWILLIGER?

+

EEN LUISTEREND EEN HELPENDE
OOR
HAND

+

KWALITEITSVOLLE
DIENSTVERLENING

GROOTST AANTAL
VRIJWILLIGERS
• Driane (senioren/personen
		met een handicap)
• Milieudienst
• Jeugdwerk

510
295 VROUWEN
215 MANNEN

ANDERE DIENSTEN VAN HET LOKAAL
BESTUUR MET VRIJWILLIGERS
•
•
•
•

Bibliotheek
Sociale dienst
Adviesraden
Gemeenteschool Klim-op

• Wijkhuis ’t Lindehofke
• Huis van het Kind
• Sportdienst

WAAROM VRIJWILLIGER ZIJN?

1. VRIJE TIJD ZINVOL BESTEDEN
2. IETS WILLEN BETEKENEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ
Zijn er nog vrijwilligers nodig? Altijd, vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in onze werking!
BELONING:
• Eeuwige dank
• Vrijwilligersfeest in september
HEB JIJ TIJD EN GOESTING OM EEN HANDJE TOE TE STEKEN? NEEM DAN CONTACT OP MET:
• Loket Vrije Tijd, Bouwelse Steenweg 8, T 014 50 78 50 of vrije.tijd@herenthout.be
• Loket Zorg & Gezondheid, Molenstraat 56, T 014 014 50 77 11 of zorg.gezondheid@herenthout.be
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C. 45 jaar: ‘Vrijwilligerswerk hielp me uit mijn
isolement en geeft me net dat duwtje in de rug om
terug een rol op te nemen in de maatschappij.’
F. 19 jaar: ‘Een dorp zonder vrijwilligers is als een café
zonder bier.’

Bibliotheek

VRIJWILLIGEN
BIJ HET LOKAAL
BESTUUR!

Jeugd
Repaircafé

Repaircafé

N. 19 jaar: ‘Ik ben graag
vrijwilliger omdat het zalig is
om kinderen een leuke dag te
bezorgen. Het is fijn om iets te
doen voor anderen waar je zelf
ook plezier aan hebt.’

Uit- en Thuismobiel

Zwerfvuilactie

Wijkhuis ‘t Lindehofke

M. 24 jaar: ‘Vrijwilligerswerk heeft mij persoonlijk al enorm
geholpen, ik ben veel socialer geworden en heb dingen
kunnen uittesten of proberen die ik anders nooit had
gedurfd. Vrijwilligerswerk heeft mij terug een doel gegeven en
het zelfvertrouwen dat ik nodig had om uit een put te kruipen,
mede door al het mooie vertrouwen van de begeleiding en
alle vrijwilligers.’

P. 57 jaar: ‘Voor mij is het een
fantastisch gevoel om elke
week iets lekkers te kunnen
serveren en mensen gelukkig
te maken.’

Seniorenraad
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LiCalab
(Living & Care lab)

Laat angst om te vallen
je leven niet bepalen!

LiCalab (wonen & zorg lab) is een
onderzoeksgroep binnen de Thomas
More Hogeschool die organisaties
en bedrijven ondersteunen om
nieuwe toepassingen te ontwikkelen
voor de zorgsector. Met bevragingen,
groepssessies en testen onderzoeken zij samen met de eindgebruiker
wat hij precies nodig heeft. Het
kan bv. gaan over een applicatie
op een smartphone, sensoren
om bewegingen te meten, een
aangepast looprekje, een bepaalde
aanpak in het proces van de
zorgverlening … Zo helpen zij om
nieuwe zorgtoepassingen optimaal af
te stemmen op de gebruiker.

Hilda, 76 jaar, is vorig
jaar van de trap gevallen.
Zij durft sindsdien de
trap niet meer op en af,
omdat ze schrik heeft
om nog een keer te
vallen.

De mening van de eindgebruiker
is dus goud waard! Wil jij anderen
helpen met jouw ideeën? Blijf je graag
op de hoogte van de allernieuwste
ontwikkelingen en technologieën van
de zorgsector? Word dan proeftuinier
bij LiCalab!
Als proeftuinier geef je mee vorm
aan de zorgtoepassingen van
de toekomst. Met jouw inbreng
kunnen ontwikkelaars producten
en diensten verbeteren voor jezelf,
familie of anderen. LiCalab werkt
vaak samen met senioren, maar
vragen ook regelmatig testpubliek
zoals zorgverleners, mantelzorgers,
mensen met diabetes, hartproblemen
…
Voor meer info kan je terecht op
www.licalab.be,
www.twitter.com/licalab,
www.facebook.com/licalab

Heb jij ook angst om
te vallen? Je bent niet
alleen; ongeveer één op
twee 65-plussers heeft
valangst.
Een val met een ernstig
letsel als gevolg, kan
valangst
veroorzaken
waardoor je misschien
minder gaat bewegen.
Hierdoor
neemt
je
spierkracht en evenwicht
af en vergroot net de
kans om opnieuw te
vallen. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht.
Volgende tips helpen je om de vicieuze cirkel te doorbreken:
• Blijf in beweging.
- Zit niet te lang stil en probeer het grootste deel van de dag licht intensief
te bewegen.
- Vraag aan je huisarts een specifiek oefenprogramma met spierversterkende en evenwichtsoefeningen.
- Gebruik hulpmiddelen zoals een wandelstok of rollator indien nodig.
• Bespreek je valangst met familie, lotgenoten, vrienden en/of
een arts.
• Pas je omgeving en je gedrag aan.
- Vraag de buschauffeur om te wachten met vertrekken tot je zit.
- Gebruik handgrepen, bv. in toilet of douche als steun.
- Zorg voor voldoende verlichting. Doe bv. het licht aan als je ’s nachts
opstaat.

Meer info: Ga naar www.valpreventie.be
of vraag raad aan je arts.

18

WELZIJN EN ZORG

Schenk je luieroverschot aan Huis van het Kind
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. Daarom
verzamelen wij jouw overschot aan
luiers in de luierbox in Huis van het
Kind en in het gemeentehuis en zorgen
ervoor dat ze terecht komen bij gezinnen
die ze goed kunnen gebruiken.

Als je denkt in aanmerking te komen voor een luierpakket, kan je
• langskomen in Huis van het Kind elke voormiddag van
9.00u tot 12.00u en op maandagavond tussen 18.00u en
20.00u;
• of een afspraak maken bij maatschappelijk werker Winnie
Croonenborghs, 014 50 27 76.
Je krijgt een luierkaart waarmee je tot eind 2020 twee keer
per maand een zakje met 15 luiers kan ophalen. Je betaalt
0,50 eurocent voor 15 luiers.

Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker
Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming tegen
dikkedarmkanker. Doe vanaf je 50ste tot en met je 74ste
elke twee jaar mee met de stoelgangtest.
Mannen en vrouwen uit die leeftijdscategorie ontvangen
een uitnodigingsbrief met afnameset. Een labo dat
volgens strikte richtlijnen werkt onderzoekt het staal. Het
onderzoek is gratis.
Wat is de stoelgangtest?
De stoelgangtest spoort in de stoelgang bloed op dat
niet met het blote oog zichtbaar is. De aanwezigheid

van bloed kan duiden op dikkedarmkanker of op
poliepen in de dikke darm. In dat laatste geval kunnen
tijdige opsporing en behandeling de ontwikkeling van
dikkedarmkanker voorkomen of al in een vroeg stadium
opsporen. Daardoor zullen minder mannen en vrouwen
aan deze kanker overlijden.
Je kunt de test zelf doen bij je thuis. Lees aandachtig de
bijgevoegde gebruiksaanwijzing of bekijk het filmpje op
de website.

Meer info:
• Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160
		 • Stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be
		 • Surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker

Gezinszorg via Thuiszorg Kempen
Thuiszorg Kempen is een samenwerking tussen
verschillende OCMW’s in de Kempen. We bieden
gezinszorg aan gezinnen, bejaarden en hulpbehoevenden
en dit bij jou thuis.
We stellen als doel om je zo goed en comfortabel mogelijk
te ondersteunen bij je alledaagse taken.

Meer info: Birgit De Cnodder,
gezinszorg.herenthout@iok.be, 0474 77 11 72
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PREMIES EN SUBSIDIES

De sociale correctie voor kleine kindjes
geïntegreerd in de geboortepremie
Tot voor kort ontvingen ouders van
kinderen tot drie jaar elk jaar een
sociale correctie van 18,75 euro op
hun diftarfactuur. Omdat de periode
waarvoor de sociale correctie werd
toegekend, niet altijd overeenstemde
met het ogenblik dat er effectief meer
afval werd gecreëerd, werd beslist om
deze sociale correctie te integreren
in de geboortepremie. Dit betekent
concreet dat de geboortepremie wordt
opgetrokken van 40 naar 100 euro
in de vorm van aankoopbons bij de
Herenthoutse middenstand.
Elk gezin ontvangt deze premie bij de
geboorte of adoptie van een kindje. De
premie wordt om de twee maanden
uitgereikt tijdens de Speelbabbel in
Huis van het Kind waarvoor ouders een
uitnodiging in de bus krijgen.
Voor gezinnen met jonge kinderen die
nog geen drie jaar na elkaar hebben
kunnen genieten van de sociale
correctie, geldt een overgangsregeling.
Zij zullen dit jaar het nog verschuldigde
bedrag op hun diftarsaldo ontvangen.

Sociale correctie voor medische
problemen blijft behouden
Mensen met medische problemen zoals
nierdialyse- of stomapatiënten, mensen
met incontinentie of andere problemen
die heel wat extra afval veroorzaken,
hebben nog steeds recht op de sociale
correctie op hun diftarfactuur.
Het
bedrag
wordt
bovendien
opgetrokken en bedraagt voortaan
37,50 euro.
Herenthoutenaren die voor de sociale
correctie in aanmerking komen, brengen
een attest van hun arts binnen dat
bevestigt dat hun medische toestand
extra veel afval veroorzaakt. Als het attest
vermeldt dat het medisch probleem
blijvend is, dan moet je dit attest slechts
één keer binnenbrengen, anders jaarlijks.
Het medisch attest bezorg je voor
1 oktober aan het Loket Bouwen &
Wonen in het gemeentehuis.

Wie recht heeft op een sociale correctie
ontvangt hiervan een brief. De uitbetaling
gebeurt eind oktober.

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

Subsidie voor ontwikkelingssamenwerking
De gemeente kent jaarlijks subsidies toe
aan projecten in ontwikkelingslanden
van inwoners of verenigingen van
Herenthout. Om hiervoor in aanmerking
te komen stel je een projectdossier
samen met een actieplan, een

omschrijving van de doelgroep en de
uitvoeringstermijn. Je schetst ook kort
hoe je de subsidie zult besteden.

Meer info: Loket Vrije Tijd, 014 50 78 50, vrije.tijd@herenthout.be

Buurten geblazen!
Kinderen die ongestoord op straat
spelen, het kan! Tover je straat om tot
een speelstraat; een straat die tijdelijk
wordt afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer.
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De aanvragen dienen binnen te zijn
voor 30 april 2020.

En als je straat dan toch verkeersvrij
is, kan je meteen een buurtfeest
organiseren. Het gemeentebestuur
heeft een subsidie speciaal voor
dergelijke initiatieven. Alle info vind je op
www.herenthout.be.

UiT IN HET VOORJAAR

Ontspanningsnamiddag voor tachtigplussers
Op vrijdag 15 mei 2020 ontmoeten de tachtigplussers elkaar
weer voor een gezellige ontspanningsnamiddag in Driane. We
hebben dit keer Luc Vloemans kunnen strikken. Luc is beter
gekend als de koster van Lille of de Lilse Pavarotti en hij brengt
zang, trompet, licht klassieke muziek en nog zoveel meer.
Ongetwijfeld een leuke en ontspannen namiddag!
Zoals gewoonlijk starten we om 11.30 uur met een lekkere
maaltijd in het dorpsrestaurant, in de namiddag gevolgd door
een heerlijk stukje taart.

Inschrijven: Loket Zorg & Gezondheid, 014 50 77 11,
		 zorg.gezondheid@herenthout.be
Prijs: 8,50 euro

Herdenking WO II
Op zondag 10 mei 2020 herdenken we het 75-jarige einde
van de Tweede Wereldoorlog. We doen dat in samenwerking
met Herentals en Olen in de vorm van een doortocht met
een karavaan oude militaire voertuigen langs crash sites van
geallieerde vliegtuigen.
In Herenthout is een halte voorzien aan de weide te Itegemse
Steenweg 132 waar in de nacht van 11 op 12 mei 1944 een
geallieerde Lancaster ME737 neerstortte (10.30 uur). Op deze
crash site wordt een erfgoedbord onthuld dat het verhaal van
de dramatische nacht reconstrueert. We stoppen ook aan het
monument van de gesneuvelden (11.00 uur). Tot 13.00 uur
zullen daar de voertuigen te bezichtigen zijn.
Voor een gedetailleerd programma hou je onze website,
facebook … in de gaten.

Uit met Vlieg in Herenthout
In de paasvakantie zijn er weer verschillende activiteiten
voor de Herenthoutse jeugd. Kom mee knutselen, koken
of ga mee op een sprookjesachtige
uitstap naar de Efteling. Ontdek
het volledige aanbod op
www.herenthout.be/uitmetvlieg.

Indien het financiële een drempel zou zijn om deel te
nemen aan de activiteiten, neem dan contact op met
Loket Sociale Dienst via 014 50 21 81 of
sociale.dienst@herenthout.be.
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RETTEKETET
daar is de
20 mei
8 mei
Lijsterbesstraat

't Kapelleke
Buitenspeeldag

13 mei
Pauze in
't Park

6 mei
Liefkenshoek
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29 april

KOM SPELEN
van 14u tot 17u

!

Welkom

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.

6 april, 4 mei, 8 juni, 6 juli,
7 september, 5 oktober,
9 november, 14 december

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:
www.herenthout.be/beleid/bestuur/zittingen-gemeenteraad/
www.herenthout.be/beleid/bestuur/zittingen-ocmw-raad/

Merken van fietsen
maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur: 6 april – 11 mei
woensdagnamiddag van 13.00 tot 15.00 uur: 18 maart – 22 april – 27 mei

Kijkdagen scholen
Klim-op

De Luchtballon

Openklasdag/kijkdag/ klas in werking

’t Klavertje

01/04/20		
10/06/20		
			
Opendeurdag
22/03/20
(kleuters)

25/03/20
06/05/20
9-11 uur

Na afspraak
014 51 17 09
		

Na afspraak
014 51 13 39

Na afspraak
014 51 30 78 (kleuter)
014 51 27 64 (lager)

Melding
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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Herenthout
AGENDA

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

ZAT 4 & ZON 5 APRIL 2020
Palmenconcerten Koninklijke
Fanfare Sint-Pieter
Zaal Lux

ZONDAG 5 APRIL 2020
ZAT 14 & ZON 15 MAART 2020
Turnshow Blijf Jong
Sportcomplex ’t Kapelleke

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

Dauwwandeling Landelijke Gilde
Vertrek aan visclub Moed & Volharding
06.00-12.00u

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

VRIJDAG 17 APRIL 2020
VRIJDAG 20 MAART 2020
Literaire poëziehappening
Sint-Gummaruskerk
Info: poezie.herenthout@gmail.com

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

ZONDAG 22 MAART 2020
Spechtentocht
VOC Neteland
08.30-11.30u
Info: celeste@vocneteland.be

VRIJDAG 27 MAART 2020
Bistroavond
’t Klavertje
Info: directie@bsklavertje.be

ZATERDAG 4 APRIL 2020
Wandeling Atletiekclub
Sportcomplex ’t Kapelleke
08.00u

Zangavond Sint-Ceciliakoor
GOC Ter Voncke
20.00-23.00u
Info: johanvanhelleputte@telenet.be

VRIJ 17, ZAT 18 & ZON 19 APRIL 2020
Boekenopruimactie
Wijkhuis ’t Lindehofke
Info: bibliotheek@herenthout.be

ZATERDAG 18 APRIL 2020
Lose Control
GOC Ter Voncke
21.00u
Info: Chiro Herenthout

ZATERDAG 25 APRIL 2020
Tweedehandsbeurs Gezinsbond
GOC Ter Voncke
13.30-16.00u
Info: 2dehandsbeurs@
gezinsbondherenthout.be

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

MAART-JUNI 2020

ZATERDAG 9 MEI 2020
Rommelmarkt
’t Klavertje
08.00-16.00u
Info: directie@bsklavertje.be
Voettocht naar Scherpenheuvel
Vertrek aan de kerk
05.00u

ZAT 9 & ZON 10 MEI 2020
Fototentoonstelling Koninklijke
Fotoclub Toreke
GOC Ter Voncke
9/05: 14.00-23.00u
10/05: 10.00-20.00u

ZONDAG 10 MEI 2020
Herdenking WO II
Info: vrije.tijd@herenthout.be

WOENSDAG 13 MEI 2020
Pauze in ‘t Park
Gemeentelijk park
Info: huisvanhetkind@herenthout.be

VRIJDAG 15 MEI 2020
Ontspanningsnamiddag
80-plussers
Driane
11.30-17.00u
Info: zorg.gezondheid@herenthout.be

ZATERDAG 13 JUNI 2020
Opendeurdag Muziekacademie
Info: vrije.tijd@herenthout.be

ZATERDAG 27 JUNI 2020
Tuinfeest
‘t Klavertje
Info: directie@bsklavertje.be
Roefel
09.30-16.00u
Info: serge.devleeschouwer@telenet.be

Bekijk alle activiteiten op www.UiTinvlaanderen.be

