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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
VrijeTijd
JeugdHerenthout
jeugd_herenthout
Open op afspraak:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-19.00 uur
di-wo: 13.30-16.00 uur
Sluitingsdagen:
maandag 2 november
woensdag 11 november

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: 13.30-19.00 uur
di: 13.30-16.00 uur
Sluitingsdagen:
woensdag 11 november

Loket Sociale Dienst
Bouwelse Steenweg 52 - T 014 50 21 81 - sociale.dienst@herenthout.be
Open op afspraak:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-19.00 uur
Sluitingsdagen:
elke 3e maandag van de maand, ‘s avonds wel geopend van 16.30-19.00 uur
maandag 2 november
woensdag 11 november

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

HuisDriane

Open op afspraak:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma-do: 13.30-16.00 uur
Sluitingsdagen:
maandag 2 november
woensdag 11 november

Bibliotheek
Zwanenberg 27 - T 014 50 10 40- bibliotheek@herenthout.be
Open:
di: 10.00-12.00 uur - 13.30-19.00 uur
woe: 13.30-17.00 uur
do: 13.30-19.00 uur
zat-zon: 10.00-12.00 uur
Sluitingsdagen:
zondag 1 november
maandag 2 november
woensdag 11 november

Sportcomplex
‘t Kapelleke
Colofon
INFO
43ste jaargang
nummer 4 – 2020
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
college van burgemeester en schepenen
t 014 50 21 21
f 014 50 78 30

Bergense Steenweg 61 - 014 51 62 06
sportdienst@herenthout.be
Sportdienst open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur - 13.00-17.00 uur
Sluitingsdagen
en sporthal:
Zondag 1 november
Woensdag 11 november
zaterdag 15 augustus

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
sportdienst
apps om de QR-code te lezen. Heb
je een iPhone of iPad, dan scant je
camera automatisch de QR-code.

LAAT JE INFORMEREN

Infoavond over Pleegzorg
Tijdens deze infoavond worden ervaringen vanuit de praktijk
afgewisseld met uitleg over de werking van Pleegzorg
Provincie Antwerpen. De infoavond wordt verzorgd door
Lies en Laura.
Het gezin van Lies Scheers waagde in 2012 de sprong als
pleeggezin voor crisisopvang. Twee jaar later kwam er een
pleegzoontje bij het gezin en hij woont er nog steeds. Vanuit
deze ervaring zal Lies uitleg geven over pleegzorg.
Laura Kerckhofs werkt als pleegzorgbegeleidster en
crisismedewerker bij Pleegzorg Provincie Antwerpen. Vanuit

haar werkervaring
en eigen ervaring
als pleegzus zal
ze
praktische
uitleg geven over
de werking van
Pleegzorg.
De infoavond gaat door op donderdag 8 oktober van
19.30 uur tot 22.00 uur in Huis van het Kind, Kloosterstraat
27. Inschrijven kan via huisvanhetkind@herenthout.be.

Bibliotheek Neteland organiseert lezingen
In het najaar organiseert Bibliotheek Neteland verschillende lezingen rond inzichten voor het
nieuwe decennium.
Columnist en journalist van De Morgen Hans Vandeweghe is de uitgelezen persoon om ons
op donderdag 22 oktober om 20.00 uur in GOC Ter Voncke in te leiden in de nieuwste
tendensen en ontwikkelingen van de wereldwijde sportindustrie. Wat tekent er zich in de nabije
toekomst af aan innovaties in trainingsmethoden, sportvoeding en jammer
genoeg ook doping? Is er een positieve uitkomst uit de coronacrisis die de
afgelopen maanden het internationale sportgebeuren lamlegde?
De lezingen van de andere bibs van Neteland:
dinsdag 15 september
Bib Olen
		

Lander Van Tricht over ‘Klimaatopwarming:
globale feiten, regionale gevolgen’

vrijdag 9 oktober
Bib Herentals
		

Stijn Derammelaere over ‘Hoe slim is de artificiële intelligentie
van de toekomst?’

dinsdag 10 november

Bib Grobbendonk

Jan Balliauw over ‘De invloed van Rusland én de VS op het Westen’

woensdag 18 november

Cafetaria Thomas
More Vorselaar

Mark Mieras over ‘Hoe haalt u het beste uit uw hersenen?’

De lezingen starten telkens om 20.00 uur. Inschrijven kan via www.nete.land/lezingen of via de balie van de bib.
Deelnemen kost 5 euro per persoon per lezing.
Meer info over de lezingen vind je op de website www.herenthout.be.

Praatavonden van Het Doolhofje
Dit najaar organiseert Het Doolhofje opnieuw een aantal
praatavonden. Het Doolhofje is een praatgroep voor (groot)
ouders van kinderen met een extra zorgbehoefte.
Heb je interesse om deel te nemen? Je bent welkom op
onze praatavonden op maandag 21 september en

maandag 16 november van 19.00 tot 21.30 uur. Deze
zullen doorgaan in Huis van het Kind, Kloosterstraat 27.
Wens je meer informatie of wil jij je inschrijven? Neem gerust
contact op via huisvanhetkind@herenthout.be of via
014 50 27 76.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de evolutie van de corona-besmettingen en de geldende maatregelen.
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OPROEP

Zwerfvuilactie
op 10 oktober

De Babytheek
in Huis van het Kind

Heb je ook genoeg van het zwerfvuil langs de straat en wil
je graag een handje toesteken om je buurt weer proper te
maken? Doe dan zeker mee met de zwerfvuilactie van
zaterdag 10 oktober.

Dit
najaar
opent
in
Huis van het Kind de
Babytheek zijn deuren.
Het is een uitleendienst
voor
babyspullen
die
jonge ouders weinig of
slechts kort gebruiken.
De
Babytheek
heeft
zowel
financiële
als
ecologische
voordelen.
Er dienen minder spullen
te worden aangekocht en
minder spullen belanden op de afvalberg. Heb je nog
babymateriaal in huis en wil je ze weggeven of tegen
een eerlijke prijs verkopen? Geef gerust een seintje via
babytheek@herenthout.be of via 014 50 27 76.

Hoe de organisatie precies zal verlopen, vernemen de
deelnemers enkele dagen voor de zwerfvuilactie. Zeker
is dat de actie zaterdagmorgen start aan de gemeentelijke
feestzaal, volgens de dan geldende veiligheidsvoorschriften.
Al het nodige materiaal zal voorhanden zijn. ’s Middags is er
een maaltijd voorzien.

Heb je interesse om mee je schouders te zetten onder
dit mooie project? Dan ben jij de helpende hand die we
zoeken. Als vrijwilliger ontvang je de leden en help je hen
met het uitzoeken van het juiste babymateriaal. Contacteer
ons via het gekende mailadres of telefoonnummer.

Iedereen die wil meewerken om Herenthout zwerfvuilvrij
te maken, vragen we om in te schrijven voor 4 oktober via
milieudienst@herenthout.be of 014 50 21 21. Je vermeldt
het aantal volwassenen en kinderen. Als je nog vragen hebt,
kan je ons eveneens bereiken via deze contactgegevens.

Doe mee aan het Groot Dictee

Huiswerkbegeleiding
Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden bij het
maken van hun huiswerk of hebben een taalachterstand.
Omdat wij geloven in gelijke kansen voor alle kinderen,
start Huis van het Kind met huiswerkbegeleiding, en dit
telkens op maandag, dinsdag en donderdag van 16 uur
tot 17 uur.
Wil je jouw kind graag aanmelden voor de
huiswerkbegeleiding? Of wil jij de kinderen helpen met
hun huiswerk en heb je een pedagogisch diploma? Of
heb je graag meer informatie? Neem contact op met Huis
van het Kind via huisvanhetkind@herenthout.be of via
014 50 27 76.

Op vrijdag 9 oktober om
20 uur kan je komen spieken
hoe Stefan Laenen zich uit de
slag trekt als… presentator
van De Schrijfwijzen/Het
Groot Dictee Heruitgevonden
in ‘De Volle Vaart’ in
Grobbendonk. Ruim 100
bibliotheken in Vlaanderen
doen mee, de 5 bibs van
Neteland inbegrepen.
Voor wie zich tot in de puntjes wil voorbereiden, organiseert
Bib Grobbendonk ook een gratis spoedcursus spelling op
vrijdag 25 september om 20 uur in GC De Volle Vaart.
Hou je van taal, een spannende avond en is
een gouden pen je ultieme droom? Schrijf je
dan als de weerga in via de bib. Meer info in de
bib of via www.nete.land/grootdictee.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de evolutie van de corona-besmettingen en de geldende maatregelen.
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FINANCIËLE TEGEMOETKOMING

COVID-toeslag binnen het Groeipakket
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben
wegens een inkomensverlies door de
coronacrisis, kunnen eenmalig een extra
ondersteuning van 120 euro krijgen via het
Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden
aangevraagd tot en met 31 oktober.

De toeslag is er voor gezinnen:
• met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
• en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van
minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
• en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt
(bruto belastbaar inkomen).

Procedure:
• Je vraagt ten laatste op 31 oktober de toeslag aan bij de uitbetaler van jouw
Groeipakket.
• Je voegt bij de aanvraag ook bewijsstukken toe om jouw inkomensverlies
aan te tonen (bv. loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor
uitkeringen, verklaring van de boekhouder of het sociaal verzekeringsfonds voor
zelfstandigen).
Alle info over deze extra steunmaatregel vind je op de website www.groeipakket.
be/nl/COVID19.

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.

Nog vragen of hulp nodig bij het invullen van de documenten?
Contacteer Huis van het Kind via
huisvanhetkind@herenthout.be of 014 50 27 76.

Medisch attest voor sociale correctie
Inwoners met medische problemen zoals nierdialyse- of stomapatiënten, die
heel wat extra afval veroorzaken, hebben recht op de sociale correctie op hun
diftarfactuur. Deze bedraagt de waarde van 150 kg restafval. Met het huidige
tarief betekent dit een jaarlijkse verhoging van het diftarsaldo met 37,50 euro.
Herenthoutenaren die voor de sociale correctie in aanmerking komen, bezorgen
voor 1 oktober aan de milieudienst een attest van hun arts dat bevestigt dat
hun medische toestand extra veel afval veroorzaakt. De uitbetaling gebeurt
eind oktober. Wie recht heeft op een sociale correctie, ontvangt hierover een
brief.
Meer info bij de milieudienst, T 014 50 21 21 of
milieudienst@herenthout.be.
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HUIS EN TUIN

Bestel je plantgoed via Behaag onze Kempen
komen welke haag ideaal is voor jouw
tuin. (Kijk bij ‘Een haag kiezen’)

Aanbod en bestellen
De organisatoren bieden inheems en
streekeigen haagplantsoen, (hoogstam)
fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen,
enkele klimplanten, enkele heesters,
steunpalen voor fruitbomen en compost
aan. Speciaal voor de bijen wordt ook
bloemenzaad voor bloemenweiden en
bloembollen aangeboden. Bestellen
kan tot en met 20 oktober via
www.iok.be/bok.
Ook dit najaar loopt de actie ‘Behaag
onze Kempen!’. Organisatoren zijn IOK,
Natuurpunt, Velt, JNM en 26 Kempense
lokale besturen, waaronder Herenthout.
De organisatoren willen inheemse en
streekeigen soorten promoten.

Begin met je goed te
informeren
Zoek je soorten die geschikt zijn voor
jouw tuin? Je vindt heel wat nuttige
informatie op www.iok.be/bok. Op de
website kan je ook eenvoudig te weten

Meer info?
Bezoek de website www.iok.be/bok,
neem contact op via
behaag.onze.kempen@iok.be
of informeer je bij de milieudienst op
het gemeentehuis.

Gratis tuinhandschoenen bij aankoop compost of potgrond
Koop je tijdens de maand oktober op
het recyclagepark Vlaco-compost of
Vlaco-potgrond (duurzame potgrond
met minder turf, op basis van Vlacocompost), dan krijg je, zolang de
voorraad strekt, een prachtig paar
tuinwerkhandschoenen cadeau.
Het najaar is een ideaal moment om
je tuin te verwennen met een extra
vitaminekuur. Strooi fijne compost op
je gazon en leg een flinke laag tussen

de bloemen en planten. Heb je geen
of te weinig thuiscompost, dan kan
je gaan voor 100% natuurlijke Vlacocompost.
Vlaco-compost is een duurzame
bodemverbeteraar,
zorgvuldig
gerecycleerd uit organisch materiaal.
Je sluit de biologische kringloop
en je kiest voor een lokaal product.
Compost brengt meer structuur in de
bodem waardoor plantenwortels en

bloembollen gemakkelijker zuurstof,
vocht en voedsel vinden. Zo zijn
ze beter bestand tegen ziektes en
wateroverlast.

Win 1 van de 100 friteuses!
Hoe? Door op zaterdag 24 oktober je gebruikte
frituurolie en –vet naar het recyclagepark te
brengen. Dit jaar wordt de actie voor de 10 de
maal georganiseerd en daarom zijn er in de regio
van IOK Afvalbeheer wel 100 friteuses te winnen.
Bovendien is er voor elke deelnemer een leuk
cadeautje en kan je een trechter meenemen om
je olie gemakkelijk over te gieten.
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Wist je dat het grootste gedeelte van
de ingezamelde frituurolie en -vet een
tweede leven krijgt aan de pomp? Want
als je ze naar het recyclagepark brengt,
worden ze verwerkt tot biodiesel. Jou
kost het niets en je bent in een moeite
door verlost van je afvalprobleem. Terwijl
je zorgt voor een schoner milieu. Over
een tankbare oplossing gesproken.

WONEN

Wonen bij Driane, Groep van Assistentiewoningen
Onze assistentiewoningen zijn bedoeld voor iedereen die nog zelfredzaam is, maar nood heeft aan een aangepaste en
veilige woonst en een woonomgeving met sociale contacten. Je kan in onze assistentiewoningen een beroep doen op
gemeenschappelijke diensten zoals een poetsdienst, een warme maaltijd … Driane beschikt ook over een aantal gezellige
ontmoetingsruimtes waar je TV kan kijken, een kaartje kunt leggen of kunt buurten met je medebewoners.
In de groep van assistentiewoningen Driane woon je dus zelfstandig en kan je blijven wonen als het wat moeilijker gaat,
eventueel met ondersteuning vanuit de thuiszorg en mantelzorg. De woonassistent zorgt samen met een team van
professionele medewerkers voor een aangenaam verblijf in ons huis en staat steeds klaar om al je vragen te beantwoorden.
Een extra troef is de nabijheid van het lokaal dienstencentrum dat zich onder hetzelfde dak bevindt. Het lokaal dienstencentrum
biedt o.a. hulp bij boodschappen, hulp bij vervoersproblemen, pedicure, wassalon, ontspanningsactiviteiten, een gezellige
cafetaria, een dorpsrestaurant en nog zoveel meer.

Assistentiewoningen Huis Driane

De
assistentiewoning
is ± 50m² en bestaat
uit inkomhal, leefruimte,
keukenhoek, slaapkamer,
badkamer,
bergruimte,
klein terras (flats op het
gelijkvloers) en brievenbus
in de inkomhal. De dagprijs bedraagt 18,35 euro voor een
gewone flat en 18,94 euro voor een hoekflat.

Assistentiewoningen Hof Driane

Een assistentiewoning
met één slaapkamer
is
±
56m².
Een
assistentiewoning met
twee slaapkamers is
tussen 70m² en 75m².
Beide hebben een
terras van 5m².
De assistentiewoningen
bestaan uit inkomhal, bergruimte, leefruimte, keukenhoek,
slaapkamer(s), badkamer, overdekt terras, brievenbus in de
inkomhal. Er zijn 2 flats aangepast voor rolwagengebruikers.
Elke flat is Bijna EnergieNeutraal (BEN) en heeft een
domoticasysteem,
warmtepomp,
zonnepanelen
en
regenwaterrecuperatie.
De dagprijs bedraagt 27,00 euro voor een flat met
één slaapkamer, 32,00 euro voor een flat met twee
slaapkamers.

Meer informatie
Voor al je vragen, een inschrijving op onze korte wachtlijst of een rondleiding kan je terecht aan Loket
Zorg & Gezondheid, Molenstraat 56. Je mag ook steeds bellen (014 50 77 11) of een mailtje sturen
(zorg.gezondheid@herenthout.be).
7

TERUGBLIK

Zomerschool
In juli vond de eerste editie van
de
zomerschool
plaats.
29
lagereschoolkinderen
spijkerden
spelenderwijs hun leerstof bij waardoor

ze in september met opgefriste kennis
aan het nieuwe schooljaar kunnen
beginnen.

De
zomerschool
kon
alleen
gerealiseerd
worden
door
de
enthousiaste en bekwame vrijwilligers
die hun schouders onder dit project
hebben gezet. Veel dank aan hen om
van deze eerste editie een succes te
maken!
De zomerschool krijgt tijdens het
schooljaar een vervolg met de
huiswerkbegeleiding. Wil je graag
helpen met het begeleiden van
kinderen met hun huiswerk en heb
je een pedagogisch diploma? Neem
gerust contact op via
huisvanhetkind@herenthout.be of
via 014 50 27 76.

Speelpleinwerking: je komt er, je blijft er …
Het was even spannend afwachten,
maar de speelpleinwerking mocht
doorgaan tijdens de zomer. Supergoed
nieuws voor alle ravotters, want ze
hadden al genoeg stil gezeten.
Het beloofde een andere zomer te
worden als anders, maar de stuurgroep
en animatoren lieten het hoofd niet
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hangen. De opgelegde maatregelen
werden zo goed mogelijk gevolgd
zodat we konden afsluiten met nul
coronabesmettingen!
Elke week speelden we in onze veilige
bubbel. De gele bubbel trok naar het
bos en ontdekte er de krater waar
vroeger een écht vliegtuig zou zijn

neergestort. De groene bubbel speelde
met zelfgemaakte boten ‘banana battle’.
De rode bubbel tatoeëerde er op los
en de blauwe en oranje bubbel streden
voor de Olympische vlag.
Speelpleinwerking Herenthout:
steeds jouw garantie op
droomvakantie!

nog
een

TERUGBLIK

Spelpakketten
Gemeente
Herenthout
kreeg van het Agentschap
Opgroeien extra subsidies
om spelpakketten samen
te stellen voor kinderen
die om een of andere
reden extra kwetsbaar zijn
tijdens de Coronaperiode.
Dankzij deze pakketten
konden 47 kinderen tijdens
de zomervakantie volop
knutselen, waterpret beleven en een leuk gezelschapsspel spelen.

Mobiliteitsspel met de Kids First
en de Jeugdraad

‘Jeugdboeken
in je valies’
Hoe blijf je als leerkracht op
de hoogte van de trends in
letterenland? Wat zijn de mooiste
kinder- en jeugdboeken van nu?
Via ‘Verrassingen in je valies’
ontvangen leerkrachten bij de bib
een zomers boekenpakket in een
leeftijdscategorie naar keuze. Daarin
zitten niet alleen vijf uitstekende en
recente jeugdboeken maar ook
bijhorende recensies. In ruil wordt
aan de leerkrachten gevraagd
om een vakantiefoto te nemen
met hun favoriete boek uit het
pakket. Die krijgen in de komende
weken een plaatsje in de bib en
moeten leerlingen inspireren om te
lezen. Want iedereen wil toch het
lievelingsboek van zijn juf of meester
lezen, niet?
‘Iedereen leest’ kwam een tijdje
geleden langs in onze bib om te
spreken over onze ervaringen met
het project, dat in Herenthout dit
jaar al aan de zevende editie toe
was. Het artikel van het gesprek
met bibmedewerker Kathleen
Heselmans vind je terug op
www.iedereenleest.be/
over-lezen/reeks/verrassingen-jevalies-zulte-en-herenthout.

Tijdens de laatste bijeenkomst met het Kids First-Team in januari, speelden we
een mobiliteitsspel. De kinderen kregen een plan van Herenthout waarop ze hun
school, huis en plaatsen waar ze hun vrije tijd doorbrengen, aanduidden. Ook de
route die ze daarbij gebruiken en het vervoersmiddel werden in kaart gebracht.
Vervolgens mochten ze gevaarlijke of niet leuke plaatsen aanduiden en eventuele
verbeteringen noteren. Op deze manier kwamen er heel wat ideeën uit de bus,
waarmee we later aan de slag zouden gaan. Jammer genoeg kwam toen corona
in het spel en hebben we niet meer kunnen samenkomen met het team. Toch
laten we het hier niet bij en willen we vanaf september de draad weer opnemen.
Ook de Herenthoutse jeugdraad voor wie mobiliteit en een verkeersvriendelijk
Herenthout na aan het hart liggen, speelde het spel en kwam bijkomend nog met
een aantal ideeën op de proppen.
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> Fauna akkers

> Fun in de Kinderclub

> Honden losloopzone

> IJsjes voor het personeel

> Speelpleinwerking

> Verkoeling in de Kinderclub

> Wandeling Stapvoets

> Woonerf

> Zomerschool

VERKEERSVEILIGE GEMEENTE

Resultaten snelheidscontroles
Lokale politie Neteland heeft in de eerste helft van 2020 een aantal snelheidscontroles
uitgevoerd op het grondgebied van Herenthout. We informeren je graag over de
resultaten van deze actie.

Totaal januari - juni 2020
Opstelplaats

Legende:
• tijd: de totale tijd dat de controlepost
opgesteld stond
• % overtredingen: het percentage
van het totaal aantal gecontroleerde
voertuigen dat in overtreding was
• # controles: aantal keer dat een
controlepost opgesteld stond
• # voertuigen: het totaal aantal
gecontroleerde voertuigen

tijd % overtredingen # controles # voertuigen

Bergense Steenweg 1:00

6,00%

1

50

Gelderstraat

4:20

6,02%

4

439

Langstraat

5:00

7,65%

4

1468

Oosterhoven

3:06

13,91%

4

134

Wiekevorstse Stwg

3:30

21,80%

4

784

De Merodestraat

3:10

3,21%

3

112

Nijlense Steenweg

0:45

0,00%

1

23

Molenstraat

1:00

13,17%

1

167

Waarom snel rijden gevaarlijk is?
Overdreven of onaangepaste snelheid
is een belangrijke oorzaak van
verkeersonveiligheid.
Desondanks
worden de snelheidslimieten nog
regelmatig overschreden, zoals blijkt
uit de vele verkeersovertredingen en
gedrags- en attitudemetingen.

• Bij een ongeval hangt de omvang
van de schade en de ernst
van de verwondingen af van je
impactsnelheid, te vergelijken met
een vrije val uit een gebouw. Zo

komt een botsing bij 120 km per
uur overeen met een val van de
negentiende verdieping en bij 50 km
per uur overeen met een val van de
derde verdieping.

Er zijn verschillende redenen waarom
snel rijden gevaarlijk is:
• Hoe sneller je rijdt, hoe minder tijd je
hebt om eventuele hindernissen waar
te nemen, te voorzien en er adequaat
op te reageren. Je loopt meer risico
om fouten te maken en de fouten
van anderen niet meer te kunnen
compenseren.
• Hoe hoger je snelheid, hoe langer
je stopafstand. Je stopafstand is de
som van de afstand die je aflegt voor
je begint te remmen (je reactieafstand)
plus je remafstand.
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Met PlantTroost kan je troost bieden en vinden
Troost is meer dan ooit belangrijk, maar troost krijgen en troost
geven is zo anders dan voorheen.
Tijdens de coronacrisis krijgen heel wat mensen te maken
met verlies. Een ouder, grootouder, tante, nonkel, vriend,
vriendin, buur … kan plots overlijden. Vaak kan je geen
afscheid nemen op de manier die je wenst. Ferm wil hierin
ondersteunen en handvaten aanreiken om met dit verlies om

te gaan. Met PlantTroost willen ze helpen om troost te geven
en te vinden. Ook willen ze je een hart onder de riem steken
zodat je weet dat je er niet alleen voor staat.
Neem zeker eens een kijkje op de website
www.samenferm.be/netwerk/planttroost
want PlantTroost geeft iedereen de kans om samen troost te
vinden en te bieden.

Herenthout Helpt: Boodschappendienst
Extra vrijwilligers gezocht!
Wil jij boodschappen doen voor iemand uit je buurt?
Vrijwilligers van de boodschappendienst doen inkopen
voor senioren en personen met een handicap, die voor hun
dagelijkse of wekelijkse kleine boodschappen onmogelijk
zelf naar de winkel kunnen gaan. Vrijwilligers beslissen zelf
hoeveel tijd ze willen besteden aan het vrijwilligerswerk.
Als vrijwilliger voor de boodschappendienst doe je
boodschappen met de auto of de fiets. De hulpbehoevende
geeft je een boodschappenlijstje en het nodige geldbedrag
en mag bepalen in welke winkel in Herenthout je de
boodschappen doet. Je krijgt een vergoeding van 2,50 euro.

Profiel van de vrijwilliger

Interesse?

• Je bent minstens 16 jaar oud
• Je hebt een goede algemene gezondheid

Geef je op als vrijwilliger via 014 50 77 11 of
zorg.gezondheid@herenthout.be.
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Zorg dat je niets mist door griep
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en
haal vanaf half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een
ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op complicaties door griep veel
hoger. Daarom laat je je best vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans om
geen griep te krijgen in de winter.
Meer informatie: raadpleeg je huisarts of neem een kijkje op www.griepvaccinatie.be.
Omwille van de COVID-19 epidemie is het dit jaar extra belangrijk dat
risicogroepen zich maximaal laten vaccineren tegen de griep. Dat geldt ook voor
gezonde personen vanaf 50 jaar. Zo vermijden we dat de ziekenhuisbezetting
te hoog zou worden bij een eventuele volgende coronagolf.

AA ‘Nieuwe Start’ gaat opnieuw
door in wijkhuis ‘t Lindehofke
AA ‘Nieuwe Start’ 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. Het hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholisten helpen nuchterheid te
bereiken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor het AA-lidmaatschap. De enige vereiste is
een verlangen op te houden met drinken.
De bijeenkomsten gaan telkens door op donderdagavond in wijkhuis ’t Lindehofke, Bergense
Steenweg 55 van 19 tot 21 uur.

Vragen?
Werner: 0497 53 47 89, vdkw@telenet.be
Leo: 0498 53 73 57, vandeleo@telenet.be of aandeleo@gmail.be

Zoek je een uitweg? Praten helpt!
Tele-Onthaal
Zit je met iets? Praat bij Tele-Onthaal over wat jou
bezighoudt. Bel anoniem en gratis naar 106 (24u/7d) of
chat via www.tele-onthaal.be.

Je kunt een CAW contacteren via mail, chat, of via het
gratis nummer 0800 13 500. Je oproep naar 0800 13
500 verschijnt bovendien niet op jouw telefoonfactuur.

1712
CAW: Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
Een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW)
biedt deskundige hulpverlening aan mensen met
problemen. Samen met jou zoeken hulpverleners naar
de mogelijkheden die bij jezelf en in jouw omgeving te
vinden zijn. Zij kunnen je ook de weg wijzen naar andere
diensten.

1712 is een professionele hulplijn voor vragen
over lichamelijk of psychisch geweld, misbruik en
kindermishandeling. Je kan bellen naar 1712 of chatten
of mailen via 1712.be.
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Geritsel en gefluister – bijgeloof in de Kempen
12 gratis audiowandelingen op je smartphone
Er ritselt iets in de Kempen…
Al eeuwenlang fluisteren we elkaar verhalen toe. Over (bij)geloof, dwaallichtjes,
heksen en rituelen. Vanaf 8 oktober lanceert Kempens Karakter samen met de
toeristische diensten 12 audiowandelingen waarin deze verhalen tot leven komen in
luisterfragmenten. Zowel voor grote als kleine durvers!
In Herenthout spookt Kludde weer rond aan ’t Schipke, worden er aan de
Kruiskensberg lintjes geknoopt om een goed lief te vinden en doen de dwaallichtjes
in de Merodesebossen je een nacht lang ronddolen. Ga mee op pad!

Hoe?
•
•
•
•

Download de izi.TRAVEL app op je smartphone of tablet
Zoek ‘geritsel en gefluister’
Kies één van de 12 wandelingen
Ga op pad!

Een papieren versie met enkel de route kan je vanaf 8 oktober ook afhalen in het
gemeentehuis, in de bib of aan de folderstanden in GOC Ter Voncke.
Vanaf 8 oktober vind je meer info op
www.kempenskarakter.be/geritselengefluister.

Nacht van het Kempens Erfgoed
Duik in de Kempen van vroeger en nu!
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober breekt de Nacht van het Kempens
Erfgoed aan. Tussen valavond en middernacht ontdek je het bijzondere erfgoed van
de Kempen. Neem deel aan één van de 50 gratis activiteiten, georganiseerd door
lokale verenigingen, vrijwilligers, musea en archieven van Ravels tot Putte.
Bekijk het volledige programma vanaf eind september online op
www.nachtkempenserfgoed.be.
De activiteiten zijn kleinschalig en laten een beperkt aantal bezoekers toe per keer.

Meer info:
Kempens Karakter, 014 21 97 00,
info@kempenskarakter.be, www.nachtkempenserfgoed.be

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de evolutie van de corona-besmettingen en de geldende maatregelen.
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Wekelijkse
wandelingen
in groep
Vind je wandelen in je eentje maar
niets? Neem dan eens deel aan de
wekelijkse wandelingen die vertrekken
aan Driane. Elke wandeling wordt met
zorg uitgestippeld door onze vrijwilligers.
Iedereen is welkom om bij de groep
wandelliefhebbers aan te sluiten. We
vertrekken steeds gezamenlijk om
14.00 uur. De eerste afspraak is op
8 september aan lokaal dienstencentrum
Driane. In overleg kan er eens een
andere startplaats aangeduid worden
binnen onze gemeente. Er wordt een
rust- en/of plaspauze ingelast indien
mogelijk. Deelname is gratis.
Inschrijven kan je via het nummer
014 50 77 11 of via mail
zorg.gezondheid@herenthout.be.
• Elke dinsdag: rustige wandeling van
5 km aan ± 4 km/u met vrijwilligers
Monique en Jan
• Elke donderdag: wandeling van
5 km aan ± 5 km/u met vrijwilliger Cis

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de evolutie van de corona-besmettingen en de geldende maatregelen.
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Nief Talent

Wapenstilstand - fakkeltocht

De gemeenten van Neteland
(Herenthout,
Grobbendonk,
Herentals, Olen en Vorselaar)
organiseren een muziekwedstrijd
voor opkomend talent. De finale
gaat door op vrijdag 9 oktober
in zaal ‘t Hof in Herentals (Grote
Markt 41), met als inzet drie dagen
opnametijd in een professionele
muziekstudio. Wellicht wordt – om
het event coronaproof te houden
- een reservatiesysteem voorzien
via de website van ’t Schaliken,
met een inkomprijs van 4,5 euro.
Daarvoor krijg je dan wel twee
gratis drankjes. Houd zeker onze
sociale mediakanalen in de gaten.

Op woensdag 11 november is er om 18u de traditionele viering in de kerk,
met daarna een fakkelwandeling. Hiermee herdenken we op Wapenstilstand het
einde van de Eerste Wereldoorlog. Aan het oorlogsmonument voorzien we enkele
intimistische en muzikale bezinningsmomenten, en onze eigen Last Post. Afsluiten
doen we met een warm drankje. Afspraak voor de start van deze wandeling om
18.45u aan de feestzaal (gratis deelname).

De Herenthoutse inzending werd
op 29 november van vorig jaar
bepaald met een preselectie in JH
’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!

Week van de Smaak
Op
zondag
15
november is het stappen
en happen geblazen! Je
kan kiezen uit verschillende
wandelingen, waarbij je
telkens op verschillende
plaatsen
langsheen
het traject door lokale
handelaars verwend wordt
met een hapje/proevertje
in het thema ‘De smaak
van geluk’. Je kan eender
wanneer vertrekken - wel
rekening houdend met de
aangegeven openingsuren
van de zaken.
Op het moment van ter perse gaan, zijn de prijzen van de kaartjes (net als de
afstanden) nog niet bekend. Kaarten zullen verkrijgbaar zijn op het gemeentehuis
en in de krantenwinkels. Meer info vanaf eind september op onze website en
sociale media.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de evolutie van de corona-besmettingen en de geldende maatregelen.
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Winterwandelen
De komende winter kan je weer heerlijk wandelen in de regio.
We bundelen 11 winterwandelingen in een unieke reeks, op
initiatief van Kempens Karakter. In de maanden november
tot maart kan je zo telkens in een andere gemeente terecht
om een stukje van de Kempen te ontdekken.
Deelnemen aan een wandeling kost 2 euro. In ruil hiervoor
word je verrast met een proevertje. Aan de wandelreeks is
een leuke wedstrijd verbonden: indien je aan vijf wandelingen
deelneemt, maak je kans op één van de twaalf manden met
streekproducten.
De gratis brochure met het volledige wandelaanbod kan
je bekomen (vanaf half oktober) in het gemeentehuis en in
de krantenwinkels. De Herenthoutse wandeling gaat door
op zondag 20 december met vrij vertrek te Leibeekhof
(Itegemse Steenweg 164) tussen 9u en 13u.

RETTEKETET
daar is de
23 september
Lijsterbesstraat

8 mei
16 september
't park

30 september
Liefkenshoek

KOM SPELEN
van 14u tot 17u

7 oktober
Schuddeboske

!

Welkom

Boekenverkoop ten voordele
van Sint-Vincentius
In oktober vindt er een opruimactie plaats met afgeschreven
boeken en tijdschriften uit de Herenthoutse bibliotheek. De
opbrengst gaat zoals gewoonlijk naar een goed doel. Dit keer
ondersteunen wij de voedselbedeling van Sint-Vincentius.
De boekenverkoop gaat door in wijkhuis ’t Lindehofke op:
• vrijdag 23 oktober van 15.30u tot 20.00u
• zaterdag 24 oktober van 10.00u tot 17.00u
• zondag 25 oktober van 10.00u tot 13.00u
Kom gerust snuisteren in de gewiede boeken en draag een
steentje bij aan ons goede doel.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de evolutie van de corona-besmettingen en de geldende maatregelen.
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Werken aan Markt 21 gestart
De technische dienst is recent gestart
met de volledige inrichting van de
gelijkvloers van het pand te Markt
21. Deze herinrichting kadert in de
herlocalisatie van Jeugdatelier Matsijs,
Atelier Matsijs en Koninklijke Fotoclub
Toreke die momenteel nog gehuisvest
zijn in het pand te Molenstraat 36 en
GOC ter Voncke.
De inrichting behelst o.a.:
• metsel-, pleister- en vloerwerken
• buiten- en binnenschrijnwerk
• elektriciteit
• sanitair
• verwarmings- en ventilatieinstallatie

Aanleg wegenissen
In mei-juni heeft de technische
dienst de wegenis tussen Bergense
Steenweg en Moerbroek en de
voetweg te Sportstraat heraangelegd.
Voor de wegenis tussen Bergense
Steenweg en Moerbroek werd in het
kader van ontharding gekozen voor
waterdoorlatende betonstraatstenen.

VERBINDING BERGENSE STEENWEG - MOERBROEK

Opfrissen klaslokalen Klim-Op
Tijdens de lockdown in maart is de
technische dienst eveneens begonnen
aan de opfrissing van enkele klaslokalen
in onze gemeenteschool Klim-Op. Zo
werd o.a. de vloerbekleding volledig
vernieuwd, de muren geschilderd,
nieuwe wandkasten en prikborden
geplaatst en een deel van het meubilair
vervangen.
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BOODSCHAPPEN VAN ALGEMEEN NUT

Openbaar Onderzoek van het Ontwerp Actieplan
Voedselverlies en biomassa(rest)stromen

In de overgang naar een circulaire
economie hebben (rest)stromen van
voedsel en biomassa veel te bieden.
Het nieuwe actieplan ‘Voedselverlies
en biomassa(rest)stromen circulair
2021-2025’ moet het voedselverlies in
Vlaanderen verder beperken en meer
duurzame (her)gebruiksmogelijkheden
creëren
voor
biomassa
en
biomassareststromen.

In een kringloopeconomie of circulaire
economie
worden
grondstoffen
niet uitgeput, maar telkens opnieuw
hergebruikt in alle schakels van de
productieketen. De transitie naar een
circulaire economie is noodzakelijk
omdat grondstoffen schaars dreigen
te worden. Dat is te wijten aan de
wereldwijde bevolkingsgroei en de
toenemende
welvaart.
Vermijden
van voedselverlies en het gebruik
van grondstoffen beperken, levert
een directe win win op voor bedrijven
en de consument. Biomassa- en
voedsel(rest)stromen kunnen in de
kringloopeconomie een belangrijke rol
spelen. Ze zijn hernieuwbaar, veelzijdig
inzetbaar en biologisch afbreekbaar,
waardoor minder afval ontstaat.
De krachtlijnen van het actieplan en
de concrete acties kan je nalezen op
www.ovam.be.

Jouw mening telt!
Tijdens de opmaak legden de partners
hun oor te luisteren bij alle stakeholders
die betrokken zijn bij het ontstaan en het
beheer van voedsel- en biomassa(rest)
stromen. Je kunt het volledige rapport
nalezen op www.ovam.be.
De termijn van het openbaar onderzoek
loopt nog tot en met 30 september
2020. Gedurende deze termijn kan
iedereen opmerkingen en suggesties
schriftelijk ter kennis brengen aan
de OVAM – team bio, Stationsstraat
110, 2800 Mechelen of mailen naar
actieplanbio@ovam.be. De OVAM zal
een verslag opmaken van de reacties en
dit samen met het aangepaste ontwerp
ter goedkeuring aan
de Vlaamse Regering
voorleggen eind dit
jaar.

11.11.11 voert campagne voor changemakers

Ook dit jaar steunt 11.11.11 de
changemakers.
Changemakers
streven naar een duurzame toekomst
waarin iedereen een plaats krijgt. Elk
op hun eigen manier. Ze strijden tegen
ongelijkheid,
klimaatverandering,
armoede en voor een goede
gezondheidszorg en mensenrechten.
Ontdek alle changemakers op 11.be.

Corona treft ook mensen in de derde
wereld maar de voorzieningen zijn
daar veel minder dan hier. Daarom
gaat 11.11.11 dit jaar op pad voor hen.
Op zaterdag 14 november vanaf
10 uur komen de vrijwilligers langs
aan jouw deur voor een vrijwillige
bijdrage. Wij hopen dat jullie een
warm hart hebben voor de mensen in
het Zuiden.

BE30 0000 0000 1111 met mededeling
+++934/0142/88379+++. Bedragen
kleiner dan 40 euro kan je via de deuraan-deuromhaling schenken.

Bedragen vanaf 40 euro zijn fiscaal
aftrekbaar. Omwille van de coronacrisis
wordt
de
belastingvermindering
voor giften van particulieren in 2020
opgetrokken van 45% naar 60%.
Storten kan op rekening nummer

Alle helpers zijn nog meer dan welkom.
Alvast bedankt voor
jullie steun.

Je kan eveneens bijdragen tot de
campagne door op 14 november iets
te komen drinken in GOC Ter Voncke.
Het café zal de ganse dag open zijn
ten voordele van 11.11.11.
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Aanpassingen aan de Politiecodex
In de gemeenteraad van 6 juli 2020 werden een aantal wijzigingen aan de politiecodex goedgekeurd. De vorige wijzigingen
dateerden al van 2014. Sindsdien werden opnieuw opmerkingen van burgers, politie, besturen, gemeenteambtenaren
en nieuwe maatschappelijke fenomenen en wetswijzigingen verzameld. Ook de gewijzigde maatschappelijke regels naar
aanleiding van COVID-19 en een vergelijking met andere gemeenten en steden werden in overweging genomen.
Er werden onder meer twee grote onderdelen gewijzigd en toegevoegd, namelijk ‘Evenementen’ en ‘Vergunningsplichtige
inrichtingen’.
Je kan de aangepaste en volledige politiecodex nalezen op de website www.herenthout.be bij Beleid > Publicaties >
Overige > Politiecodex.

Merken van fietsen
Voor het merken van fietsen werken we enkel op afspraak. Je maakt een afspraak via het nummer 014 50 21 21 of
via mail info@herenthout.be. Je kan een afspraak maken voor volgende woensdagnamiddagen:
• 9 en 23 september • 7 en 28 oktober • 18 en 25 november

Data gemeenteraad en OCMW-raad
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.

Omwille van de social distancing kan in de feestzaal maar een beperkt aantal
bezoekers worden toegelaten. Geïnteresseerden moeten zich daarom op voorhand inschrijven via het formulier in het e-loket op
de website. De inschrijvingen worden afgesloten als het maximum aantal bezoekers bereikt is.
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/
GEMEENTERAAD

OCMW-RAAD

Melding
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: ...........................................................................................................

