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Vrijwilligen

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:
woensdag 11 november
donderdagnamiddag 24 december
vrijdag 25 december
donderdagnamiddag 31 december
vrijdag 1 januari

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
van maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari

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
woensdag 11 november
donderdagnamiddag 24 december
vrijdag 25 december
donderdagnamiddag 31 december
vrijdag 1 januari

Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56 - T 014 50 77 11 - zorg.gezondheid@herenthout.be Open op afspraak:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma-do: 13.30-16.00 uur
Sluitingsdagen:
woensdag 11 november
donderdagnamiddag 24 december
vrijdag 25 december
donderdagnamiddag 31 december
vrijdag 1 januari

HuisDriane

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:
woensdag 11 november
donderdagnamiddag 24 december
Voortaan vind je bij een aantal
vrijdag 25 december
artikels in het gemeentenieuws
zaterdag 26 december
donderdagnamiddag 31 december
een QR-code. Een QR-code is
vrijdag 1 januari
een soort streepjescode. Scan

Meer info
via de QR-codes

Sportcomplex
‘t Kapelleke
Colofon
INFO
43ste jaargang
nummer 5 – 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
sportdienst en sporthal:
woensdag 11 november
donderdagnamiddag 24 december
vrijdag 25 december
donderdagnamiddag 31 december
vrijdag 1 januari

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
sportdienst
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.

HUIS EN TUIN

Doe de deur dicht en red levens bij brand

Dierenoverlast
Steenmarters

Feit: de combinatie van binnendeuren
die dicht zijn (= niet op slot) én
rookmelders in alle leefruimtes, biedt
bewoners de meeste kans om op tijd
verwittigd te worden bij brand en de
woning te kunnen verlaten.
Je hebt misschien de gewoonte om
de deuren in huis open te laten. Dat
moet veranderen! De deur dicht doen,
vooral ‘s nachts, is van levensbelang.
Want als er brand uitbreekt, houdt
zelfs een gewone, niet-brandwerende
binnendeur de rook tot 20 minuten
tegen. Tijd die levens kan redden.
Voldoende rookmelders en een
ingeoefend vluchtplan zorgen ervoor
dat jij en je gezin tijdig je woning
kunnen verlaten bij brand. Trek ook
de deuren achter je dicht op weg
naar buiten, zo sluit je de brand op en
beperk je de schade.

zorgt het alarmsignaal ervoor dat jij en
je huisgenoten zichzelf in veiligheid
kunnen brengen.
In grotere woningen kan je kiezen
voor gekoppelde rookmelders zodat
het alarm op meerdere plaatsen
hoorbaar is. Zorg er in elk geval voor
dat de rookmelders in afgelegen
lokalen, bijvoorbeeld een berging,
hoorbaar zijn in de slaapkamer.
Deze rookmelders kan je op een
simpele manier draadloos met elkaar
verbinden.
Om wettelijk in orde te zijn, moet in
Vlaanderen elke woning, appartement
of studio op elke verdieping
minstens een rookmelder hebben. In
kamerwoningen moet er bovendien
ook in elke kamer een rookmelder zijn.

Meer info?
doededeurdicht.be

Hang rookmelders
Rookmelders vormen een eenvoudige
en doeltreffende bescherming tegen
de gevaren van brand. Ze zijn helemaal
niet duur en makkelijk zelf te plaatsen.
Zodra de rookmelder rook detecteert,

Steenmarters hebben
niet zo’n beste reputatie.
Exemplaren die doordringen
op (kruip)zolders en dakruimtes
kunnen daar aanzienlijke schade
veroorzaken: dakisolatie wordt
vernield, de isolatie van waterleidingen
wordt stukgebeten maar ook in
computer- en telefoonkabels worden
regelmatig de tanden gezet. Ook
onder de motorkap in auto’s zetten
ze graag hun tanden.
Gelukkig zijn er allerlei manieren om
die schade te voorkomen. Je leest er
alles over op www.steenmarter.be.
Steenmarters vangen of doden is
wettelijk niet toegestaan. Om overlast
te vermijden is het ook nutteloos
om steenmarters te vangen of te
doden, omdat er algauw een andere
steenmarter in de plaats kan komen.

Hoornaars
De hoornaar is de grootste
van alle wespensoorten. Ze
geven vaak pijnlijkere steken dan de
gewone wespen, omdat hun angel
een stuk langer is.
Er zijn Europese en Aziatische
hoornaars. De Europese blijft
doorgaans uit de buurt van mensen
en heeft het vooral gemunt op
andere wespen en vliegen. De
Aziatische wespensoort komt sinds
2017 in Vlaanderen voor. Deze kan
honingbijenkasten binnendringen en
volledige nesten leeg roven.
Heb je een nest rondom je woning,
laat hem dan verwijderen door
een gespecialiseerde firma of
brandweerzone
Kempen.
Je
kan je aanvraag digitaal doen via
www.kempen.hulpverleningszone.be.
Registreer je melding van de hoornaars ook op www.vespawatch.be
zodat de populatie van de hoornaars
kan worden opgevolgd.
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HUIS EN TUIN

Dakisolatie, beglazing en premies
in een notendop
Dakisolatie en dubbele beglazing verplicht
• Installatie van een zonneboiler,
warmtepomp of warmtepompboiler;
• Plaatsing van zonnepanelen (nieuw
vanaf 2021);
• Combineer je 3 of meer van
bovenstaande energiebesparende
premies, dan kan je een bijkomende
totaalrenovatiepremie aanvragen.

Sinds 1 januari 2020 wordt een woning
ongeschikt verklaard als het dak niet
is geïsoleerd. Vanaf 1 januari 2023
geldt dit ook bij woningen met enkele
beglazing.
Het ontbreken van dakisolatie of
dubbele beglazing kan worden
vastgesteld
tijdens
een
woningonderzoek;
dit
gebeurt
voornamelijk in huurwoningen. Een
ongeschikt verklaarde woning mag je
niet meer verhuren en wordt na één
jaar ongeschiktheid belast met een
Vlaamse heffing.
Indien het energieprestatiecertificaat
(EPC) een energiescore voor je
woning aangeeft die lager ligt dan
een bepaalde grenswaarde voldoet
je woning wel aan de dakisolatie- en
beglazingsnorm.

Doe-het-zelvers wees snel!
De Fluvius-premie voor dakisolatie
uitgevoerd door doe-het-zelvers valt
weg in 2021. Wil je dus nog 2 euro
per m² krijgen voor het zelf uitvoeren
4

van dakisolatiewerken, dan moet je
zorgen dat je de materialen aankoopt
met een factuurdatum van ten laatste
31 december 2020.

Andere premies
In 2021 geeft Fluvius nog premies
voor volgende energiebesparende
ingrepen, als ze worden uitgevoerd
door een aannemer:
• Plaatsen van dakisolatie, muurisolatie
en/of vloerisolatie;
• Plaatsen van hoogrendementsglas;

Daarnaast is er de Energielabelpremie voor nieuwe eigenaars, een
premie voor de grondige energetische
renovatie van een woning die in 2021
wordt verworven en waarvan je als
eigenaar het energielabel van klasse F of
E energetisch verbetert tot een woning
met label C, B of A. Bij appartementen
gaat het om de renovatie van label
F, E of D naar label B of A. Meer
info over deze premies vind je op
www.fluvius.be/nl/thema/premies.
En uiteraard is er nog de Vlaamse
renovatiepremie die je ook kan
aanvragen voor bepaalde werken die
de energiezuinigheid van je woning
ten goede komen. In 2021 wordt deze
premie wel herwerkt. Alle info hierover op
www.wonenvlaanderen.be/premies/
de-vlaamse-renovatiepremie.

HUIS EN TUIN

Ga voor energiezuinige ramen
met de groepsaankoop
In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt
15% van de warmte door ramen. Door
te investeren in hoogrendementsglas
en energiezuinige ramen maak je je
woning comfortabeler én bespaar
je op je energiefactuur. Een win-win.
Premies zijn ook nog steeds mogelijk.

Wil je mee beslissen?

Daarom organiseert IOK een
groepsaankoop
energiezuinige
ramen. Zowel geïnteresseerden
met
een
bestaande
woning
als
nieuwbouwwoning
kunnen
deelnemen aan de actie.

Combineer de
groepsaankoop met de
renteloze energielening

Vrijblijvend inschrijven voor deelname
aan de groepsaankoop kan via
www.iok.be/ramen,
via 014 56 27 88 of via
milieudienst@herenthout.be.

Meer informatie
Wil je graag meer informatie? Schrijf je
dan in voor de digitale infosessie op
maandag 16 november om 19.30u via
www.iok.be/ramen. Je krijgt info over
de werking van de groepsaankoop
en technische achtergrondinformatie
over
energiezuinige
ramen.
Heb je nadien nog vragen?
Dan kan je terecht bij IOK via
014 56 27 88 of
duurzaamheidsteam@iok.be.

De keuze van de firma’s gebeurt
door een stuurgroep van mensen
die energiezuinige ramen willen laten
plaatsen. Wil je deel uitmaken van
deze stuurgroep? Duid dit dan aan bij
je inschrijving.

Als alleenstaande, gepensioneerde,
persoon
met
een
verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds
of sociaal tarief heb je kans om hiervan
gebruik te maken. Ook huishoudens
met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar
inkomen lager dan 31.550 euro hebben
recht om een aanvraag in te dienen.
Renteloos betekent dat je een jaarlijks
kostenpercentage hebt van 0%. Deze
energielening is een lening op afbetaling
van maximaal 15.000 euro. Je kan de
lening spreiden over maximaal 10 jaar.
De aanvraag gebeurt aan de hand van
een aantal documenten, waaronder
de gekozen offerte. Er mag nog
geen factuur opgemaakt worden. De
factuur zal in een latere fase door de
Vlaamse overheid rechtstreeks aan de
aannemer betaald worden.

Meer informatie over de Vlaamse
Energielening kan je vinden via
www.iok.be/energielening,
014 57 42 79, ellen.vanhoudt@iok.be.

Meer plastic in de PMD-zak, de groene zak verdwijnt
Er zullen vanaf 2021 nieuwe PMDzakken beschikbaar zijn, namelijk P+MDzakken. Vanaf 1 maart 2021 mogen
immers harde plastic verpakkingen
zoals botervlootjes, yoghurtpotjes,
plastic potjes en schaaltjes, maar ook
folies en tubes in je PMD-zak.

Omdat de groene zak voor restplastics
voornamelijk uit deze plastics bestaat,
wordt de inzameling van de groene
zak stopgezet. Je kan nog tot 1 maart
2021 met je groene zakken terecht
op het containerpark. Daarna mogen
de meeste van deze plastics in de
vernieuwde PMD-zak.

Wie nog een voorraad ‘gewone’
PMD-zakken heeft mag deze verder
gebruiken tot ze op zijn.
Wie nog een volledige rol groene
zakken heeft, kan deze mits opleg, laten
inwisselen tegen een rol nieuwe PMDzakken. Dit kan tot 31 maart 2021.
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LAAT JE INFORMEREN

Infoavond ‘Gameverslaving bij jongeren’
Is je kind ook verzot op Fortnite, Minecraft of andere
videospelletjes? Kunnen ze er moeilijk mee stoppen?
Je bent niet alleen. Heel wat jongeren spenderen vele
uren in deze virtuele wereld. Voor een deel van hen is
gamen echter problematisch en komen school, sociale
contacten en gezondheid op de tweede plaats. Ze
worden agressief als je wil ingrijpen en zijn in niets anders
meer geïnteresseerd.
Hoe pak je dit aan als ouder? Vanaf wanneer is het
problematisch? Hoe kan je vermijden dat het uit de hand
loopt en wat kan je doen als het al zo ver is?
Spreker Matthias Dewilde was ooit zelf 10 jaar lang
gameverslaafd. Ondertussen heeft hij met zijn lezingen en
begeleidingen al meer dan 23.000 leerlingen en ouders
geïnspireerd naar een gezond gamegedrag. Hij deelt
zijn ervaringen en legt uit wat je als ouder kan doen om
overmatig gamegedrag te vermijden of om te keren en je
kinderen (terug) de echte wereld te laten ontdekken.

De infoavond gaat door op 17 november van 19.30u tot
22.00u. Deelname is gratis. De infoavond gaat online door,
inschrijven kan via
http://gamechangers.be/webinar-herenthout.

Burengeschillen oplossen
Hoe deze geschillen oplossen?
Probeer zelf met je buren te praten
om het probleem op te lossen. Lukt
dit niet, dan kan je de lokale politie
vragen of zij kunnen bemiddelen. Je
kan ook terecht bij de Vrederechter.
Voor Herenthout is het Vredegerecht
van Heist-op-den-Berg bevoegd. Het is
te bereiken op T 015 24 60 07 of via
vred.heistopdenberg@just.fgov.be.
Wij ontvangen regelmatig klachten over
louter privaatrechtelijke betwistingen
tussen buren. Voorbeelden hiervan
zijn overhangende takken, bomen die
dreigen om te vallen of overlast van
dieren zoals duiven.
Indien het niet gaat om inbreuken tegen
een hogere wetgeving (bijvoorbeeld
milieu) en de openbare orde niet in
het gedrag komt, heeft de gemeente
jammer genoeg geen bevoegdheid om
hierin tussen te komen.
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Wil je de eigenaar van
een perceel kennen?
Hiervoor kan je terecht bij het ‘Kadaster’.
Je kan bij de FOD Financiën een officiële
aanvraag indienen om als particulier de
gegevens van de eigenaar van een
onroerend goed op te vragen. Dit kan
elektronisch, via MyMinfin of schriftelijk
tegen een vergoeding van 15 euro.
Het is belangrijk dat je deze aanvraag
kan motiveren met een geldige reden
(bv. problemen met een aanpalend

onroerend goed). Herenthout behoort
tot het kantoor Rechtszekerheid
Turnhout 2 dat te bereiken is op
T 02 572 57 57 of via
rzsj.kantoor.turnhout2@minfin.fed.be.

Groen tussen privépercelen
Voor overhangende takken of ander
groen tussen twee privé-eigendommen
gelden de bepalingen uit het
Veldwetboek. Wanneer er takken van
beplantingen van de buren over je
perceel hangen, moeten de buren deze
op jouw verzoek snoeien.
Je mag niet zelf snoeien aan bomen
of beplantingen van je buren, de
bomen of struiken zijn immers niet je
eigendom. Als je een akkoord hebt met
de eigenaar(s), dan kan dit uiteraard
wel. Spreek vooraf ook goed af wie de
kosten van eventuele snoeiwerken zal
betalen.

LAAT JE INFORMEREN

Wil je graag minder betalen voor gas en elektriciteit?
Alweer een hoge energiefactuur? Je bent zeker
niet alleen! Heel wat mensen betalen te veel
voor hun gas en elektriciteit. Dat komt onder
meer doordat energieleveranciers allemaal
verschillende prijzen hanteren, die ze bovendien
ook om de haverklap veranderen.
Je kan soms heel wat geld besparen door van
leverancier te veranderen. Dat is nogmaals
gebleken tijdens de coronacrisis. Vooral de
gasprijzen zijn toen namelijk spectaculair
gedaald! Dit had alles te maken met de zachte
winter en de fel verminderde vraag naar gas op
dat moment.
Veranderen van leverancier is tegenwoordig
helemaal gratis en ook erg eenvoudig. De
Energiesnoeiers kunnen dit samen met jou
doen. Ze nemen jouw contract onder de loep
via de V-test van VREG, een online programma
dat alle energieleveranciers met elkaar vergelijkt.
Als blijkt dat je veel kan besparen, helpen de
Energiesnoeiers je overstappen indien je dit
wenst.
Wil jij ook geld besparen op je energiefactuur en
zou je graag een wissel laten uitvoeren door de
Energiesnoeiers? Of misschien wil je meer info
over je afrekeningsfactuur en energiecontract?
Noteer dan je meterstanden en kom met
je laatste afrekeningsfactuur voor gas en/
of elektriciteit naar Wijkhuis ‘t Lindehofke op
4 december 2020 tussen 13u en 17u. De
Energiesnoeiers geven je dan onafhankelijk
advies!
Je dient wel je afspraak vast te leggen voor
1 december via het nummer 014 50 21 81.
Misschien kom je ook wel in aanmerking voor
een gratis energiescan? Dan krijg je achteraf
een uitgebreid energieadvies aan huis en
ontvang je gratis enkele energiebesparende
materialen.

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

December is Winkelhiermaand
Winkelhier!? Say what? Een winkelhier is een ondernemer van hier, met een
fysieke zaak, een webshop, of allebei. Een ondernemer die met passie zijn zaak
runt, én met kennis van zaken. Een winkelhier staat altijd klaar voor zijn klanten,
én is vlakbij. Hij investeert in de gemeenschap, zorgt voor tewerkstelling in ons
land, en sponsort lokale initiatieven of verenigingen. Met andere woorden, een
ondernemer die de samenleving aangenamer, sterker en mooier maakt. En daar
profiteer ook jij van!
De Winkelhierdag in maart moest helaas geannuleerd worden. Om onze lokale
handelaars nog meer te steunen, roept UNIZO nu de hele maand december uit
tot Winkelhiermaand! Doe jij je aankopen voor Sint, Kerst en eindejaar dit jaar ook
bewust bij ondernemers van hier?
Met de campagne ‘Winkelhier. Koop bewust. Bij ondernemers van hier.’ zet UNIZO
de troeven, meerwaarde en het belang van lokaal kopen in de verf. Want van
winkelhieren wordt het hele land beter. Ook jij dus!

Fair Trade is meer dan koffie en chocolade
Fair Trade betekent letterlijk ‘eerlijke handel’, wat erop
neerkomt dat de producent eerlijke producten maakt.
Producten die duurzaam gemaakt worden en waarvoor
een eerlijke prijs betaald wordt, zodat de producent en zijn
gezin een menswaardig bestaan kunnen leiden.
Je kan je engageren voor eerlijke handel door producten
van eigen bodem, lokaal geproduceerd en lokaal
geconsumeerd, te kopen. Je kan je ook engageren door
producten uit het Zuiden met een fairtradelogo te kopen.
Herenthout is al jaren een Fair Tradegemeente. Omdat wij de
bevolking willen blijven aanmoedigen om fairtradeproducten
te kopen, organiseren wij een spaaractie. Als je 20 Fair
Tradelogo’s hebt gespaard, kan je in januari 2021 een leuk
fairtradegeschenk afhalen in het gemeentehuis.

In Driane kan je fairtradefruitsap consumeren.
Kok-Traiteur An Van Bedts, Milkbar Vanessa, imker Ann
Baeten, Wimpschranshoeve, Kapsalon Exclusief, Kapsalon
Sandy, Kapsalon Xsanto en Studio Wave bieden duurzame
producten van eigen bodem aan.
Ook ons bestuur, bedrijven en heel wat verenigingen en
jeugdbewegingen zorgen voor fairtrade producten voor
hun werknemers of leden gedurende de activiteiten:
gemeentehuis, DSG Belgium, Jeugdraad, Gemeenteschool
Klim-op, Chiro, Jeugdatelier Matsijs, Rode Kruis, Brandweer,
Volleybal, Speelpleinwerking, catechese.

In onze gemeente kan je fairtradeproducten kopen bij De
Kruidenfee, Textiel Ledegen, Okay, Delhaize, ’t Vol Fleske en Aldi.

SPA ARK A ART FAIRTRADE
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VERKEERSVEILIGE GEMEENTE

Proefopstellingen voor
onbepaalde duur verlengd

Respecteer
de parkeerregels

Om het wildparkeren tegen te
gaan en om de snelheid van
het autoverkeer af te remmen
besliste het college van
burgemeester en schepenen
om vanaf 1 april 2020 voor een
periode van 6 maanden een
aantal proefopstellingen uit te
voeren in Koestraat, Hazenstraat,
Processieweg, Boeyendaal, Leopoldstraat, Kempenlaan en Schoetersstraat.

We
merken
dat
in
de
schoolomgevingen al te vaak de
parkeervoorschriften niet worden
gerespecteerd. Heel wat ouders
maken er een sport van om zo
dicht mogelijk bij de schoolpoort
te parkeren, ook al is dit geen
reglementaire parkeerplaats.

In afwachting van de verwerking van de resultaten van de bevraging en om de
gevolgen van de opening van de scholen voor het verkeer nader te bekijken, werd
beslist om de proefopstellingen voor onbepaalde duur te verlengen. Het college zal
finaal alles samen bekijken waarna beslist zal worden over de definitieve opstellingen.
Wat voorlopig al blijkt uit de enquête is dat het geschrankt parkeren gevolgen heeft
op de veiligheid van de fietsers. Het college bekijkt momenteel welke bijkomende
maatregelen nodig zijn om een veiliger
fietsverkeer te garanderen. Inwoners die
hierover suggesties willen doen, mogen
dit melden aan de mobiliteitsambtenaar
via chris.dewinter@herenthout.be.

Overzetberen houden het
centrum veilig met oudjaar

De
meest
voorkomende
parkeerovertredingen zijn:
• parkeren op de stoep
• parkeren op een verhoogde
inrichting
• parkeren op de busstrook
• parkeren op minder dan 5 meter
van een zebrapad
We willen er op wijzen dat dit acties
zijn waarvoor je beboet kunt worden.
En nog belangrijker, met deze acties
breng je de veiligheid van jezelf en je
kind in gevaar.
Dus respecteer de verkeersregels
en geef het goede voorbeeld aan je
kinderen.

“Nieuwjaarke zoete, Ons varken heeft 4 voeten. 4 voeten en een staart, Is dat dan
geen centje waard?”
Oefen dit liedje alvast en houd de gezellige traditie van het nieuwjaarszingen in
ere. Maak foto’s en filmpjes en deel ze op de instagram- en facebookpagina met
#Herenthoutzingt.
Tijdens het nieuwjaarszingen op 31 december zorgen onze overzetberen van
de jeugdraad er trouwens voor dat de kinderen veilig het dorp door kunnen.
Ook voor hen mag je
een liedje zingen als
je veilig het zebrapad
oversteekt. Gewoon om
hen te bedanken voor hun
goede daad!

Gouden
medaille
‘Verkeer op School’
voor Klim-op
Gemeenteschool Klim-op heeft
de gouden medaille Verkeer op
School
gewonnen.
Daarmee
behoren ze tot de voorbeeldscholen
van Vlaanderen op het vlak van
verkeerseducatie.
Afgelopen
schooljaar hebben ze samen met de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
serieus gewerkt aan verkeer op
school, en daarvoor worden ze nu
beloond met een gouden medaille.
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TECHNISCHE DIENST

Materiaal voor bezoekers op begraafplaats
De gemeente heeft recent een
bolderkar voor de begraafplaats
aangekocht. Je kan hiervan gebruik
maken om bloemen, planten en ander
materiaal naar het graf te brengen. Er
werden ook gieterbomen geplaatst om
het gebruikscomfort van de bezoekers

te verhogen. Hiermee wil de gemeente
komaf maken met de PMD-flesjes
allerhande die nu gebruikt worden om
de planten te gieten.

vragen aan de bezoekers om zorg te
dragen voor het materiaal en ze terug
te plaatsen na gebruik zodat andere
bezoekers er ook gebruik van kunnen
maken.

Je kan beide ontkoppelen met een
muntstuk van 0,50 of 1,00 euro. We

Aanleg verharding berghok
huis Driane

Herstel
voetwegels

In oktober heeft een gespecialiseerde firma een nieuw
berghok geplaatst aan Huis Driane. De verharding
hiervoor werd voorzien door onze technische dienst.

In oktober heeft de technische dienst de voetwegels in
Sandelynhof en Vlakke Velden heraangelegd. In het kader
van ontharding werd er gekozen voor waterdoorlatende
betonstraatstenen.
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WELZIJN

Geen beter moment om aan jouw veerkracht te werken
De veerkracht van de bevolking wordt in deze periode extra
op de proef gesteld. Gezondheidsjournalist Jos Vranckx roept
op om zeker nu aan veerkracht te werken. ‘Vertrouwen dat
we eruit zullen geraken, dat hebben we nodig. Dat betekent
ook: de coronastatistieken nuchter bekijken en in perspectief
plaatsen. Zonder te minimaliseren, natuurlijk, maar ook zonder
te over-dramatiseren. Als we weten dat er een uitzicht is, als
we een houvast hebben, is het makkelijker om de harde
maatregelen te aanvaarden en goed door te komen. Even
belangrijk zijn concrete adviezen om zélf iets voor onze
gezondheid en immuniteit te doen.’

Veerkracht is dat wat je nodig hebt om je goed in je vel te blijven
voelen, ondanks een tegenslag of dip en daar misschien zelfs
sterker uit te komen. Maar soms is het gewoon echt te veel
en zit je er door. Niet erg. Het kan heus geen kwaad om de
boel even te laten waaien. Misschien is er wel iemand bij wie
je terecht kunt? Samen kun je meer dan alleen.
Iedereen heeft er baat bij om te werken aan zijn of haar
veerkracht. Hoe je dit kan doen, lees je op www.fitinjehoofd.be
(vanaf 16 jaar) en www.noknok.be (van 12 tot 16 jaar).

Merk je dat het niet goed gaat met iemand?
Wat kun je doen als je merkt dat het niet goed gaat met iemand? Op www.4voor12.be lees je hoe je het gesprek met iemand
kan aangaan.

WEL

NIET

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Wees alert voor signalen en neem ze serieus
Praat erover
Houd contact via telefoon, chat, videogesprek, brief
Betrek de omgeving
Zoek professionele hulp
Zorg voor jezelf

De problemen minimaliseren
Oplossingen aanreiken
Beloven dat je er met niemand anders over zal praten
Beloven dat je alle problemen kan oplossen

Nood aan een luisterend oor? Hier kan je terecht.
JongerenAdviesCentra

Tele-Onthaal
Bel gratis 106 24/24, 7/7
Chat op tele-onthaal.be elke avond
		
+wo.- en zo.namiddag

Hulplijn
voor kinderen
en jongeren
Bel gratis 102 ma.-za., 16-22 u.
		
wo. 14-22 u.
Chat op awel.be ma.-za., 18-22 u.
Mail brievenbus@awel.be antwoord binnen 3 dagen

Centrum
Algemeen
Welzijnswerk
Bel gratis 0800 13 500
Chat op caw.be/chat
Mail op cax.be/mail

ma.-vr., 9-17 u.
ma.-vr., 11-220 u.
antwoord binnen 2 dagen

Zoek en bel een JAC
Chat op caw.be/jac
Mail op caw.be/jac

ma.-vr., 9-17 u.
ma.-vr., 11-20 u.
antwoord binnen 2 dagen

Bij vragen
over geweld
Bel gratis 1712
Chat op 1712.be/chat
Mail op 1712.be/mail

ma.-vr., 9-17 u.
ma.-do., 17-19 u.
antwoord binnen 2 dagen

Een initatief
van de CLB’s
Chat op clbchat.be

ma.-do., 14-21 u.

Een initiatief van de
Vertrouwenscentra
Kindermishandeling
Chat op nupraatikerover.be

ma.-vr., namiddag en avond
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VRIJWILLIGEN

Herenthout Helpt: Boodschappendienst
Ben je hulpbehoevend en kan je geen beroep doen op
familie, vrienden, buren voor je boodschappen? Dan kan onze
boodschappendienst misschien een oplossing zijn voor jou.
Je kan op weekdagen tussen 9 en 12 uur bellen naar het lokaal
dienstencentrum in Huis Driane op het nummer 014 50 77 11
om een aanvraag te doen voor de boodschappendienst.
Een vrijwilliger komt langs met de auto of de fiets. Je geeft hem
of haar je boodschappenlijstje en het nodige geld. Jij kiest in
welke winkel in Herenthout de vrijwilliger voor jou inkopen gaat
doen. Na het winkelen ontvang je je boodschappen en het
resterende bedrag. Je betaalt een kleine vergoeding van 2,50
euro aan de vrijwilliger.

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. Vrijwilligers beslissen zelf hoeveel
tijd ze willen besteden aan het vrijwilligerswerk. Interesse?
Neem contact met ons op via 014 50 77 11 of
zorg.gezondheid@herenthout.be.

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.

Chauffeur bij de Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale van Herenthout zoekt dringend vrijwilligers om
mensen die minder goed te been zijn te vervoeren. Heb je een eigen wagen en ben
je een vlotte chauffeur? Kan je goed luisteren en ben je sociaal ingesteld? Dan is dit
vrijwilligerswerk iets voor jou.
Je krijgt een kilometervergoeding van 0,30 euro per km en je bent omnium verzekerd
tijdens de ritten.
Voor meer info kan je terecht bij lokaal dienstencentrum Huis Driane via 014 50 77 11 of zorg.gezondheid@herenthout.be.

Neem een kijkje op www.giveaday.be/herenthout voor alle vacatures
voor vrijwilligerswerk voor Herenthout.
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DIGITALISERING

Het vinden van een opvangplaats
wordt kinderspel
Als ouder wil je het beste voor je kind.
Een opvanglocatie die aansluit bij
jouw manier van opvoeden, in jouw
wijk, of onderweg naar je werk. Om
de zoektocht zo makkelijk mogelijk
te maken, heeft Herenthout ervoor
gekozen om alle kinderopvanglocaties
digitaal in kaart te brengen via het
gebruiksvriendelijke platform Opvang.
Vlaanderen.
Via Opvang.Vlaanderen kun je een
overzicht zien van alle kinderopvang
in Vlaanderen en vlot een aanvraag
starten en opvolgen. Ben je nog
onbekend met kinderopvang? Geen
probleem, via de wegwijzer kun je alvast
het opvanglandschap verkennen.

zelfstandig een aanvraag doen, of hulp
ontvangen via een sociale instantie die
hen kan ondersteunen hierin.
Opvang hoort toegankelijk te zijn voor
alle inwoners. Verschillende instanties
kunnen ouders op weg helpen.
Dit kan gaan van het aanvragen
van een toelage, tot een volledige
trajectbegeleiding, wanneer een ouder
de taal niet goed spreekt. Via het
OCMW, CAW of Huis van het Kind zijn
er tal van mogelijkheden om ouders te
helpen waar nodig.
Vind dé opvang voor jouw kind in
Herenthout op
www.opvang.vlaanderen

Een sterk sociaal vangnet
Opvang.Vlaanderen
brengt
alle
betrokkenen dichter bij elkaar en helpt
ze op weg. Ouders kunnen volledig

Digikeuzebord

Digitaal
vrijwilligersloket
Give a Day
Onze gemeente is recent gestart
met een digitaal vrijwilligersloket
w w w.giveaday.be/herenthout.
Met dit loket kunnen we de
gegevens van onze vrijwilligers, en
jullie zijn met velen, overzichtelijk
beheren binnen onze organisatie.
Via
het
platform
kunnen
vrijwilligerscontracten,
briefings
of andere administratie geregeld
worden. Vrijwilligers kunnen er
hun eigen profiel beheren en zo
hun gegevens steeds up-to-date
houden.
Alle vrijwilligersvacatures van het
lokaal bestuur komen op de website
van Give a Day. Zo kan iedereen
die zin heeft in vrijwilligerswerk even
rondneuzen op het platform om te
zien of er iets zijn of haar interesse
kan wekken.

In gemeenteschool Klim-op beschikken de klassen van de 5-jarige kleuters over
touchscreens. Hierop werd recent het digikeuzebord geïnstalleerd, het digitaal
alternatief voor het traditionele magnetische keuzebord.

In een latere fase krijgen ook
verenigingen de kans om hun
vrijwilligerswerking kenbaar te
maken via dit platform. Hierover
volgt in de loop van 2021 meer info.

De leerlingen voeren zelf hun keuzes in via een online programma. De leerkracht
beschikt daardoor over uitgebreide statistieken die aangeven wie met wie heeft
gespeeld, welke activiteiten het meest favoriet zijn en wat elk kind individueel
gekozen heeft. Dat levert tijd, gemak en nieuwe inzichten op. Volgend schooljaar
wordt de lijn doorgetrokken naar de klassen van de 4-jarigen.

Er staan al enkele vacatures online,
dus surf gerust eens naar het
platform
www.giveaday.be/herenthout.
Alvast bedankt voor jouw tomeloze
inzet binnen onze gemeente!
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TERUG

BLIK

> Aankleding cafetaria Driane

> Challenges PretCamionette

> Chiroshoekes

> Zwerfvuilactie

> Plantjesweekend
Kom op tegen Kanker

> Verrassingen in je Valies

Last Living Souls uit Olen wint eerste editie
van muziekwedstrijd Nief Talent
Op vrijdag 9 oktober 2020 gaven de finalisten van
muziekwedstrijd Nief Talent het beste van zichzelf in zaal
’t Hof in Herentals. Winnaar van de eerste editie is Last
Living Souls uit Olen. Zij winnen 3 dagen opnametijd in
muziekstudio The Dungeon in Lier. De publieksprijs gaat naar
Louter uit Herentals. Zij krijgen een professionele fotoshoot
door fotograaf Jan Van Bostraeten.
De eerste editie van Nief Talent vond plaats in Herentals
en werd georganiseerd door cultuurcentrum ‘t Schaliken
in samenwerking met JH Tiener. De volgende editie zal
plaatsvinden in een andere Neteland-gemeente.
Nief Talent is een organisatie van de Neteland-gemeenten:
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. Via
een preselectie koos iedere gemeente een finalist:
• DJ Reeze (allround dj - selectie Grobbendonk)
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•
•
•
•

Louter (indie rock - selectie Herentals)
Braca (wereldmuziek - selectie Herenthout)
Last Living Souls (stonerrock - selectie Olen)
Bram Desimpelaere & The High Hopes (akoestische
punkrock - selectie Vorselaar)

Nief Talent stond oorspronkelijk gepland op vrijdag 13 maart
2020 maar moest worden geannuleerd door de coronacrisis.
Het evenement werd verzet naar 9 oktober en was op enkele
uren tijd uitverkocht.
Onze Herenthoutse finalist Braca moest op het allerlaatste
nippertje de handdoek gooien omdat de helft van
het duo – de broers Seppe en Lander Dankers – in
quarantaine wachtte op het resultaat van een coronatest.
Ongelooflijk jammer, maar veel respect voor deze
verantwoordelijkheidszin op wat toch een heel bijzondere
avond voor hen moest worden.

OPROEP

En de genomineerden zijn?
De uitreiking van de meest prestigieuze prijzen uitgereikt op het grondgebied van onze gemeente komt weer dichterbij.
Inwoners of verenigingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het (socio)culturele veld of op het gebied van jeugd,
komen in aanmerking voor Cultuurprijs en Jeugdduim. (De Trofee van Verdienste wordt dit jaar niet uitgereikt.)
Voorwaarde is uiteraard dat iemand die bijzondere prestatie heeft opgemerkt én een - gemotiveerde - kandidatuur indient.
Dit kan via de digitale formulieren www.herenthout.be/eloket/cultuurprijs en www.herenthout.be/eloket/jeugdduim
of via vrije.tijd@herenthout.be (ten laatste op 30 november). Aarzel dus niet en gun jouw favorieten de beloning die ze
verdienen! Let wel op: Cultuurprijs en Jeugdduim bekronen een prestatie uit 2020.
De traditionele gala-avond waarop de uitreikingen plaatsvinden, wordt deze keer
vervangen door een 100% coronaproof alternatief in de vorm van een livestream, op
zaterdag 16 januari 2021.

Cultuurprijs

Jeugdduim

Ik knal zonder vuurwerk 2020
Het is wel wat … Na alle beperkingen die Corona
in 2020 met zich meebracht, vraagt de Vlaamse
brandweer jou nu ook nog om zelf geen vuurwerk af te
steken met oudjaar. Want er zijn heel wat redenen om
dat inderdaad niet te doen!
Vorig jaar kon de brandweer jou nog adviseren om naar
een georganiseerd spektakelvuurwerk te gaan. Maar
ook daar heeft Corona een stokje voor gestoken.
Corona vroeg en vraagt nog altijd veel van jou.
Van ons. Van iederéén! De kans is groot dat we de
eindejaarsfeesten binnen onze kleine bubbel moeten
vieren. Velen willen er toch iets ‘feestelijks’ van maken,
door bijvoorbeeld vuurwerk af te steken.
De brandweer vindt dat geen goed idee. Toch zullen
we hier niet uitgebreid herhalen dat vuurwerk verboden,
levensgevaarlijk, brandgevaarlijk, super-ongezond, duur
en belastend voor dieren en hulpdiensten is. Je hebt in
2020 waarschijnlijk al genoeg goedbedoelde vingertjes
gezien.
We roepen je wel opnieuw op om te knallen (= te
feesten) zónder vuurwerk. Gebruik dus zeker weer de
hashtag #ikknalzondervuurwerk als je feestelijke selfies
post. Je kan ook nog altijd de profielkader gebruiken.
Alle info over deze #ikknalzondervuurwerk campagne
vind je terug op de website www.ikknalzondervuurwerk.be
en op de gelijknamige sociale mediakanalen.
Wij wensen je alvast veilige en gezonde feestdagen. Hou vol! Zodat we in 2021 samen naar een georganiseerd
spektakelvuurwerk kunnen gaan.
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OPROEP

De Babytheek in
Huis van het Kind

Kandidatuur voor
de bibliotheekcommissie

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.

Onze bib is op zoek naar
twee afgevaardigden voor
de bibliotheekcommissie. De
bibliotheekcommissie geeft
advies aan het bestuur over
het beheer van de bibliotheek
in de meest ruime zin. Zij
legt ook accenten bij het
aankopen van boeken en het
organiseren van activiteiten
om het lezen te promoten.
Het adviesorgaan bestaat uit een afvaardiging van de politieke fracties én van de
gebruikers.

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.

Voor inlichtingen en kandidaturen kan je terecht in de bib, 014 50 10 40,
bibliotheek@herenthout.be.

Herenthout versiert Huis van het Kind
voor pleegzorg
Tijdens de week van de Pleegzorg, van 13 tot 22 november,
zet Herenthout pleegzorg extra in de kijker in het Huis van
het Kind. Daarmee wil het gemeentebestuur helpen om
nieuwe pleeggezinnen te vinden.
Als Pleegzorggemeente wil Herenthout samen met Pleegzorg Provincie
Antwerpen op zoek gaan naar pleeggezinnen die een warme thuis willen
bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen die het nodig
hebben. Om die zoektocht te ondersteunen krijgt het Huis van het Kind van
13 tot 22 november een kleine make-over. Enkele leuke posters, stickers en
vlaggenlijnen van pleegzorg zullen het Huis van het Kind opvrolijken. Met de
actie willen we inwoners op een laagdrempelige manier laten nadenken over het
pleegouderschap.

Zelf pleeggezin of gastgezin worden?
Of je nu holebi of hetero bent, getrouwd, single of een nieuw samengesteld gezin,
een fulltime of parttime job. Iedereen met een hart voor kwetsbare kinderen of
volwassenen en respect voor ouders die het moeilijk hebben, kan zich opgeven
als kandidaat-pleeggezin of gastgezin. Je volgt een voorbereidingstraject en
gaat op zoek naar de vorm van pleegzorg die het beste past bij jouw gezin.
Heb jij zin gekregen in pleegzorg?
Heb jij ook nog een plekje vrij?
Surf dan snel naar www.pleegzorgprovincieantwerpen.be
of volg een digitale infoavond.
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Download de app ‘Coronalert’
en bescherm jezelf en anderen
De gratis app ‘Coronalert’ helpt ons om elkaar te beschermen en de verspreiding
van het coronavirus te vertragen. Coronalert is een gratis en eenvoudig te gebruiken
mobiele app om samen corona te verslaan. De app waarschuwt je als je in nauw
contact bent geweest met iemand die het virus heeft, ook voor contacten die je niet
persoonlijk kent. Coronalert draagt zo bij tot een snellere, krachtige contactopsporing.

Hoe werkt de app?
• Hij waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief
testte op het coronavirus. Dit gebeurt anoniem. Je weet dus niet met wie, waar
en wanneer.
• Hij adviseert je over wat je moet doen om jezelf en anderen te beschermen.
• Hij waarschuwt andere gebruikers van de app, waarmee je in nauw contact stond,
anoniem als je zelf positief zou testen op het coronavirus.
Je kan de app Coronalert downloaden
voor je smartphone via https://coronalert.be.

Luiers voor de Luierbox
Sinds vorig jaar is Huis van het Kind gestart met de
inzameling en verdeling van luierpakketten. Luiers
nemen een grote hap uit het gezinsbudget. Wij zorgen
dat de ingezamelde luiers terechtkomen bij gezinnen
die hier nood aan hebben.

Baby uit de luiers
gegroeid?
Breng je overschot naar de luierbox
en help kwetsbare gezinnen

Kosten van luiers zijn een
flinke hap uit het budget
van jonge ouders, zeker bij
gezinnen die het financieel
moeilijk hebben. Help hen en
schenk je overschot van luiers
aan de luierbox.

Wegens het grote succes zijn we nog steeds op zoek
naar luiers. Heb je nog luiers op overschot? Deponeer
ze dan in één van de luierboxen die je vindt in Huis
van het Kind, het gemeentehuis, de scholen, de
kinderdagverblijven en wijkhuis ’t Lindehofke.
Denk je in aanmerking te komen voor luierpakketten?
Neem dan contact op met Huis van het Kind
via huisvanhetkind@herenthout.be of
via 014 50 27 76.
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ONTSPANNING IN HET NAJAAR

Winterwandelen
Van december 2020 tot maart 2021 staan
er 10 wandelingen op het programma in de
gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heistop-den-Berg, Herentals, Herenthout,
Hulshout, Lille, Nijlen, Olen, Putte en
Vorselaar. Warm ingeduffeld ontdekt
de wandelaar bevroren vennen, statige
dreven en stille bossen.

Een handige programmabrochure
bundelt alle praktische gegevens van
de wandelingen. Je haalt hem vanaf
november gratis op in de krantenwinkels
of op de gemeentelijke website. Let
op: voor alle wandelingen moet vooraf
ingeschreven worden! Hoe en waar je
dat doet, vind je telkens vermeld in de

brochure. Deelnemen kost 2 euro, dat
betaal je ter plaatse.
De Herenthoutse wandeling gaat door
op zondag 20 december met vertrek
aan Leibeekhof (Itegemse Steenweg
164) tussen 9u en 13u. Als afstand kies
je 6,5 of 14 km.

Nieuw in de bib: e-boeken lenen op jouw eigen toestel
Vanaf nu kan je als lid van één van de
vijf
Neteland-bibliotheken
gratis
e-boeken lenen op jouw eigen apparaat.
Een e-boek lenen of reserveren doe
je via het onlineplatform cloudLibrary.
Je kunt je hierop aanmelden via jouw
Mijn Bibliotheekaccount. CloudLibrary
is erg gebruiksvriendelijk, zodat jong
en oud, digitaal vaardig en digibeet er
vlot mee aan de slag kunnen. Met één
muisklik zet je e-boeken op je apparaat
en begin je te lezen.

Je kunt twee e-boeken tegelijk lenen
voor een periode van zes weken. Als
de uitleentermijn afloopt, verdwijnen
de e-boeken vanzelf van jouw toestel.
Over boetes hoef je je dus geen
zorgen te maken.
Het is ook mogelijk om tot twee
e-boeken
te
reserveren.
Het
aanbod bestaat voornamelijk uit
Nederlandstalige boeken en een
beperkt aantal Engelstalige werken.

De collectie richt zich tot volwassen
leners en bevat vlot leesbare fictie,
literaire en populaire romans, maar
ook toegankelijke non-fictie.
Meer info vind je terug op
herenthout.bibliotheek.be/
e-boeken-cloudlibrary.
De dienst wordt aangeboden in
samenwerking met Cultuurconnect,
Standaard Boekhandel en Bibliotheca
(cloudLibrary).

Speel en ontmoet elkaar op de nieuwe speelterreintjes
Een speel- en ontmoetingsplek
creëren voor kinderen en jongeren.
Dat is één van de doelen die we als
gemeente willen realiseren. Daarom
werd het pleintje van Ten Hove en
de rotonde van ’t Schuddeboske
omgetoverd tot een speelplek.
Er is voor elk wat wils: klim- en
klautertoestellen voor de échte
avonturiers, duikelrekken voor de
acrobaten, een nestschommel voor
zij die het iets rustiger aan willen
doen, een voetbalveld voor echte
winnaars en een rustbank voor de
iets oudere generatie

Er staat ook een nieuw speeltoestel
met de naam ‘Supernova’. Benieuwd
hoe het werkt?! Scan de QR-code

en ontdek welke
trucjes je er allemaal
mee kunt doen!

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de evolutie van de corona-besmettingen en de geldende maatregelen.
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BOODSCHAPPEN VAN ALGEMEEN NUT

Jeugddienst is verhuisd naar Huis van het Kind
Om de dienstverlening naar de
burger verder te optimaliseren en
onze diensten intern efficiënter te laten
samenwerken, is de jeugddienst op 12
oktober verhuisd naar het Huis van het
Kind (Kloosterstraat 27).
Ouders, kinderen en jongeren kunnen
nu op één plaats terecht voor vragen
of inschrijvingen voor alle soorten
van opvang en activiteiten. Sinds de
invoering van het werken op afspraak in
het gemeentehuis was een vrij bezoek
aan de jeugddienst niet meer mogelijk
maar ook dat zal nu weer kunnen, meer
bepaald elke woensdagnamiddag
van 13.30u tot 16.00u. Je kan ook
een afspraak maken voor een ander
moment.

Wat betreft de interne werking zorgt
de verhuis voor laagdrempelige
samenwerkingen van de jeugddienst
met de dienst opvoedingsondersteuning
en met de Kinderclub. Zo gaan we aan
de slag om Herenthout opnieuw het
label van Kindvriendelijke Steden en
Gemeenten te bezorgen, om samen
activiteiten voor kinderen en jongeren
op te zetten en om kwetsbare jongeren
te ondersteunen. Ook zal het bestaande
aanbod van die verschillende diensten
(denk bijvoorbeeld aan kinderopvang,
speelpleinwerking, PretCamionette, UiT
met Vlieg) beter op elkaar afgestemd
worden zodat we onze jongste burgers
nog beter kunnen bedienen.

Rechtshulp via de sociale dienst
De jurist geeft gratis juridisch advies,
helpt je bij het schrijven van brieven
en kan je begeleiden bij bepaalde
procedures of doorverwijzen naar
de juiste persoon of instantie. Hij
geeft juridisch advies over onder
andere huurcontracten, echtscheiding,

onderhoudsgeld,
eigendommen,
erfenis, gerechtskosten, handelsrecht,
belastingen, …
Je kan bij hem terecht in het Loket
Sociale Dienst op donderdag in de
oneven weken. Je dient hiervoor wel

een afspraak te maken, telefonisch
op 014 50 21 81 of via mail
sociale.dienst@herenthout.be. Je
kan ook op maandagavond (enkel op
afspraak) bij hem terecht in het OCMW
van Herentals.

Nieuwe Imkersvereniging in Herenthout
Goed nieuws voor alle bijenliefhebbers
in onze gemeente. 125 jaar na
de oprichting van Sint-Ambrosius
Herenthout kan je opnieuw aansluiten
bij een lokale imkersvereniging.

te stimuleren. Tijdens het eerste jaar
staan verschillende evenementen,
voordrachten en uitstappen rond
het thema natuur, bestuivers en
biodiversiteit op het programma.

Met vzw Imkers Neteland is het
verenigingsleven van Herenthout een
groepering rijker. De organisatie wil
alle bijenliefhebbers en imkers in onze
regio samenbrengen om ervaringen
uit te wisselen en met verschillende
acties een bij-vriendelijke leefomgeving

Wil jij bijen helpen? Ben jij imker of
droom je ervan imker te worden? Sluit

je aan bij Imkers Neteland en ontdek
de fascinerende wereld van bijen en
hun omgeving.
Voor alle informatie kan je terecht op
www.imkersneteland.be.
Aansluiten
kan via het nummer 0497 30 16 56 of
via info@imkersneteland.be.
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Plantjesverkoop Kom op tegen Kanker
Kom op tegen Kanker organiseerde ook dit jaar het bekende Plantjesweekend ten
voordele van kankerpatiënten en hun naasten. Het was dit jaar een extra uitdaging om de
plantjes aan een nieuwe eigenaar te helpen want de vermaarde azalea’s werden voor het
eerst enkel online verkocht.
Kom op tegen Kanker bedankt alle plantjeskopers want ook dit jaar mogen we toch van een groot succes spreken. Maar
liefst 1 047 azalea’s vonden hun weg naar de Herenthoutse huiskamers!

Merken van fietsen
Voor het merken van fietsen werken we enkel op afspraak. Het labelen gaat steeds door op
woensdagnamiddag. Je hoeft hiervoor wel zelf een afspraak te boeken online via de website, of om
een afspraak te vragen via 014 50 21 21 of info@herenthout.be. Je kan een afspraak maken voor
volgende woensdagnamiddagen:
• 18 en 25 november • 2 en 16 december • 13 en 27 januari • 10 en 24 februari

Data gemeenteraad en OCMW-raad
2020: 14 december
2021: 1 februari, 1 maart,
29 maart, 3 mei, 7 juni, 5 juli,
6 september, 4 oktober,
8 november, 20 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 corona-pandemie is het niet altijd mogelijk om publiek toe te
laten tijdens de raden. Check de website voor meer info over welke maatregelen
gelden voor de volgende raad.

Je kan de gemeenteraad en OCMW-raad herbeluisteren. Elke zitting wordt integraal opgenomen en het audioverslag wordt
enkele dagen na de raadszitting op de website geplaatst. Je kan ze dan per agendapunt beluisteren. Op deze manier wil
het gemeentebestuur transparant en open communiceren naar al haar burgers.

Meer info en alle verslagen:
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: ...........................................................................................................

