Patrick Heremans vanaf 1 april
onze nieuwe burgemeester!
Vanaf 1 april is Patrick Heremans
(GBL) onze nieuwe burgemeester. Hij
neemt daarmee het roer over van zijn
voorganger Roger Gabriëls (GBL),
die na 10 jaar burgemeesterschap
voor zijn pensioen heeft gekozen.
Wij willen Roger in de eerste plaats
dan ook van harte bedanken voor
die voorbije jaren waar hij eerst als
schepen en nadien als burgemeester altijd zijn Herenthouts hart heeft
getoond.
Tegelijk wensen we Patrick alle succes toe in zijn nieuwe rol. De ervaringen die hij heeft opgedaan als
OCMW-voorzitter en als schepen
zullen hem zeker helpen bij het uitvoeren van zijn nieuw mandaat. We
hebben er in elk geval alle vertrouwen in. Patrick zal zijn burgemeesterstaken combineren met de domeinen cultuur, onderwijs, bibliotheek en kerkfabriek.
Ten gevolge van de burgemeesterswissel zijn er ook nog een aantal andere aanpassingen gebeurd binnen het gemeentebestuur. Zo is Ann Willems (GBL) vanaf 3 april aangesteld als schepen van openbare werken, patrimonium, groen en
landbouw en huisvesting.
Door deze wissels binnen het schepencollege wordt Herman Dom 1ste schepen, Maurice Helsen 2de schepen, Tine
Witvrouwen 3de schepen, Ann Willems 4de schepen en José Poelmans 5de schepen.
Omdat Roger ook als gemeenteraadslid ontslag nam, komt Maarten Aerts de GBL-fractie vervoegen in de gemeenteraad.
Ann Willems blijft voorzitter van de gemeenteraad zoals dat ook de voorbije jaren het geval was.

Spreekuren burgemeester
op het gemeentehuis
Burgers die dit wensen kunnen een gesprek hebben
met onze burgemeester op maandag tussen 18.00 en
19.00 uur en op woensdag tussen 14.00 en 15.00 uur.
Als deze momenten niet passen, kan je ook altijd een
afspraak maken.

Nuttige informatie
Loket Bouwen & Wonen

Contactpunt Werkwinkel/PWA
Bouwelse Steenweg 14
T 014 50 78 45
pwaherenthout@skynet.be

Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 47
bouwen.wonen@herenthout.be

Open op:
maandag: 9.00-12.00 uur
namiddag op afspraak

Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-16.00 uur en 17.30-20.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
dinsdagnamiddag: enkel op afspraak
Sluitingsdagen:
maandag 17 april 2017
maandag 1 mei 2017
donderdag 25 mei 2017

Sluitingsdagen:
maandag 10 april 2017
maandag 17 april 2017
maandag 1 mei 2017

vrijdag 26 mei 2017
maandag 5 juni 2017
vrijdag 9 juni 2017

Loket Vrije Tijd

40ste jaargang – nummer 2 – 2017 verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen - t 014 50 21 21 - f 014 50 78 30

Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 50
vrije.tijd@herenthout.be
facebook.com/VrijeTijd
facebook.com/JeugdHerenthout

Loket Kids & co
Zwanenberg 27
T 014 50 27 76
kids.co@herenthout.be
facebook.com/LoketKidsCo

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

Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: doorlopend van 13.00-20.00 uur
di + do: in de namiddag telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur
Sluitingsdagen:
maandag 17 april 2017
maandag 1 mei 2017
donderdag 25 mei 2017

Sluitingsdagen:
maandag 17 april 2017
maandag 1 mei 2017
donderdag 25 mei 2017

vrijdag 26 mei 2017
maandag 5 juni 2017
vrijdag 9 juni 2017

Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 35
leven.ondernemen@herenthout.be
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

Sporthal
Sluitingsdagen:
zondag 16 april 2017
maandag 17 april 2017
maandag 1 mei 2017
donderdag 25 mei 2017

vrijdag 26 mei 2017
maandag 5 juni 2017
vrijdag 9 juni 2017

vrijdag 26 mei 2017
zondag 4 juni 2017
maandag 5 juni 2017
vrijdag 9 juni 2017

Deze sluitingsdagen zijn niet van toepassing op de cafetaria.

Loket Sociale Dienst

Loket Zorg & Gezondheid

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

Molenstraat 56
T 014 50 77 11
zorg.gezondheid@herenthout.be
facebook.com/HuisDriane

Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 17.30-20.00 uur
Elke namiddag op afspraak, behalve op vrijdag
Elektronisch opladen budgetmeters:
• tijdens de openingsuren
• in de namiddag van 13.30 tot 16.00 uur, behalve op vrijdag
Sluitingsdagen:
maandag 17 april 2017
maandag 1 mei 2017
donderdag 25 mei 2017

vrijdag 26 mei 2017
maandag 5 juni 2017
vrijdag 9 juni 2017

Bibliotheek
Sluitingsdagen:
zondag 16 april 2017
maandag 17 april 2017: leeslokaal ook gesloten
maandag 1 mei 2017: leeslokaal ook gesloten
donderdag 25 mei 2017: leeslokaal ook gesloten
vrijdag 26 mei 2017: leeslokaal ook gesloten
zondag 4 juni 2017
maandag 5 juni 2017: leeslokaal ook gesloten

Loket Leven & Ondernemen

Sluitingsdagen:
maandag 17 april 2017
maandag 1 mei 2017
donderdag 25 mei 2017

maandag 5 juni 2017
maandag 19 juni 2017

Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 17.30-20.00 uur
Elke namiddag op afspraak of voor dringende zaken, behalve
op vrijdag.
Sluitingsdagen:
maandag 17 april 2017
maandag 1 mei 2017
donderdag 25 mei 2017

vrijdag 26 mei 2017
maandag 5 juni 2017
vrijdag 9 juni 2017
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vrijdag 26 mei 2017
maandag 5 juni 2017
vrijdag 9 juni 2017

Herenthout
Nieuws uit de gemeenteraad

• De OCMW-raad keurde in de vergadering van 6 augustus
2013 het Strategisch Actieplan Lokale Werkgelegenheid
Middenkempen 2014-2019 goed. Vlaanderen doet nu een
oproep om een kandidatuur in te dienen met betrekking tot
de regierol op het vlak van de sociale economie. Deze regierol biedt de lokale besturen de mogelijkheid om de sociale
economie in de Middenkempen te versterken en te verbreden. Hiermee kan een jaarlijkse subsidie van 50 000,00 euro
voor de jaren 2017, 2018 en 2019 bekomen worden indien
de aanvraag ingediend wordt voor een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 80 000 tot 150 000 inwoners.
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband ISOM, waartoe Herenthout behoort, doet het voorstel om de financiële
en operationele uitvoering van de regierol op zich te nemen.
De OCMW-raad keurt daartoe het actieplan ‘Regierol sociale
economie Middenkempen 2017–2019’ goed.

Gemeenteraad van 23 januari 2017
• Vervanging OCMW-raadslid
Nadat de gemeenteraad kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Wim Van Looy als OCMW-raadslid werd
mevrouw Maria Willems aangesteld als nieuw lid van de raad
voor maatschappelijk welzijn.
• Vaststelling dotatie politiezone
De gemeente moet jaarlijks een financiële bijdrage leveren
aan de werking van de politiezone waartoe ze behoort. Deze
bijdrage wordt bepaald op basis van het inwonersaantal.
Voor 2017 bedraagt deze bijdrage aan politiezone Neteland
voor onze gemeente, net zoals vorig jaar, 714 319,28 euro.
Dit bedrag werd voorzien in het budget voor 2017.

Raad van 7 februari 2017

• Vaststelling dotatie brandweerzone
Naar analogie met de politiezone dient onze gemeente jaarlijks een financiële bijdrage te leveren aan de werking van de
hulpverleningszone Kempen. Deze bijdrage wordt bepaald
op basis van een verdeelsleutel, die verschillende indicatoren bevat. Voor 2017 bedraagt deze bijdrage aan hulpverleningszone Kempen 199 623,00 euro. Dit bedrag werd voorzien in het budget voor 2017.

• Op 6 december 2016 besliste de OCMW-raad om de beslissingsbevoegdheid inzake individuele dossiers aan het bijzonder comité sociale dienst over te dragen vanaf 15 januari
2017. Hierdoor dienden een aantal wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen aangebracht te worden. De OCMW-raad keurt het gewijzigde
huishoudelijk reglement goed alsook het reglement voor de
dringende hulpverlening.

Raad van 7 maart 2017

Gemeenteraad van 20 februari 2017

• In 2015 besliste de OCMW-raad om de groep van assistentiewoningen uit te breiden met 22 flats. Om te kunnen
genieten van het verlaagde BTW-tarief van 12 % voor deze
nieuwbouw beslist de raad om een voorafgaande vergunning aan te vragen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Bovendien verbindt de raad er zich ook toe om voor
de nieuwe assistentiewoningen een erkenning aan te vragen en aan de erkenningsvoorwaarden te voldoen.

• Rapportering klachtenbehandeling
De gemeenteraad nam kennis van het jaarverslag van de
geregistreerde klachten tijdens de periode van 1 januari
tot en met 31 december 2016 op basis van het reglement
klachtenbehandeling. Het verslag bevat een overzicht van
de klachten en het gevolg dat daaraan werd gegeven. We
ontvingen gedurende deze periode 7 klachten waarvan 5
onontvankelijk en 2 ontvankelijk maar ongegrond.
• Goedkeuring reglement en belasting leegstand
Omdat de regelgeving betreffende de leegstand van woningen en gebouwen ingrijpend gewijzigd is, wijzigde de
gemeenteraad het gemeentelijk reglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen met ingang
van 1 maart 2017. Tevens werd het belastingreglement op
de leegstand van gebouwen en woningen aangepast. Het
aangepaste reglement is te raadplegen op de gemeentelijke
website onder de rubriek beleid/belastingen en retributies.

Nieuw kunstgrasveld
Onlangs verscheen in de media het bericht dat kunstgras
gebruikt bij sportvelden schadelijk is voor de gezondheid.
Het infill materiaal, dus de korrels die tussen de kunstgrasvezels worden gestrooid, zouden mogelijk gezondheidsproblemen veroorzaken.

Nieuws uit de OCMW-raad

De infill die vroeger veel gebruikt werd, bestaat uit rubbergranulaat en is vervaardigd van oude autobanden. Dit zou
kankerverwekkende stoffen, PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) bevatten.

Raad van 3 januari 2017
• Het OCMW verpacht een aantal landbouwgronden aan lokale landbouwers. De jaarlijks verschuldigde pachtprijs wordt
berekend aan de hand van een coëfficiënt die om de drie
jaar wordt vastgesteld door de provinciale pachtprijzencommissie. De OCMW-raad keurt in deze zitting de pachtprijzen
goed voor de jaren 2017, 2018 en 2019.

De infill van het aangelegde kunstgrasveld bij sportcentrum
’t Kapelleke is op basis van polyethyleen en is 100 % vrij van
PAK’s en zware metalen. Het voldoet aan alle veiligheidseisen en is dus niet schadelijk voor de gezondheid.
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loket leven & ondernemen

014 50 78 35 / leven.ondernemen@herenthout.be

Invullen aangifte personenbelasting

Netwerkmoment voor
ondernemers

Mogelijkheden:

Het gemeentebestuur heeft in zijn beleidsprogramma 2013 –
2018 onder het luik Economie en Handel, de beleidsdoelstelling ingeschreven om de Herenthoutse ondernemers te ondersteunen en met hen de dialoog aan te gaan.

1. Op kantoor
Dagelijks bij de dienst Team Beheer 5 (P Centrum Mechelen),
Belgiëlaan 31, 2200 Herentals:
• in de maand mei van 9.00 – 12.00 uur
• in de maand juni van 9.00 – 15.00 uur

In uitvoering van dit engagement heeft het gemeentebestuur
een eerste netwerkmoment voor ondernemers georganiseerd
op maandag 20 februari 2017.

2. Zitdag in Herenthout
Het personeel van Team Beheer 5 zal tussen 9.00 en 12.00
uur en tussen 13.30 en 15.00 uur beschikbaar zijn voor het invullen van de aangifte in de personenbelasting betreffende het
aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) op donderdag 11 mei
2017 in de gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg.

Het thema van dit netwerkmoment was duurzaam ondernemen. IOK en Eandis gaven toelichting bij diverse energiebesparende maatregelen en de premies die hiervoor kunnen bekomen worden. Er was ook de mogelijkheid om een proefrit te
maken met een e-voertuig en een CNG-voertuig.
Kris Ceulemans, uitbater van een serrebedrijf in Binnenstraat,
gaf een interessante getuigenis over de inspanningen en initiatieven die hij heeft genomen om zijn bedrijf duurzaam uit te
rusten en energie te besparen.

Als deze zitdag voor het invullen van je belastingaangifte niet
in jouw agenda past, dan kan je ook terecht voor het gratis
invullen van je aangiften bij de diensten van FOD Financiën op
volgende plaatsen:
Herentals, Belgiëlaan 31, 2200 Herentals
Lier, Kruisbogenhofstraat 24, 2500 Lier
Geel, Werft 65, 2440 Geel
• in de maand mei van 9.00 – 12.00 uur
• in de maand juni van 9.00 – 15.00 uur

Afhankelijk van de feedback die we ontvangen zullen eventueel nog netwerkmomenten georganiseerd worden, telkens
met een ander centraal thema.
34 ondernemers hadden zich ingeschreven voor dit eerste
netwerkmoment. Wij willen langs deze weg nogmaals de ondernemers danken voor hun aanwezigheid.

Gelieve mee te brengen:
• alle inkomstenfiches over 2016
• strookje van het in 2016 ontvangen vakantiegeld
• fiches van buitenlandse inkomsten (pensioenen, bezoldigingen …)
• je vorig aanslagbiljet van aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015)
(indien al ontvangen)
• aanslagbiljet(ten) in de onroerende voorheffing
• bewijs pensioensparen
• bewijs van de terugbetaling woon-werkverkeer (NMBS – De Lijn)
• betalingsbewijzen van levensverzekeringspremies, intresten
en kapitaalaflossingen
• bewijzen betaalde kinderopvang voor kinderen jonger dan 12 jaar
• bewijs van betaalde giften
• bewijs van betaling PWA-cheques en dienstencheques
• bewijs van gedane voorafbetalingen
• bewijs van betaalde onderhoudsgelden
• alle andere nuttige documenten die kunnen helpen bij het
invullen van de aangifte.
Belangrijk: Als je gehuwd of wettelijk samenwonend bent en
je alleen naar de zitdag komt, gelieve je partner de aangifte
reeds vooraf te laten ondertekenen.

Maurice Helsen, schepen lokale economie, heet de aanwezigen welkom.

3. Je aangifte via internet
Je kan je aangifte elektronisch invullen en ze via internet terugzenden (www.belgium.be of www.taxonweb.be). Je kan
echter je aangifte ook op het kantoor via internet laten indienen
(zie punt 1).
Vragen?
Het contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën
beantwoordt je vragen en helpt je de juiste weg te vinden. Je
kan het contactcenter elke werkdag bellen van 8.00 tot 17.00
uur op het nummer 0257 257 57 (gewoon tarief).

Kris Ceulemans tijdens zijn getuigenis.
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loket sociale dienst
De Week van het Geld
Op 27 maart 2017 werd het startschot gegeven van de tweede editie van De Week van het Geld.
Het doel van De Week van het Geld is geldzaken zo breed
mogelijk bespreekbaar maken en extra aandacht
schenken aan financiële educatie. De hele week vonden
er diverse activiteiten plaats, gericht op het onderwijs en het
brede publiek.
Dit jaar was ‘Sparen of niet’ het centrale thema van deze
campagne.
• De nieuwe brochure ‘Sparen of niet’ werd bekendgemaakt.
Deze brochure kon door VCS en de BIZ-samenwerkingsverbanden uitgewerkt worden dankzij de steun van Wikifin;
• Wikifin nam ook initiatieven naar het onderwijs:
- het spel Budg€tpret kan gespeeld worden in het basisonderwijs;
- een Wikifin@school Challenge richt zich op de tweede
graad secundair;
- een bezoek aan de infomarkten, met een speciaal hiervoor
ontwikkelde mobiele app, is mogelijk voor leerlingen van
de derde graad secundair.
Alle informatie is te raadplegen op
www.deweekvanhetgeld.be.

Wat is de tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden?

T 014 50 21 81 / sociale.dienst@herenthout.be
• Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet
overschrijden. Die grenzen hangen af van je gezinssamenstelling.
• Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas.
Hoe aanvragen?
Je kan je tegemoetkoming online aanvragen met je elektronische identiteitskaart (eID) via het e-loket van
www.vlaanderen.be. Om de vragenlijst in te vullen, heb je
je elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet je
je pincode kennen.
Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Kom
naar het OCMW, Loket Sociale Dienst of ga naar de Dienst
Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds om een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aan te vragen.
Om de aanvraag te doen, moet je deze gegevens meebrengen:
• de naam van de huisarts of arts die de handicap opvolgt;
• de identiteitskaart van de hulpbehoevende en pincode;
• bankrekeningnummer van de hulpbehoevende;
• bedrag spaargelden;
• eventueel naam van de instelling waar de hulpbehoevende
verblijft.
Verwittig de behandelende arts als je een aanvraag doet.
De Directie-generaal Personen met een Handicap zal de arts
contacteren en medische informatie opvragen om je handicap
te evalueren. Meestal nodigt deze dienst de aanvrager ook
nog uit voor een gesprek met een arts.

Een tegemoetkoming om het welzijn te versterken van
65+’ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.
• Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt af van hoeveel zorg hij nodig heeft en zijn (gezins)inkomen.
• Het is een tegemoetkoming van maximaal 560,00 euro
per maand.
• Wie het krijgt, kan het geld vrij spenderen en hoeft geen
verantwoording of uitgavebewijs te geven. Je kan er de zorg
die je nodig hebt, zelf mee organiseren.
• Een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming,
waarmee we elke zorgbehoevende in Vlaanderen elke
maand een budget willen geven, bovenop de nationale sociale zekerheid, om de zorg die ze nodig hebben, rond zich
te organiseren.
Voor wie?
• Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan je ten
vroegste aanvragen op de dag van je 65ste verjaardag.
• Je moet minstens 7 punten behalen op de ‘schaal van zelfredzaamheid’. Die schaal meet de invloed van je handicap
of gezondheidsprobleem op je dagelijkse leven. Artsen van
de Directie-generaal Personen met een Handicap bepalen je
punten en erkennen zo je gezondheidsprobleem als
een handicap. Zij vragen medische informatie op bij je arts
of specialist om je zelfredzaamheid te evalueren. Verwittig
daarom je behandelend arts als je een aanvraag doet.
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loket bouwen & wonen

T 014 50 78 47 / bouwen.wonen@herenthout.be

Burgemeesterconvenant
Kempen2020

Vragen of meewerken?
Heb je nog vragen of help je graag mee aan dit initiatief?
Neem dan contact op met de milieudienst, T 014 50 78 44 of
milieudienst@herenthout.be.

Repair Café & ShareFair
Op zaterdag 20 mei vindt het tweede Repair Café plaats.
Je kan van 13.00 tot 17.00 uur opnieuw in Huis Driane
terecht om gratis je kapotte spullen te herstellen. Tegelijkertijd
organiseert KVLV een ShareFair waar ze (bijna) gratis spulletjes weggeven.
Repareren
Je kan tijdens het Repair Café fietsen, klein elektro, juwelen,
kleding en textiel laten repareren. We vragen je wel om zelf
(indien mogelijk) de nodige wisselstukken mee te brengen,
zoals bijvoorbeeld een nieuwe band of ketting voor een fiets
of een nieuwe rits in kleding. Wie niets heeft om te repareren,
neemt een drankje of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders en doet inspiratie op.

Milieu-14-daagse voor
het tweede leerjaar
De leerlingen van het tweede leerjaar van alle lagere scholen hebben zich op twee weken tijd omgevormd tot echte
milieuexperts.

Helpende handen
Om het Repair Café te doen slagen, hebben we helpende
handen nodig. We hopen net als vorig jaar een beroep te
kunnen doen op heel wat reparateurs. Al wie een beetje handig is met computers, klein elektro, het herstellen van kleding
of juwelen, plakken en maken van meubels of speelgoed …
mag zich aanmelden bij de milieudienst.

Ze werkten rond vier thema’s: water, energie, afval en
duurzame ontwikkeling. De kinderen kregen over elk thema heel wat informatie van hun juffen. Om de theorie in
de praktijk om te zetten, kregen ze twee opdrachtjes per
thema. Eén opdrachtje werd op school uitgevoerd; het
andere was voor thuis. Op deze manier toonden ze hun
ouders dat de milieuproblematiek zich niet beperkt tot de
schoolmuren.

Ook wie zichzelf niet zo handig vindt, maar graag zijn steentje
bijdraagt is welkom. We zoeken ook helpers bij de praktische
organisatie zoals de cafetaria, randanimatie …
ShareFair door KVLV
Vorige editie plaatsten we een geef/ruil boekenkast, waar je je
oude, nog bruikbare boeken kon plaatsen en eventueel ruilen
voor een nieuw boek. Dit jaar organiseert KVLV bijkomend
een ShareFair waar ze herbruikbare spulletjes weggeven tegen een vrije gift.

De opdrachtjes
Onder de titel smaakmakers hebben de leerlingen kraantjeswater gepromoot bij de andere kinderen. Ze voegden
fruit toe aan het water om het een lekker smaakje te geven. Voor thuis kregen de kinderen tips mee om water te
besparen.

Je vindt op de ShareFair markt juwelen, handtassen en sjaaltjes. Ook kinderen kunnen er terecht voor puzzels en gezelschapsspelletjes.

Ook de energiepolitie is langs geweest, zowel op school
als thuis. Zij controleerden aan de hand van een checklist
of er niet teveel energie werd verspild en waar ze nog kunnen besparen.

Juwelen, handtassen, sjaaltjes, puzzels en spelletjes teveel?
Heb je zelf nog handtassen, juwelen of sjaaltjes die je niet
meer gebruikt, maar die nog in goede staat zijn? Of heb
je nog puzzels en gezelschapsspelletjes waar je kinderen
niet meer mee spelen? Breng ze binnen bij Huis Driane op
vrijdagavond 19 mei tussen 18.00 en 19.30 uur. Of maak
een afspraak met Gerda Vets van KVLV op T 014 51 16 52 of
vetsgerda@gmail.com.
Kinderanimatie
Kinderen die mee puzzels en spelletjes komen kiezen, kunnen ook terecht bij de kinderanimatie zoals grime, ballonnen
plooien … georganiseerd door KVLV.
Noteer zaterdag 20 mei in je agenda!
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loket bouwen & wonen

T 014 50 78 47 / bouwen.wonen@herenthout.be

BENOveren = Beter Renoveren
Gewoon renoveren? Wie verstandig is, ‘BENOveert’: renoveert beter. En heeft hogere ambities op het vlak van energieprestaties. Wie verstandig is, wacht ook niet langer om
aan de BENOvatie van zijn woning te beginnen. Hoe sneller
je BENOveert, hoe sneller je profiteert van de vele voordelen
die een geBENOveerde woning te bieden heeft: een lagere
CO2-uitstoot en een lagere energiefactuur, een hoger wooncomfort en een hogere waarde voor je woning.
Om de renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium
op te drijven en om de energieprestaties van onze woningen
sterk te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid en diverse
sectororganisaties uit de bouwwereld de handen in elkaar
geslagen en een renovatiepact afgesloten.
De uiteindelijke ambitie is om tegen 2050 elk huis of elk appartement even energiezuinig te maken als een energetisch
performante nieuwbouwwoning van vandaag. Een ambitie
die broodnodig is in de strijd tegen de klimaatverstoring en
die tevens de enige garantie biedt op energieonafhankelijkheid en een betaalbare energiefactuur.
Meer info over BENOveren?
Surf naar www.energiesparen.be/ikBENOveer en bestel
de gratis brochure ‘BENOveren: wat,
waarom en hoe?’. Je vindt op de site
ook een overzicht van aannemers die
je nu al kunnen helpen bij je BENOvatietraject.

Energiezuinig, duurzaam en gratis
bouwadvies van Kamp C
De adviseurs/architecten van Kamp C geven je graag info en
planadvies. Dit kan op verschillende manieren:
1. Je zet je vraag op mail via bouwadvies@kampc.be;
2. Je neemt telefonisch contact op via T 014 27 96 50;
3. Je komt langs bij Kamp C (Britselaan 20 in Westerlo) tijdens
de vrije spreekuren elke dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur;
4. Je maakt een afspraak op donderdag, waarbij ze 20 minuten tijd uittrekken voor jouw (ver)bouwplannen. Bel voor een
afspraak op T 014 27 96 50.

Over afval wisten de leerlingen al heel wat. De meesten
brengen een brooddoos, koeken- of fruitdoosje en een
drinkbus mee naar school. Ze oefenden in de klas op het
juist sorteren van het afval. De kinderen gingen met hun
mama of papa naar de winkel op zoek naar koekjes die los
verpakt waren (dus niet individueel).

Meer info via www.kampc.be, T 014 27 96 50 of
info@kampc.be.

Het thema duurzame ontwikkeling was een moeilijk thema
waarbij de leerlingen meer leerden over de ecologische
voetafdruk. Aan de hand van een vragenlijst onderzochten
ze hoe duurzaam ze reeds zijn en waar ze nog kunnen verbeteren. Thuis gingen de kinderen op zoek naar duurzame
labels op verpakkingen.
Theater
De milieu-14-daagse eindigde met de theatervoorstelling
gEDOnder dat specifiek over deze thema’s handelt. Alle
leerlingen kregen als beloning een ‘diploma als beschermer van het milieu’. We sloten af met een receptie op kindermaat.
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loket bouwen & wonen

T 014 50 78 47 / bouwen.wonen@herenthout.be

Gezond uit eigen grond
Zelf groenten telen is gezond, goedkoop en lekker. Een goede oogst vraagt een goede voorbereiding: gezonde tuingrond, een goede locatie, de juiste plantencombinaties …
Ga zelf aan de slag en leg een gezonde moestuin aan.
Kies een goede plek
Groenten hebben zonlicht nodig om te groeien. Zorg dat
ze vooral van de ochtend- en middagzon kunnen genieten.
Bescherm je moestuin ook tegen wind. Dit kan je doen door
hagen en struiken aan de noord- en westkant van je tuin te
plaatsen. Groenten kweek je best ook niet vlak naast een
gebouw. Het regenwater dat van de muren afstroomt, kan
namelijk vervuild zijn.
Een verkeerseducatieve route of VERO is een vaste uitgestippelde route in een schoolomgeving langs verkeerssituaties die leerrijk zijn voor kinderen. Je kan een VERO te voet
of met de fiets afleggen. De voorwaarde voor een VERO
met de fiets is dat kinderen voldoende fietsvaardig zijn om
op straat te fietsen.

Ga voor vruchtbare grond
Om je bodem vruchtbaarder te maken, kan je compost of
mest toevoegen. Zorg ook voor voldoende zuurstof in de
bodem. Dat doe je door met een spade gaten in de grond
te maken. Een te zure bodem kan je verhelpen door kalk
te strooien. Wil je weten of je bodem gezond is? Doe dan
de test op www.gezonduiteigengrond.be. Met enkele
eenvoudige vragen controleer je de bodemvruchtbaarheid,
voorgeschiedenis en omgeving van je perceel.

Onze gemeente heeft in overleg met de Herenthoutse scholen ervoor geopteerd om eerst VERO’s voor voetgangers uit
te werken en nadien deze voor fietsers te voorzien.

Hou je groenten gezond
Sommige groenten worden sneller ziek dan anderen. Plant
daarom sterke rassen, liefst met de nodige afwisseling. Door
je groenten elk jaar op een andere plaats te zetten, komen
er minder schimmels in de grond. Een insectengaas tussen je groenten en hun belagers kan ook veel plagen voorkomen. Krijg je toch te maken met ziektes en plagen? Op
www.zonderisgezonder.be vind je alternatieve bestrijdingsmethoden. Is het nodig om pesticiden te gebruiken,
dan moet je enkele weken wachten voor je je groenten mag
eten.

De doelstellingen van deze routes zijn:
• Kinderen kunnen als voetganger en fietser veilig deelnemen aan het verkeer.
• Kinderen maken al doende kennis met het verkeersreglement.
• Kinderen kunnen zichzelf beschermen in het verkeer.
• Kinderen kunnen anticiperen op het gedrag van andere
weggebruikers en houden daarmee rekening.
• Kinderen zijn vertrouwd met situaties en de basisverkeersborden en –regels op hun weg naar school.
Deze routes bieden tal van voordelen:
• Het is een route in de schoolomgeving met begeleidende
info voor verkeers- en mobiliteitseducatie in de praktijk.
• Kinderen kunnen hun vaardigheden als voetganger of fietser regelmatig oefenen.
• Je kan de route geheel of gedeeltelijk afleggen.
• Je legt de route op eigen tempo af.
• Je gaat op stap wanneer je wilt: tijdens de schooluren,
maar ook erbuiten.
• Als je ouders erover informeert, dan kunnen ze ook zelf
met hun kinderen gaan oefenen.

Smullen maar
Na het oogsten zin om die lekkere groenten op te eten? Dan
kan je ze best wassen en eventueel schillen. Bij bladgroenten en sla haal je bij voorkeur ook de buitenste bladeren
weg. Op deze manier verwijder je de meeste vormen van
vervuiling. Zo kan je volop genieten van je moestuin!
Bron: Logo Kempen vzw

Verkeerseducatieve routes
in Herenthout

Voor elke VERO is er een handleiding voor leerkrachten, ouders en begeleiders die kinderen in de praktijk vertrouwd
willen maken met het dagelijks verkeer. Mobiel 21 realiseerde de brochures op vraag van onze gemeente.

Sinds kort heeft onze gemeente twee verkeerseducatieve routes voor voetgangers, kortweg VERO’s genoemd. We onderscheiden de verkeerseducatieve route
’t Klavertje en De Luchtballon (groene route) en de verkeerseducatieve route Klim-op (oranje route). De routes werden
inmiddels ook toegelicht op de verkeersraad van 22 februari
2017.

De verkeerseducatieve routes konden gerealiseerd
worden dankzij de financiële steun van de provincie Antwerpen en kaderen in het project ’10 op 10’.
Meer info? www.herenthout.be
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loket kids & co
Het Doolhofje - infoavond ‘Omgaan
met stress, angst en depressie’
Mensen met autisme hebben vaker last van stress, angst en
depressie. Vanwaar komt dit en hoe kunnen we ermee omgaan? Een getuigenis over wat stress, angst en depressie
teweegbrengt in het leven van iemand met autisme en de
mensen in zijn of haar omgeving. We bespreken tevens welke
manieren er zijn om hiermee om te gaan.
Praktisch
Maandag 12 juni 2017 om 19.30 uur in
Huis Driane, Molenstraat 56, Herenthout
Gastspreker: Annick, Vlaamse Vereniging voor Autisme
Deelname: 2 euro
Inschrijven: winnie.croonenborghs@herenthout.be of
T 014 50 27 76

PretCamionette
met (groot)oudercafé
De PretCamionette trekt er ook dit jaar weer op uit! Wist je dat
er naast veel speelpret voor de kinderen, ook veel babbelpret
is voor de (groot)ouders?
Wil je genieten van het voorjaarszonnetje, babbelen met de buren, praten met andere ouders, misschien zelfs nog eens met
stelten lopen? Kom gerust eens langs tijdens één van de leuke
namiddagen van 14.00 tot 17.00 uur. De koffie staat klaar!
Wij houden halt op volgende dagen:
• 26 april 2017: Ten Hove
• 3 mei 2017: Mikhoeve
• 10 mei 2017: Hooghuis
• 17 mei 2017: ‘Pauze in ’t Park’ in het gemeentelijk park aan
de kerk

T 014 50 27 76 / kids.co@herenthout.be
Tijd maken voor een gezamenlijke gezinsmaaltijd
bijvoorbeeld, tussen alle
drukke bezigheden door, is
zo’n dagdagelijks moment
waarin je vaak ongedwongen aan het opvoeden
bent. Niet alleen omdat het
dan gaat om netjes aan
tafel zitten, beleefd om de
waterkaraf vragen of met
mes en vork eten. Vooral
omdat het een gelegenheid is om over de dagelijkse ervaringen te
vertellen en echt naar
elkaar te luisteren. Grappige en blije momenten delen met
elkaar, maar ook tonen wat je raakte, waarover je boos of ontgoocheld was. Momenten waarop een scala aan emoties
de revue passeert.
Op 17 mei organiseren we daarom weer onze ‘zen’-namiddag
‘Pauze in ’t Park’ voor alle kinderen met hun (groot)ouders,
tantes, nonkels, neefjes, nichtjes … Kom langs in het park en
geniet van allerlei leuke activiteiten:
• De PretCamionette
• Grime
• Lachyoga
• Gezelschapsspelen
• Optredens van de muziekschool
• Voorleesmoment door de bibliotheek
• Sportsnack
•…

Nieuw aanbod Spelotheek
Een avondje Rummikub, een quizje met het gezin, leren veters knopen … Aan Loket Kids & co kan je een heleboel gezelschapsspelen ontlenen uit onze Spelotheek. We hebben
ons aanbod zelfs recent flink uitgebreid! Kom eens langs om
de nieuwe spelletjes te ontdekken en uit te proberen.
Je kan hier alvast ons aanbod vinden:
www.herenthout.be/inwoners/kinderen/dienstopvoedingsondersteuning

‘Pauze in ’t Park’ - 17 mei 2017
Van 16 tot 23 mei is de jaarlijkse ‘Week van de Opvoeding’.
Opvoeden zit in de dagelijkse dingen. Eten rond de tafel, samen boodschappen doen, tv-kijken, de hond uitlaten,
op weg in de auto of met de fiets, op de tram en de bus,
de afwas doen of vrienden over de vloer: al deze momenten
gaan over samen leren leven en rekening houden met elkaar.
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Voorjaarseditie

in Herenthout

april 2017
wanneer?

wat?

waar?

uur?

prijs?

meer info?

1 april
Wandeling - Atletiekclub Herenthout
Sportcentrum ‘t Kapelleke
8u
1 april
Fuif Lose Control - Chiro Herenthout
GOC Ter Voncke
4 april
Bloemschikken
Cafetaria Huis Driane
9u-11u
€3
Loket Zorg & Gezondheid
					
T 014 50 77 11
7 april
Hulp bij boodschappen		
13u		
Loket Zorg & Gezondheid
					
T 014 50 77 11
8-9 april
Palmenconcerten ‘Kaleidoscoop’
Zaal Lux
8/4: 19u30			
Koninklijke Fanfare Sint-Pieter		
9/4: 19u			
9 april
12de Dauwwandeling				
Marc Beirinckx
Landelijke Gilde Herenthout				
T 0496 66 37 15
14 april
Paasontbijt
Cafetaria Huis Driane
9u-11u
€ 12
Loket Zorg & Gezondheid
					
T 014 50 77 11
Tot 14 april
Tentoonstelling olieverf op doek
Galerij Zorgverblijf Hooidonk
11u-22u		
Corry De Schutter
Corry De Schutter-Kunstkring Toreke
Zandhoven			
T 014 51 33 72
18 april
Leesclub leest ‘De levenden herstellen’
Bibliotheek
19u		
Bibliotheek
van Maylis de Kerangal				
T 014 50 10 40
19 april
Buitenspeeldag		
13u-17u		
jeugddienst@herenthout.be
21 april
Quiz - BS ‘t Klavertje
BS ‘t Klavertje
19u30		
directie@bsklavertje.be
22 tot
Tentoonstelling zijdeschilderen & aquarellen Sint-Gummaruskerk
13u-19u
23 april
Atelier Matsijs
23 april
Gegidste wandeling ‘Kerkelijk Herenthout’ Start: gemeentelijke feestzaal
10u of 14u		
Loket Vrije Tijd
					
T 014 50 78 50
23 april
Erfgoeddag
Site Verheyen
10u-18u
gratis
Loket Vrije Tijd
					
T 014 50 78 50
23 april
Vriendjesdag - Chiro Herenthout
25 april
Tentoonstelling - Kunstkring Toreke
CC Vleeshuis, Lier
zat. & zon.:
gratis
tot 1 mei			
10u-17u		
			
weekdagen:
			
13u-17u
25 april
Cursus EHBO – Rode Kruis
Lokaal Rode Kruis			
Tom Vercammen
tot 13 juni					
T 0476 79 06 88
28 april
Bingo
Cafetaria Huis Driane
14u		
Loket Zorg & Gezondheid
					
T 014 50 77 11
29 april
8ste Memorial Swa Wouters (gentlemen) 		
aanvang 		
Luc Janssens
& 41ste Ster Der Kempen (nieuwelingen		
gentlemen: 14u 		
T 0498 51 42 34
Herenthoutse W.S.C.		
aanvang
			
nieuwelingen: 16u

mei 2017
1 mei

Carwash - Chiro Herenthout

Parking Cardijnlaan

2 mei
Bloemschikken
Cafetaria Huis Driane
9u
€3
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

5 mei
Hulp bij boodschappen		
11u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

6 mei
Week van de Amateurkunsten 2017				
					

Loket Vrije Tijd
T 014 50 78 50

7 mei

T 014 51 80 11

Leerlingenvoordracht ten voordele van
GOC Ter Voncke
10u30-12u		
Levensloop Neteland				
Gemeentelijke muziekacademie

11 mei
Zitdag invullen aangifte personenbelasting Gemeentelijke feestzaal
9u-12u en 13u30-15u
leven.ondernemen@
					herenthout.be
12 mei
Babbelhoek
Cafetaria Huis Driane
14u-16u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

13 mei

Voettocht naar Scherpenheuvel
Vertrek: kerk
5u stipt		
Landelijke Gilde Herenthout				

Marc Beirinckx
T 0496 66 37 15

13 mei

Javo jeugddag - Javo

Sportcentrum ‘t Kapelleke

9u-13u

13 mei

Javo vriendentornooi - Javo

Sportcentrum ‘t Kapelleke

16u

13 tot
14 mei

Foto- en digitentoonstelling
GOC Ter Voncke
Kunstkring Toreke Fotografie		

14 mei

Kunstival in Klim-op

zaterdag: 14u-22u		
zondag: 10u-20u

Gemeenteschool Klim-op			
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www.torekefoto.be
www.klimopherenthout.be

Geef zelf je activiteit in!

in Herenthout

wanneer?

wat?

www.UiTdatabank.be
waar?

uur?

prijs?

meer info?

17 mei
Pauze in ‘t Park
Gemeentepark
namiddag		
					

Loket Kids & co
T 014 50 27 76

17 mei

Openklasdag kleuterschool

BS ‘t Klavertje

9u-11u30		

directie@bsklavertje.be

18 mei

Expo BS ‘t Klavertje

BS ‘t Klavertje

18u-20u		

directie@bsklavertje.be

19 mei

Gezinskilometer
Sportcentrum ‘t Kapelleke
18u30		
Herenthoutse atletiekclub				

19 mei
Bingo
Cafetaria Huis Driane
14u
				

€ 1,25
(per kaart)

20 mei
Repair Café & ShareFair
Cafetaria Huis Driane
13u-17u		
					

Jef Van Herck
T 014 51 30 24
Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11
Milieudienst
T 014 50 78 44

20 mei

Minivoetbaltornooi FC De Meulekens

Sportcentrum ‘t Kapelleke

10u 			

20 mei

Tuinfeest BS ‘t Klavertje

BS ‘t Klavertje

14u		

21 mei

Minigolfwedstrijd ‘P&P wedstrijd’
Sportcentrum ‘t Kapelleke
10u		
Minigolfclub ‘t Kapelleke				

26 tot 27 mei Clamotte Rock

Terrein Oosterhoven			

Wielerwedstrijd voor aspiranten
Jodenstraat
Herenthoutse W.S.C.		
			

directie@bsklavertje.be
Denise Peeters
T 014 51 24 60
www.clamotterock.be

28 mei

14u: 12-jarigen		
15u: 13-jarigen
16u15: 14-jarigen

Luc Janssens
T 0498 51 42 34

29 mei

Minigolfwedstrijd ‘Finale BVLMG’
Sportcentrum ‘t Kapelleke
10u		
Minigolfclub ‘t Kapelleke				

Denise Peeters
T 014 51 24 60

Tot 31 mei

Tentoonstelling olieverf op doek
Gangen gemeentehuis
tijdens de openingsuren
Corry De Schutter-Kunstkring Toreke				

Corry De Schutter
T 014 51 33 72

juni 2017
2 juni
Hulp bij boodschappen		
13u		
					
10 juni
21ste Ronde van Herenthout (95 & 60 km) Vertrek: café Molenhuis
inschrijven: 		
WTC Molenhuis		
12u-14u		
11 juni
Jeugdmeeting Atletiek
Sportcentrum ‘t Kapelleke
13u30		
Open Kempisch criterium 				
12 juni
Infoavond ‘Omgaan met stress,
Cafetaria Huis Driane
19u30
€2
angst en depressie’ - Het Doolhofje				
14 juni
Atletiekmeeting voor basisonderwijs SVS
Sportcentrum ‘t Kapelleke
13u30		
i.s.m. Herenthoutse atletiekclub en sportdienst				
16 juni
Bingo
Cafetaria Huis Driane
14u
€ 1,25
				
(per kaart)
18 juni
Minigolfwedstrijd ‘Wisselbeker’
Sportcentrum ‘t Kapelleke
10u		
Minigolfclub ‘t Kapelleke				
23 juni
Cocktailworkshop - KVLV
GOC Ter Voncke
20u		
					
24 juni
Minivoetbaltornooi ‘Memorial Nick Lenaers’
Sportcentrum ‘t Kapelleke’
9u
ZVC De Tijgers
24 juni
Kampioenschap van Herenthout wielrennen Langstraat
14u
De Netespurters
25 juni
Kempenrit (65 km) - WTC Molenhuis
Start: café Molenhuis
inschrijven: 		
			
7u30-9u30		
30 juni
Bingo
Cafetaria Huis Driane
14u
€ 1,25
				
(per kaart)

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11
Ludo Smits
T 0498 10 42 14
Jef Van Herck
T 014 51 30 24
Loket Kids & co
T 014 50 27 76
Sportdienst
T 014 51 62 06
Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11
Denise Peeters
T 014 51 24 60
Nancy Vets
T 014 51 57 04

1 juli

Luc Janssens
T 0498 51 42 34

juli 2017

Wielerwedstrijd elites zonder contract
en beloften - Herenthoutse W.S.C.

Start & aankomst:
start: 15u		
café Molenhuis			

1 tot 2 juli
Levensloop Neteland
Sportcentrum ‘t Kapelleke
			

aanvang: 1/7 om 17u
einde: 2/7 om 16u30

Ludo Smits
T 0498 10 42 14
Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

www.levensloop.be/
levensloopneteland

3 tot 28 juli
Speelpleinwerking
Sportcentrum ‘t Kapelleke			
					

Loket Vrije Tijd
T 014 50 78 50

9 juli
11 juli viering				
					

Loket Vrije Tijd
T 014 50 78 50

21 juli
21 juli viering				
					

Loket Vrije Tijd
T 014 50 78 50
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loket kids & co

T 014 50 27 76 / kids.co@herenthout.be

Dit was onze ‘Week tegen Pesten’

Nieuw tijdens de peuterspeelpunten in Herenthout!
Ben je zwanger? Twijfel je of je borstvoeding zal geven? Ben
je mama geworden en heb je vragen over het slapen, voeding, verzorging …? Of wil je je kindje laten wegen en meten?
Kom dan naar de peuterspeelpunten. Vanaf 31 maart 2017
zal tweewekelijks de verpleegkundige van Kind & Gezin aanwezig zijn om al je vragen te beantwoorden en je kindje op te
volgen. Zij zorgt voor ondersteuning aan aanstaande ouder(s)
of gezinnen met jonge kinderen.
Op volgende vrijdagvoormiddagen is de verpleegkundige aanwezig van 9.00 tot 11.30 uur:
• 28 april 2017
• 5 mei 2017
• 19 mei 2017
• 2 juni 2017
• 16 juni 2017
• 14 juli 2017
De peuterspeelpunten gaan door in De Kinderclub, Zwanenberg 27, 2270 Herenthout.
Meer info? winnie.croonenborghs@herenthout.be
Dit is een samenwerking tussen Loket Kids & co en Kind en
Gezin in het kader van Huis van het Kind.

12

loket zorg & gezondheid
Maart: bevolkingsonderzoek
dikkedarmkanker in de kijker
Het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker startte in het
najaar van 2013 en doet het
goed. Vanaf dan krijgen mannen en vrouwen van 56 tot
en met 74 jaar van het Centrum voor Kankeropsporing elke twee jaar een uitnodiging met
stoelgangtest.
In 2014 werden maar liefst 21 % meer dikkedarmkankers gevonden dan in 2013. Zo werden er heel wat kankers in een vroeg
stadium ontdekt. In 2015 liet maar liefst 51,4 % van de uitgenodigde mannen en vrouwen een stoelgangstaal onderzoeken.
Dat is een sterk resultaat. Door dikkedarmkanker in een vroeg
stadium te ontdekken is de behandeling vaak minder ingrijpend
en liggen de genezingskansen ook een stuk hoger.
Wil je weten wanneer jij een uitnodiging in de brievenbus
mag verwachten? Dat kan via het gratis softwaresysteem
Patient Viewer. Je kan het programma downloaden via
www.bevolkingsonderzoek.be. Hiervoor heb je een eID,
kaartlezer en je pincode nodig.
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem
dan contact op met je huisarts.
Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op
T 0800 60 160 of surf naar
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.

Week van de Valpreventie
Eén op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar.
Zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen. Stoornissen in evenwicht, spierkracht en/of mobiliteit zijn enkele van de belangrijkste risicofactoren voor een val. Ze kunnen vermeden worden
door regelmatig te bewegen. Dat is de beste remedie om valpartijen te voorkomen. Tijdens de zesde Week van de Valpreventie van 24 tot en met 30 april 2017 roepen we iedereen op
om stil te staan bij het vermijden van valincidenten. Volg onze
tips, wees actief maar doe het op een veilige manier. Begin er
vandaag nog aan!
Onze tips
Blijf actief
• Zit niet te lang stil.
• Beweeg dagelijks minstens 30 minuten bijvoorbeeld wandelen, zwemmen, werken in de tuin, spelen met de kleinkinderen.
• Werk aan je evenwicht, spierkracht en lenigheid.
• Beweeg in functie van je eigen mogelijkheden.
Ga voor een veilig huis
• Vermijd gladde of natte vloeren, losliggende kabels of omkrullende tapijten.
• Gebruik een veilige trapladder, zorg voor voldoende verlichting en handgrepen.

T 014 50 77 11 / zorg.gezondheid@herenthout.be
Verzorg je voeten
• Draag gemakkelijke schoenen die je voet omsluiten. Draag
de juiste maat. De zool is best plat (zonder hakje) en met
profiel aan de onderkant.
• Loop niet op blote voeten of kousen.
• Laat voetproblemen behandelen (eelt, ingegroeide nagels …)
Kijk uit met je ogen
• Draag een bril als het nodig is.
• Hou je bril proper en binnen handbereik.
• Zorg voor een regelmatige controle bij de oogarts.
Eet evenwichtig en gezond
• Calcium en vitamine D zijn belangrijk voor stevige botten en
spieren. Je vindt calcium in vis, melkproducten en bepaalde
groenten en fruit (broccoli, pruimen …). Vitamine D wordt
aangemaakt door zonlicht.
• Beperk je alcoholgebruik.
Let op met medicijnen
• Bespreek het gebruik van medicijnen steeds met je huisarts, ook als het gaat over pijnstillers.
• Vermijd kalmeer- en slaapmiddelen.
Voorkom duizeligheid bij het rechtstaan
• Sta rustig recht uit bed of de zetel.
• Haast je niet naar de bel of de telefoon.
• Ben je vaak duizelig? Praat erover met je huisarts.
Heb je moeite met je evenwicht? Ben je onlangs gevallen?
Neem dan contact op met je huisarts.
Meer tips en informatie vind je op www.valpreventie.be.

Nieuws van de seniorenraad
Op maandag 26 juni 2017 organiseert de Herenthoutse
seniorenraad samen met OKRA een daguitstap naar onze
mooie hoofdstad Brussel.
De dagindeling ziet er als volgt uit:
• Vertrek: 7.15 uur op de parking aan Cardijnlaan - aankomst
rond 9.00 uur in Brussel.
• Bij aankomst: koffie of thee met een gebakje.
• Daarna volgt een wandeling van 1,5 uur doorheen de Marollen en de Zavel.
• Om 12.00 uur: driegangenmaaltijd in restaurant ‘Le Basilic’.
• We zetten in de namiddag onze uitstap verder met een bezoek aan de basiliek van Koekelberg en een rondrit door
Brussel.
• Rond 18.00 uur sluiten we de dag af met een heerlijke koffietafel.
• De thuiskomst wordt voorzien omstreeks 20.00 à 20.30 uur.
De ganse dag wordt begeleid door twee gidsen!
Omdat er toch wel wat gestapt moet worden tijdens
deze dag, willen we extra vermelden dat de mensen
die wensen in te schrijven goed te been moeten zijn.
De prijs voor deze uitstap: 40,00 euro per persoon.
Inschrijven kan op Loket Zorg & Gezondheid, Molenstraat 56
voor 15 juni 2017. OKRA-leden kunnen zich via OKRA inschrijven.
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Opgepast voor tekenbeten
Door het mooie weer wordt er meer buiten gespeeld en gewandeld. Let daarom op voor een tekenbeet. Meestal zijn de beten
onschuldig, maar soms veroorzaken ze de ziekte van Lyme.
Teken zijn zeer kleine, bruinzwarte, spinachtige parasietdiertjes.
Ze leven in het strooisel, hoog gras en lage struikgewas. Ze zijn
het hele jaar door aanwezig, maar pas wanneer de temperatuur boven 7°C komt, worden ze actief. Teken voeden zich met
bloed van mensen en dieren. Omdat ze niet kunnen vliegen of
springen laten ze zich vanop struiken, varens en hoog gras vallen op hun ‘gastheer’. Daar zoeken ze een plekje waar de huid
dun en vochtig is en bijten ze zich vast. De meeste tekenbeten
komen voor in de periode van maart tot oktober.
Ziekte van Lyme
Een beet van een teek is vaak onschuldig en pijnloos. Als de
teek besmet is met de Lymebacterie, kan je er ziek van worden. De ziekte van Lyme is meestal goed te behandelen met
antibiotica. Zonder behandeling kan deze ziekte chronische
klachten veroorzaken aan het hart, het zenuwstelsel, de gewrichten en de huid. Heb je na een week een uitdijende rode
of blauwachtige ring of vlek op de plaats van de tekenbeet?
Ga dan naar je huisdokter.
Controleren is een must
Teken kunnen zich overal vastbijten. Ze houden vooral van je
lies, knieholte, oksel, bilspleet, de plaats achter je oren en rond
je haargrens in je nek. Controleer altijd op tekenbeten als je in
het groen geweest bent. Laat iemand anders de plekken controleren die je zelf niet goed kunt zien of gebruik een spiegel.
Controleer ook of er teken zijn op je kleding. Krijg je de teken
niet uit je kleding? Was ze dan op 60°C.
Verwijder de teek zo snel mogelijk met een tekenverwijderaar
(koevoetje, tekenkaart), te koop bij je apotheker. Hoe doe je dat?
• Volg de instructies van de tekenverwijderaar.
• Trek nooit aan het achterlichaam want dan kan ze in twee
scheuren.
• Gebruik geen alcohol, jodium, olie, zeep of andere middelen
voordat je de teek weghaalt. Ontsmet de wonde enkel achteraf met ontsmettingsalcohol.
Wanneer ga je naar de huisarts?
• Als je de teek niet helemaal hebt kunnen verwijderen.
• Als je rode vlekken, de typisch uitdijende vlek of ring, hoofdpijn en/of pijn in de armen of benen krijgt na de tekenbeet.
• Als je koorts en griepsymptomen krijgt na een tekenbeet.
Let op! Deze symptomen treden in regel pas na een week,
soms nog na maanden op.
Voorkomen is beter dan genezen
Ga je wandelen, spelen of sporten in de natuur, dan kan je
tekenbeten gemakkelijk voorkomen:
• Draag gesloten schoenen.
• Doe een lange broek aan en stop je broekspijpen in je sokken.
• Draag kledij met lange mouwen.

T 014 50 77 11 / zorg.gezondheid@herenthout.be
• Teken kruipen soms op je hoofd. Draag daarom een pet als
extra bescherming.
• Blijf op de paden en vermijd lage struiken en hoog gras.
• Ga je naar een natuurgebied of heb je een tuin waar teken voorkomen, dan kan je je huid insmeren met insectenwerende middelen op basis van DEET (30 %) of IR3535.
Let wel op: deze producten beschermen je slechts tijdelijk.
Wees extra voorzichtig bij kinderen. Lees altijd aandachtig
de bijsluiter.
• Controleer na een uitstap in de natuur of tuinwerkje kledij
en lichaam grondig (van boven naar onder en van links naar
rechts).
Registreer een tekenbeet op tekennet.be
Om de ziekte van Lyme te bestrijden, is het belangrijk om de
gebieden met het hoogste risico op tekenbeten te kennen.
Help jij mee om deze gebieden in kaart te brengen? Registreer
elke tekenbeet op www.tekennet.be of via de app TekenNet.
Hoe meer mensen deelnemen, hoe beter de kaarten de werkelijkheid weerspiegelen. In ruil wordt je tekenbeet opgevolgd.
Meer info? www.gezondheidenmilieu.be/teek

Werk met ons mee aan de MMC!
De mindermobielencentrale (MMC) is een vervoerdienst voor
mensen die verplaatsingsproblemen hebben én een beperkt
inkomen. Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs in ruil voor een beperkte kilometervergoeding.
De mindermobielencentrale (MMC) draait goed, indien er voldoende chauffeurs zijn. Daarom willen wij iedereen, die een
paar uur vrije tijd per week heeft, uitnodigen om met ons mee
te werken.
Goede redenen om vrijwilliger te worden bij MMC
Herenthout:
• Je vervoert minder mobiele Herenthoutenaren (enkel op afspraak en na onderling overleg of het past).
• Je bepaalt volledig zelf wanneer én naar waar je wil of niet
wil rijden.
• Je krijgt hiervoor een kilometervergoeding van 0,30 euro per
gereden kilometer.
• Je kunt twee keer per jaar op een vergadering met je collega-chauffeurs ervaringen uitwisselen.
• Je leert nieuwe mensen kennen.
• Je bent omnium verzekerd tijdens de rit.
• Je vult je vrije tijd op met iets heel erg zinvols!
Heb je interesse of bijkomende vragen dan kan je contact opnemen met Loket Zorg & Gezondheid, Molenstraat 56,
T 014 50 77 11 of via e-mail:
zorg.gezondheid@herenthout.be.
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Week van de Amateurkunsten
(WAK) 2017
Op zaterdag 6 mei 2017 komt het feest
van de amateurkunsten naar je toe. In
verschillende warenhuizen word je die
dag verrast met een miniconcert, of je kan
live beeldende kunstenaars aan het werk
zien … Het belooft een verrassende confrontatie te worden.
Allemaal in het teken van ‘The making of’, het jaarthema dat
het Forum voor Amateurkunsten dit jaar bedacht: ‘We leggen
de focus op het creatieproces, het werk achter de schermen,
op proberen, vernieuwen, ervaring opbouwen, en natuurlijk op
de schoonheid van zelf een kunst te beoefenen in de vrije tijd.’
Meer info en een tijdsschema vind je op de gemeentelijke
website en de Facebookpagina van het Loket Vrije Tijd.

Zondag 23 april: Erfgoeddag en
opening toeristisch seizoen
Unieke dubbeltentoonstelling
Voor Peer Stoet en Heemkring Sandelyn is Erfgoeddag
het sein om je ons lokale verleden te laten herbeleven, met
een unieke dubbeltentoonstelling rond carnaval en onderwijs.
Het archief van Peer Stoet wordt al jaren zorgvuldig bijgehouden. Van generatie op generatie werden prachtige erfgoedobjecten doorgegeven die samen het verhaal vertellen
van Peer Stoet, de oudste carnavalsvereniging van België. Er
zijn zelfs affiches van begin 1900. Een selectie foto’s wordt
getoond, en de archivaris vertelt hoe het archief uitgroeide tot
een indrukwekkende verzameling.
Heemkring Sandelyn neemt je dan weer mee op pad
doorheen de geschiedenis
van
meer dan een eeuw
onderwijs in Herenthout. Documenten, voorwerpen en
meubelen van toen
brengen de geschiedenis tot leven.
Wil je weten hoe het
vroeger was in de klas? Welke materialen, kledij en gewoonten er op school waren? Kom langs en ontdek het!
Gratis / zondag 23 april / doorlopend van 10.00 tot 18.00 uur
/ site Verheyen (Smetjes) / Molenstraat 48
Gegidste wandeling ‘Kerkelijk Herenthout’
Net als vele andere Vlaamse dorpen, heeft Herenthout een
ruim aanbod aan religieus onroerend erfgoed. Maar in elk
dorp zijn de verhalen achter deze gebouwen heel verschillend, en vaak zijn ze bepalend voor de geschiedenis en context van de lokale gemeenschap.
Nieuwbakken streekgids en Herenthoutenaar Benny Glassée neemt je mee op een boeiende wandeltocht. Hij graaft
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in het collectief geheugen en nuanceert het, doorspekt met
opmerkelijke anekdotes en weinig bekende faits divers. Er is
een lange geschiedenis om uit te putten, en daar wordt gretig
gebruik van gemaakt.
Deze gegidste wandeling is 5 km lang (duurtijd ongeveer
2u30), is gratis en toegankelijk voor iedereen. Omdat het aantal deelnemers beperkt is, vragen we om vooraf in te schrijven bij Loket Vrije Tijd.
Gratis / zondag 23 april / start om 10.00 & 14.00 uur / gemeentelijke feestzaal / Bouwelse Steenweg 10 / inschrijven
verplicht

Kapelletjesroute
De Kapelletjesroute is al drie jaar een overdonderend succes.
Je kan ook dit jaar, en nog steeds gratis, de brochure van
deze fietstocht bekomen. Het traject is ongeveer 20 kilometer
lang en voert je langs de mooiste kapelletjes (en je zal er meer
dan 20 treffen) van Herenthout. Die staan er in mei op hun
paasbest bij!

‘Van Horen Zeggen’: kinderwandelingen in de omgeving van
Herenthout
Samen met Kempens Karakter, jeugdschrijver Geert
de Kockere en illustrator Johan Devrome ontwikkelde
Herenthout het boek ‘Van
Horen Zeggen’. Het bevat
twaalf prachtig geïllustreerde
kinderverhalen (eentje per
gemeente) die adaptaties
zijn van volksverhalen uit de
streek en waarin hoofdfiguur
Vos je op sleeptouw neemt. Elk vertelsel is gekoppeld aan
een wandeling van kindvriendelijke afstand.
Het boek is een luxueuze editie van 80 pagina’s in hardcover,
en is aan de zachte prijs van 8 euro verkrijgbaar op het Loket
Vrije Tijd. Een echte aanrader, om je hele lente en zomer te
vullen met wandelingen die net dat tikkeltje meer hebben.

Volkscaféroute opnieuw
beschikbaar
De volkscaféroute brengt je langs de meest volkse cafeetjes
in onze nabije regio. Wegens groot succes wordt de route
dit jaar hernomen en is de brochure opnieuw verkrijgbaar. Je
kan ze aanschaffen in de deelnemende horecazaken (voor
Herenthout is dat het Prinsenhof) en op het Loket Vrije Tijd
voor de prijs van 2 euro. Je krijgt per horecazaak een korting
van 0,50 euro op een drankje. De eerste 25 kopers aan het
loket voorzien we, om in dezelfde sfeer te blijven, van een set
speelkaarten!
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Meer fietsnetwerk,
meer fietsplezier
Groter, veiliger en aantrekkelijker:
dat is het fietsnetwerk Kempen
anno 2017. Daarvoor zorgen onder
meer 100 kilometer nieuwe trajecten en 50 extra knooppunten.
Op www.routedokter.be staan
handige kaartjes met de belangrijkste wijzigingen, geordend per
gemeente. Populaire online routeplanners als Fietsnet en RouteYou
beschikken overigens al over de
aanpassingen.
Met behulp van de nieuwe fietskaart Kempen (9,95 euro) stippel je
een deugddoende trip of vakantie
uit. De twintig inrijpunten vormen
evenveel prima vertrekplaatsen, en
de talloze attracties langs het netwerk - van bezoekerscentra
tot uitkijktorens - maken van je tocht een belevingsvolle trip.
Honger of dorst onderweg? De kaart vermeldt heel wat ‘lekkere’ haltes. De 180 ‘Fietsers Welkom’ horecazaken vergasten je op een streekbiertje en veel Kempense gezelligheid.

Cultuur- en jeugdawards 2016
In GOC Ter Voncke werden op zaterdag 21 januari naar jaarlijkse traditie de Cultuurprijs, Jeugdduim en Trofee van Verdienste uitgereikt.
Het project ‘De Groote Oorlog’ won tijdens de gala-avond
de Cultuurprijs 2016 voor het scala aan activiteiten dat tijdens de herdenkingsperiode WOI (30/09 tot 13/11/16) werd
georganiseerd. Maar liefst 16 Herenthoutse verenigingen en
organisaties werden daarmee in de bloemetjes gezet: HK
Sandelyn, Koninklijke Fanfare Sint-Pieter, Sint-Ceciliakoor,
Pieter- en Pauwelkoor, Jubile, Sint-Lutgardiskoor, scholen
Klim-op, ’t Klavertje en De Luchtballon, KFC Herenthout, Levensloop, Jeugdatelier Matsijs, muziekacademie Herenthout,
Kunstkring Toreke – Fotografie, Turnkring Blijf Jong en Muses
In Motion. Andere genomineerden voor de Cultuurprijs waren Kunstkring Toreke – Beeldende Kunsten (voor hun tentoonstelling in Rivierenhof), Jef Aerts (boek ‘100 jaar KFC Herenthout’), Christel Heselmans (boek ‘In Mildheid Ontdooien’)
en Chiro Herenthout (krant 50 jaar Chiro).
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Die laatste vereniging moest echter niet met lege handen
naar huis, want de Jeugdduim werd wél binnengehaald. De
jarige Chiro versloeg in de race naar de prijs Poco Crescendo
(10-jarig jubileum) en de Afterschool Party van de Jeugdraad.
Speciale aandacht was er uiteraard voor de al vermelde
knappe historische Chirokrant die het redactieteam voor de
gelegenheid in elke Herenthoutse brievenbus had gedropt.
Julien Renard tenslotte werd met de Trofee van Verdienste beloond voor een lange carrière (maar liefst 35 jaar) als
grimeur van de Herenthoutse stoeters. KFC Herenthout bleek
tijdens de live telling van de stemmen geen partij voor deze
levende legende.
Proficiat aan alle winnaars en genomineerden!

Erfgoedkampioenen
Kampioenenerfgoed
De erfgoedcel Kempens Karakter wil de komende jaren actief werken rond de sportgeschiedenis van de gemeenten
Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar.
Bedoeling is dat dit in elke gemeente zal resulteren in een
mooie tentoonstelling over het plaatselijke sporterfgoed.
Momenteel probeert de erfgoedcel daarom zo veel mogelijk
interessante foto’s, documenten, objecten en verhalen over
sportclubs, sportevenementen, sportplaatsen en sportkampioenen te verzamelen. Heb je nog mooi materiaal of boeiende verhalen over het sportverleden van Herenthout? Of wil
je graag aan dit project meewerken? Laat het ons weten!
Info? jeroen@kempenskarakter.be / T 014 21 47 00

Speelpleinwerking 2017
SPW Huirtuit, het blijft een vast gegeven in ons dorp. Ook
in 2017 zijn we weer klaar om er samen een geweldig zomerfeest van te maken. Dat mag je dit jaar zelfs heel letterlijk
nemen, want onze speelpleinwerking blaast 25 kaarsen uit.
Uiteraard laten we dat niet onopgemerkt voorbij gaan! De festiviteiten zijn alvast in planningsfase, maar we laten jullie graag
nog even in spanning.
Geen verhuis dit jaar! In 2017 trekken we terug naar onze
aloude locatie, sportcomplex ’t Kapelleke. Van maandag 3 juli
tot vrijdag 28 juli zal een enthousiaste bende de binnen- en
buitenruimtes aan ’t Kapelleke volledig inpalmen, om er samen een geweldige tijd te beleven. Hoe kan het ook anders?
Speelpleinwerking Herenthout is nu eenmaal jouw garantie
op een droomvakantie, en dit jaar misschien nog net dat tikkeltje meer. Doe maar eens goe zot!
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Speelpleinwerking Herenthout
werft aan!
We zoeken massa’s vrijwillige pleinanimatoren vol zotte ideeën die het beste van zichzelf willen geven. Ben je 16+ en wil je
graag een zakcentje bijverdienen en toch vakantie hebben?
Dan is SPW er voor jou! Solliciteren doe je zo snel mogelijk en
uiterlijk op 8 mei 2017.
Ons aanbod:
• Enkele weken spelanimatie in één van de best aangeschreven jeugdwerkingen.
• Je komt terecht in een fris, jong, enthousiast en dynamisch
team.
• Een aantrekkelijk salarispakket in de vorm van een vrijwilligersvergoeding.
Heb je een animatorcursus achter de rug en wil je graag stage lopen in Herenthout? Ook dat is mogelijk!
Solliciteren via de animatorfiche op www.herenthout.be.

014 50 78 50 / vrije.tijd@herenthout.be

Snelnieuws bib
• Op 5 & 6 mei vindt er een uitzonderlijke boekenopruimactie plaats met gewiede boeken en tijdschriften uit onze bibliotheek. De opruimactie gaat door in
site Verheyen, Molenstraat 48. De opbrengst gaat zoals gewoonlijk naar een goed doel. We kozen andermaal voor Levensloop Neteland van de Stichting tegen Kanker. Hou alvast de gemeentelijke website,
www.levensloop.be/levensloopneteland en
www.facebook.com/levensloopneteland in het oog!
• Nog tot zondag 7 mei kan je de resultaten van de knutselnamiddag en de andere activiteiten van de jeugdboekenmaand bekijken tijdens een tentoonstelling in de bib.
Vrije toegang tijdens de openingsuren.
• Volgende kidsdagen staan op de planning: 19 april vertelnamiddag tijdens de buitenspeeldag en op 17 mei doen
we mee aan ‘Pauze in ’t Park’. Inlichtingen in de bib en via
de scholen.
• Sinds jaren verzorgt Mooov (voorheen Open Doek) filmvoorstellingen en wisselpakketten met dvd-films in onze
bibliotheek. Misschien heb je ook al gehoord van het filmfestival dat zij jaarlijks organiseren in Turnhout? Wij ontvingen een aantal vrijkaarten voor dit festival (18 tot 30
april). De vrijkaarten (maximum twee per gezin en zo lang
de voorraad strekt) zijn gratis af te halen in de bib. Kom er
gerust eens voor langs. Het programma vind je terug op
www.mooov.be/Festival/Turnhout/.
• De Herenthoutse leesclub bespreekt op dinsdag
18 april om 19.00 uur in onze bib ‘De levenden herstellen’ van Maylis de Kerangal. De bib zorgt zoals steeds voor
extra exemplaren van het gekozen boek. Info in de bib.

Computerlessen in de bib
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de computerlessen die
de bib organiseert in samenwerking met de bibliotheken van
Kempens Karakter en met de steun van het provinciebestuur
van Antwerpen.
25 april 2017 Online bankieren

09.30-12.00 uur

25 april 2017 Windows 10

19.30-22.00 uur

27 april 2017 Opslaan en werken in de cloud
(dropbox, OneDrive,
We Transfer …)
09.30-12.00 uur
27 april 2017 Privacy en veiligheid op internet
en sociale media
19.30-22.00 uur
Voor elke sessie moet je apart inschrijven in de bib (beperkt
aantal plaatsen). De lessen zijn gratis maar bij het inschrijven
wordt een waarborg van 5 euro gevraagd die terugbetaald
wordt op de dag van de les zelf.
Je kan ook inschrijven voor cursussen in de bibliotheken van
andere gemeenten van Kempens Karakter.
De overzichtsbrochure kan je afhalen
in de bib en Huis Driane.
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Huldiging sportlaureaten &
kampioenen 2016

Regionaal zomeraanbod sport
voor 10- tot 16-jarigen

Op vrijdag 20 januari 2017 werden naar jaarlijkse gewoonte de sportlaureaten & kampioenen van 2016 gehuldigd.

Voor onderstaande sportkampen kan je vanaf 8 mei inschrijven bij de sportdienst van Hulshout. Voor meer info over dit
zomersportaanbod kan je terecht bij de sportdienst van onze
gemeente, Bergense Steenweg 61.

De volgende laureaten mochten een trofee in ontvangst nemen:
• Jeugdsportman: Niels Ceulemans (veldrijden)
• Jeugdsportvrouw: Florence Gils (turnen)
• Jeugdsportploeg: AGD Blijf Jong Herenthout (-16 jaar)
• Sportman: Rudi Van de Poel (bergbeklimmen)
• Sportvrouw: Ellen Van Loy (veldrijden)
• Sportploeg: AGD Blijf Jong Herenthout (+16 jaar)
• Trofee voor Sportverdienste: Jos Horemans (Visclub Moed
& Volharding)
Buiten de laureaten zijn er nog 53 huldigingen geweest. Zij
ontvingen een beker voor de prestaties die zij afgelopen seizoen behaalden.
De volgende verenigingen werkten mee aan dit jaarlijks sportspektakel, waarvoor dank:
• VC Heist Delhaize Herenthout
• Turn, dans & ropeskipping Blijf Jong
• Javo dans
• Muses in Motion
• Prins carnaval met nar en dansmariekes
Nogmaals een dikke proficiat aan alle winnaars en genomineerden!

Watersportkampen
• Surf- en zeil-driedaagse: 5, 6 & 7 juli 2017
• Watersport-driedaagse: 23, 24 & 25 augustus 2017
Locatie: Provinciaal domein Zilvermeer, Mol
Watersportdag
• Adventure & watersportfun: 9 augustus 2017
Locatie: Recreatiedomein De Mosten, Hoogstraten
Hengelsport
• Vis-tweedaagse: 13 & 14 juli 2017
Locatie: Visclub Sportieve Netevissers, visvijver Gilliam,
Grobbendonk
• Vis-tweedaagse: 17 & 18 augustus 2017
Locatie: Visclub Het Rutske, visvijver Hoogbuul, Olen
Overige
• Lasershoot & zwaardspelen: 20 juli 2017
Locatie: Sporthal De Putting, Grote Puttingbaan 8a, Kessel

Regionale G-sportkampen
Inschrijven voor onderstaande activiteiten kan bij de sportdiensten van de organiserende gemeenten.
Circus en outdoor (inclusief G-sportkamp): 10, 11, 12, 13 &
14 juli 2017
Leeftijd: 10 tot en met 16 jaar
Sportcomplex ‘De Vossenberg’, Markgravenstraat 93, Herentals
Vis-driedaagse: 12, 13 & 14 juli 2017
Leeftijd: 9 tot en met 16 jaar
Visclub Vrolijke Vissers, Polderstraat 3, Westerlo

Foto: Martin Lieckens

Regionale vormingsactiviteiten
sport
Contactpersoon: Diane Loosen, T 03 240 62 73 of
vorming@apbsport.provant.be.
Voor het volledige vormingsaanbod van de provincie kan je
terecht op:
www.provant.be/vrije_tijd/sport/opleiding/aanbod

Sport-driedaagse: 2, 3 & 4 augustus 2017
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Doelgroep: personen met een mentale beperking
De Sporthal, Lostraat 48a, Heist-op-den-Berg
Judo- en atletiekdag voor jongeren met ADHD: 16 augustus
2017
Zwem- en circusdag voor jongeren met ASS: 17 augustus
2017
In contact met paard en natuur voor jongeren met ASS/
ADHD: 18 augustus 2017
Leeftijd: 8 tot en met 12 jaar
Sportcomplex ‘De Vossenberg’, Markgravenstraat 93, Herentals
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Lokaal bestuur steunt
zorgboerderij ‘Loei Dolle Pret’
Het lokaal bestuur wil zich jaarlijks actief inzetten voor een
goed doel. Na vorig jaar de nationale Rode Neuzen Actie
als gemeente te hebben gesteund, kozen we dit jaar voor
een lokaal goed doel, namelijk zorgboerderij Loei Dolle
Pret.

‘Bieke en zorggast Philip’

We organiseerden een aantal acties om de werking van
de zorgboerderij wat meer onder de aandacht te brengen
én hen een financieel duwtje in de rug te geven. En jullie
reacties waren hartverwarmend:
• ‘Fantastisch project! Waar kan ik meer info krijgen? Ik
heb een zoon met een beperking en wil weten of hij hiervoor ook in aanmerking komt.’
• ‘Jullie hebben precies goed verkocht?’
• ‘Heel Herenthout gaat deze avond rijstpap eten!’

Jullie poseerden ook met de ‘dierengezellige’ fotoplaat die
JAM Herenthout zo mooi ontworpen en in elkaar geknutseld heeft. De winnaars van deze fotowedstrijd zijn Leander & Maithe De Cuyper, die een gemeentelijke cadeaubon
van 50 euro in ontvangst mochten nemen. De fotoplaat
staat nu trouwens mooi te pronken tussen de échte dieren
op de zorgboerderij!

Het lokaal bestuur en zorgboerderij ‘Loei Dolle Pret’ wensen dan ook iedereen oprecht te bedanken die het goede
doel gesteund heeft. Bedankt Herenthout!

57ste Landdag van de Vlaamse
Alcoholisten

De verkoop van de potjes rijstpap en de snoepzakjes
leverde maar liefst 800 euro op! Hopelijk heeft het jullie gesmaakt. Het geld werd ondertussen overhandigd
aan Raf en Bieke van Loei Dolle Pret die het mee zullen
investeren in een toilet aangepast voor personen met
een handicap.

Op 6 mei 2017 richt de Vlaamse AA haar jaarlijkse Landdag in
met de bedoeling hen als gemeenschap bekend te maken bij
het grote publiek en de geheimzinnigheid die er rond bestaat
op te heffen. Het thema van deze Landdag is ‘Ontwikkel je
ZELF’.
Wanneer? 6 mei 2017 – 10.00 uur (ontvangst vanaf 9.00 uur)
Waar? Provinciaal Vormingscentrum, Smekenstraat 61, 2390
Malle
Iedereen van harte welkom.
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Teksten gemeentenieuws
De teksten voor het gemeentenieuws, dat verschijnt omstreeks half juni, moeten op het gemeentehuis toekomen
uiterlijk op 1 mei 2017.
Je bezorgt het materiaal bij voorkeur digitaal aan
info@herenthout.be. Je kan het ook afgeven op het secretariaat.

15de REVAbeurs in het teken
van (langer thuis) wonen

REVAhome op. Daarin wordt aandacht besteed aan kleine,
soms minuscule maar altijd doordachte woningaanpassingen die ouderen in staat stellen zo lang mogelijk in hun vertrouwde huis te blijven wonen, zonder afbreuk te doen aan
hun zelfstandigheid. De beurs besteedt ook aandacht aan
woningaanpassingen voor personen met een beperking.
Handig zoeken op reva.be
Gedetailleerde en voortdurend bijgewerkte informatie
over het programma, lezingen en studiedagen, vind je op
www.reva.be. In slechts één klik krijg je een overzicht van
exposanten, producten én gedetailleerde praktische informatie. Iedereen kan zijn beursuitstap virtueel voorbereiden.
Tickets zijn gratis te bestellen op reva.be.

Nu al voor de vijftiende keer opent Flanders Expo haar deuren voor REVA. De tweejaarlijkse informatiebeurs voor mensen met een beperking, begeleiders en ouderen vindt plaats
op 20, 21 en 22 april 2017.
REVA staat te boek als dé informatiebeurs en ontmoetingsplek voor mensen met een beperking, ouderen, begeleiders, professionelen en vrijwilligers. De 160 standhouders
geven drie dagen lang informatie over hun nieuwe producten en diensten. REVA beantwoordt duidelijk aan een concrete vraag want elke editie lokt meer bezoekers. Vorige
keer waren dat er meer dan 15 000.
Centraal thema van REVA2017 = Wonen
Speciaal voor ouderen bouwt REVA de informatiestand

Graveren van fietsen
maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur:
8 mei 2017
12 juni 2017
woensdagnamiddag van 13.00 tot 15.00 uur:
12 april 2017
17 mei 2017
21 juni 2017

Onderwijs in Herenthout 2016-2017
Klim-op
Kleuter

’t Klavertje
Kleuter

’t Klavertje
Lager

Opendeuravond/
infoavond

Expo
18/5 18u-20u

Expo
18/5 18u-20u

Openklasdag/kijkdag/ Na afspraak
klas in werking

17/5
Na afspraak

Na afspraak

Opendeurdag

14/5

Instapmomenten

18/4
29/5

Inschrijfmomenten

Na afspraak
014 51 17 09

Klim-op
Lager

De Luchtballon De Luchtballon
Kleuter
Lager

18/4
29/5
Na afspraak
Na afspraak
014 51 17 09 014 51 30 78

18/4
29/5
Na afspraak
014 51 27 64

Na afspraak
014 51 13 39

Na afspraak
014 51 13 39

Mededelingsstrook
De inwoners van onze gemeente krijgen telkens bij het verschijnen van het gemeentenieuws de gelegenheid om
allerhande opmerkingen of problemen te signaleren aan het gemeentebestuur door gebruik te maken van onze
mededelingsstrook. Deze strook bezorg je aan het gemeentebestuur en na ontvangst zal in de mate van het mogelijke tegemoetgekomen worden aan alle verzoeken die als verantwoord kunnen worden aanzien.
Hiermee meld ik het volgende:
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

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

