Beste Herenthoutenaren
De feestdagen zijn voorbij en het gewone leven gaat
weer zijn normale gang. Tijdens de nieuwjaarsdrink van
zondag 8 januari hebben we met velen van jullie kunnen
klinken op het nieuwe jaar. Diegenen die om de één of
andere reden niet konden aanwezig zijn wil ik bij deze in
naam van het lokale bestuur en alle medewerkers een
gelukkig, gezond en voorspoedig 2017 wensen. In 2016
was heel de wereld in de ban van terreur. Laat ons hopen
dat we in 2017 op positievere zaken kunnen focussen.
Als we terugblikken op het voorbije jaar dan kan iedereen
getuigen dat er in Herenthout hard gewerkt is. Denken
we maar aan:
• De omgevingswerken aan sportcentrum ’t Kapelleke
met het nieuwe wandelpad, de Finse piste, beachvolleybalterreinen, de boogschietstand, de voetbalterreinen;
• De Bouwelse Steenweg met een gescheiden rioleringsstelsel, gescheiden fietspaden, nieuwe grachten
en nieuwe toplaag;
• Kloosterstraat 3-5 is prachtig gerenoveerd zodat er
binnenkort zes gezinnen kunnen worden opgevangen;
• De 14 koopwoningen en –appartementen hebben in
Kloosterstraat intussen eigenaars gekregen en zullen
vanaf april bewoond worden;
• De 40 huurwoningen en –appartementen langs Bergense Steenweg, Kapellekensboom en Lindelaan zijn
voltooid;
• De restauratie van de kerk en de pastorij is volop aan
de gang. Als alles op schema blijft, zal de kerk op 1
april opnieuw in gebruik worden genomen;
• Heraanleg van het kruispunt Brannekensstraat, Punt,
Verbistlaan en Jodenstraat werd gerealiseerd;
•…

In 2017 staat er ook heel wat op stapel:
• Het inrichten van de nieuwe kinderclub in Kloosterstraat en tegelijk het creëren van een nieuwe refter in
gemeenteschool Klim-op;
• De afbraak van site Serneels. Hopelijk kan er tegen
eind 2017 begonnen worden aan de nieuwe magazijnen voor de technische dienst en een opslagplaats
voor de carnavalstoet en heemkring;
• De ontwikkeling van de cultuursite van Verheyen in
Molenstraat met onder andere de bouw van een nieuwe polyvalente zaal;
• Het sportgebouw en de terreinen van KFC Herenthout
zullen in gebruik worden genomen;
• Grondig onderhoud aan wegen, voetpaden, atletiekpiste en speelplein Liefkenshoek;
•…
Zoals jullie ondertussen allemaal al hebben kunnen lezen,
zal ik op 1 april als burgemeester de fakkel doorgeven
aan eerste schepen Patrick Heremans. Hij neemt met
heel veel goesting en enthousiasme deze taak op zich
en zal samen met jullie allemaal verder bouwen aan een
alsmaar moderner en mooier Herenthout dat gewapend
is voor de uitdagingen van de toekomst. Ik heb er in elk
geval heel veel vertrouwen in!
Beste Herenthoutenaren, we kunnen er niet naast kijken.
Er is en er wordt hard gewerkt in Herenthout. Dat is ook
nodig om onze gemeente levendig en bruisend te houden. Bedankt aan iedereen die hiertoe zijn of haar steentje bijdraagt.
Tot slot wil ik jou en je familie het allerbeste toewensen
in 2017!!!
Roger Gabriëls
Burgemeester van Herenthout tot 31 maart 2017

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

Loket Vrije Tijd

Sluitingsdagen:
maandag 27 februari 2017: namiddag en ’s avonds gesloten
dinsdag 28 februari 2017: namiddag gesloten
maandag 17 april 2017
maandag 1 mei 2017
40ste jaargang – nummer 1 – 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

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

Zwanenberg 27
T 014 50 27 76
kids.co@herenthout.be
facebook.com/LoketKidsCo
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 27 februari 2017: namiddag en ’s avonds gesloten
dinsdag 28 februari 2017: namiddag gesloten
maandag 17 april 2017
maandag 1 mei 2017

Sluitingsdagen:
dinsdag 28 februari 2017
maandag 17 april 2017
maandag 1 mei 2017

Bibliotheek
Sluitingsdagen:
zondag 26 februari 2017
zondag 5 maart 2017
zondag 16 april 2017
maandag 17 april 2017: leeslokaal ook gesloten

Loket Leven & Ondernemen
Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 35
leven.ondernemen@herenthout.be

Sporthal
Sluitingsdagen:
zondag 26 februari 2017
maandag 27 februari 2017
zondag 5 maart 2017
zondag 16 april 2017
maandag 17 april 2017
maandag 1 mei 2017

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 27 februari 2017: namiddag en ’s avonds gesloten
dinsdag 28 februari 2017: namiddag gesloten
maandag 17 april 2017
maandag 1 mei 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

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 27 februari 2017
maandag 6 maart 2017
maandag 17 april 2017
maandag 1 mei 2017

Sluitingsdagen:
maandag 27 februari 2017: namiddag en ’s avonds gesloten
dinsdag 28 februari 2017: namiddag gesloten
maandag 17 april 2017
maandag 1 mei 2017
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Herenthout
Nieuws uit de gemeenteraad

Nieuws uit de OCMW-raad

Gemeenteraad van 10 oktober 2016

Raad van 4 oktober 2016
• De stad Brugge treedt op als opdrachtencentrale voor de
aankoop van ICT-producten en biedt andere organisaties de
mogelijkheid om hierop beroep te doen. De OCMW-raad
geeft goedkeuring aan de administratie om gebruik te maken
van deze opdrachtencentrale om zo offertes op maat te kunnen opvragen en de beste koop te kunnen doen.

• Vervanging raadslid Ingrid Verheyen
Nadat de gemeenteraad akte heeft genomen van het ontslag van mevrouw Ingrid Verheyen werd de heer Wim Van
Looy aangesteld als gemeenteraadslid. Eerder werd hij in zitting van 27 april 2015 tijdelijk aangesteld om mevrouw Ingrid
Verheyen te vervangen omwille van medische redenen.

Gemeenteraad van 7 november 2016

Raad van 8 november 2016

• Inzameling grof vuil
Vanaf 1 januari 2017 zal het groot huisvuil niet langer opgehaald worden door de technische dienst maar door IOK
Afvalbeheer. Door het uitbesteden van de ophaling van
het groot huisvuil krijgt de technische dienst meer ruimte
voor andere taken en wordt de administratie minder belast. Bovendien zal een concrete weging minder discussie
veroorzaken dan bij het schatten van de hoeveelheid per
kubieke meter. De kostprijs bedraagt 0,25 euro/kg. In het
verleden betaalde je 30 euro/m3 ongeacht het gewicht.

• De OCMW-raad geeft goedkeuring om deel te nemen aan
de procedure voor de samenaankoop van aardgas en elektriciteit voor de periode 2018-2020. Het gemeentebestuur
wordt aangeduid om in naam en voor rekening van het
OCMW van Herenthout op te treden in deze procedure.

Raad van 6 december 2016
• De OCMW-raad keurt de meerjarenplanning 2014-2019,
aanpassing 2017, goed. Deze omvat een strategische nota,
een financiële nota en de nodige toelichtingen.

• Buitengewoon onderhoud wegen
De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden en de gunningswijze van de opdracht ‘buitengewoon onderhoud
wegen’ goed. De kostprijs wordt geraamd op 310 730,57
euro inclusief BTW. De opdracht wordt gegund bij open
aanbesteding.

• De OCMW-raad keurt eveneens het budget, omvattende
een beleidsnota en financiële nota, voor 2017 goed.

Nieuwjaarsdrink

• Beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk
onderwijs
Op verzoek van OVSG vzw (Onderwijskoepel van Steden
en Gemeenten) hechtte de gemeenteraad goedkeuring
aan de beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs. Als openbare dienst moet het gemeentelijk
onderwijs beantwoorden aan de principes van neutraliteit
en zich profileren als een neutrale onderwijsverstrekker,
hetgeen zich uit in het pedagogisch project, het schoolreglement en de onderwijspraktijk. Onze gemeenteschool
is trots reeds aan deze voorwaarden te voldoen.

2017 werd in onze gemeente schitterend ingezet! Op zondag
8 januari 2017 trakteerde het Lokaal Bestuur alle inwoners
van Herenthout tijdens de nieuwjaarsdrink. Ook de deelnemende verenigingen verdienen een dikke pluim voor hun medewerking aan deze gezellige dag!

Gemeenteraad van 5 december 2016
• Nieuwe straatnaam ‘Schuddeboske’
De gemeenteraad had reeds in zitting van 10 oktober 2016
de straatnaam ‘Schuddeboske’ voor de weg in de private verkaveling Uilenberg voorlopig vastgesteld. Vermits er
geen bezwaren ingediend werden gedurende het openbaar onderzoek van 17 oktober tot en met 17 november
2016, werd de naam ‘Schuddeboske’ definitief vastgesteld
door de gemeenteraad.
• Goedkeuring budget en meerjarenplan
De meerjarenplanning 2014-2019, aanpassing 2017, omvattende een strategische nota, een financiële nota en de
nodige toelichtingen, werd goedgekeurd. Tevens werd het
budget 2017, omvattende een beleidsnota, financiële nota
en de nodige toelichtingen goedgekeurd.
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loket leven & ondernemen

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

Aanpassing prijzen identiteitskaart, kids-ID en verblijfskaart
voor niet-Belgen

waarin hun nieuw huisnummer werd meegedeeld. In de loop
van januari ontvangen zij verdere instructies.
Als je vrienden, kennissen of familie hebt wonen in deze twee
straten, kan je best deze mensen contacteren en je adressenbestand aanpassen.

Omwille van de jaarlijkse herziening door FOD Binnenlandse
Zaken zijn vanaf 1 januari 2017 de prijzen aangepast.
Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2017 volgende prijzen
gelden:

Nieuwe naam voor verkaveling
Uilenberg/Heuvelstraat

• identiteitskaart en verblijfskaart voor niet-Belgen: 16,70 euro
(duplicaat 17,70 euro)
• kids-ID: 6,30 euro (duplicaat 7,30 euro)
• biometrische kaart voor vreemdelingen: 19,40 euro

In het gemeentenieuws van juli 2016 werd een oproep gelanceerd om voor de verkaveling gelegen tussen Schransstraat,
Heuvelstraat en Uilenberg een gepaste straatnaam te zoeken.
Tevens werd aan heemkring Sandelyn advies gevraagd.

De spoedprocedures voor de verschillende types van kaarten
dalen dan weer in kostprijs.

De heemkring vond in het Leenboeck van Herenthout (17de
eeuw) de benamingen ‘de peuters heijde’ en ‘houtvondelbempt’.

Info?
Loket Leven & Ondernemen, dienst burgerzaken
T 014 50 78 35 - leven.ondernemen@herenthout.be

Op de oproep hebben een tiental mensen gereageerd. De
voorstellen ‘Stoetersstraat’ en ‘Pastoor Rik Maesstraat’ spreken voor zich maar de interessantste voorstellen kwamen van
inwoners die vroeger (of nog steeds) in de buurt van de verkaveling hebben gewoond.
Uit de bus kwam: ‘Louisalaan’ of ‘Augustlaan’ genoemd naar
grootouders die daar woonden of ‘Hofweglaan’ verwijzend
naar een tuin die nu in de verkaveling is opgenomen. ‘Schransheuvel’ als verwijzing naar Heuvelstraat en Schransstraat. Uiteindelijk is er rekening gehouden met de benaming die werd
gebruikt door de buurtkinderen die destijds gingen spelen
op dit terrein. De namen ‘Zavelberg’ en ‘Kattenberg’ werden
respectievelijk 1 en 2 keer voorgesteld maar de grote winnaar
werd Schuddebos/Schuddeboske dat 8 keer werd voorgesteld.
Op 5 december 2016 heeft de gemeenteraad beslist dat de
nieuwe straatnaam voor de verkaveling ‘Schuddeboske’
wordt.

Woninghernummering …
een noodzakelijk kwaad!

Lijst van gezworenen – hoe gaat
dit in zijn werk?

de Merodestraat
Door de bouw van twee appartementsblokken op de hoek
Nijlense Steenweg/de Merodestraat waarvan de toegang naar
één woonblok van 5 wooneenheden in de Merodestraat gelegen is en door de onlogische nummering aan het begin van
de straat, is het aangewezen dat de ganse straat een nieuw
huisnummer krijgt. Dit is nodig om de openbare veiligheid, de
postzekerheid en de privacy te verzekeren.

Om de vier jaar, in de loop van de maand januari, moeten de
gemeentebesturen, overeenkomstig artikel 218 van het Gerechtelijk Wetboek, de gemeentelijke lijst van gezworenen opmaken. De lijsten van gezworenen, voor de laatste keer opgemaakt in het jaar 2013, moeten dus vernieuwd worden in het
jaar 2017.

Verbistlaan
Door de realisatie van een verkaveling hoek Verbistlaan–Hooghuis waarbij 10 bouwpercelen zijn voorzien langs Verbistlaan, is
het noodzakelijk dat de woningen gelegen aan de oneven zijde
van de straat een nieuw huisnummer krijgen.

Procedure
Loting
In de loop van januari gaat de burgemeester, bijgestaan door
twee schepenen, over tot een loting van de gezworenen. De
loting heeft plaats op het gemeentehuis. De datum en het uur
ervan worden bij aanplakking bekendgemaakt.

1 februari 2017
De hernummering in beide straten is voorzien voor 1 februari
2017. De betrokken bewoners hebben al een brief ontvangen
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loket leven & ondernemen

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

Opmaken van de voorbereidende lijst van gezworenen
De personen van wie het rangnummer op de kiezerslijst van
2014 eindigt op één van de aldus gevormde getallen, worden op de voorbereidende lijst van gezworenen ingeschreven. Van deze voorbereidende lijst worden weggelaten: de
personen die op 1 januari 2017 geen 28 jaar oud zijn of reeds
de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.

4. Volgende mensen komen in aanmerking:
a. Categorie 1: wigw of omnio-statuut
b. Categorie 2: bruto belastbaar inkomen van alle gezinsleden samen is minder dan 17 649,88 euro (verhoogd met
3 267,47 euro per persoon ten laste)*
c. Categorie 3: mensen met een hoge schuldenlast (collectieve schuldenregeling)

Opstellen en verzenden van witte kaarten
Voor elke persoon die overblijft op de voorbereidende lijst van
gezworenen, wordt een witte kaart opgesteld en deze persoon wordt verzocht te antwoorden op de gestelde vragen.
De kaart wordt met een begeleidend schrijven aan de belanghebbende bezorgd.

* Bedragen verhoogd sinds 1 december 2016
Waar vind je meer informatie?
• Loket Sociale Dienst
• www.verwarmingsfonds.be
• Gratis nummer T 0800 90 929
LET OP! De aanvraag moet gebeuren bij Loket Sociale Dienst en dit binnen 60 dagen na levering!

Inzameling van de witte kaarten
De belanghebbenden dienen binnen de 8 dagen na ontvangst de achterzijde van de kaart in te vullen en te ondertekenen op de voorzijde. De kaarten kunnen terugbezorgd
worden met een bijgevoegde omslag.
Vaststellen van de definitieve lijst
Na rangschikking en nummering van de binnengekomen
kaarten stelt de burgemeester de definitieve lijst van gezworenen op. Deze lijst wordt dan bezorgd aan de deputatie. Op
hun beurt worden door loting de personen aangeduid die
zullen zetelen in de jury van assisenzaken.
Wij vragen iedereen
die in de loop van
januari de witte kaart
met vragenlijst ontvangt, zijn medewerking te verlenen en
de termijn van terugbezorging te respectereren.

Recht op een verwarmingstoelage
van de federale overheid?
De ‘mazoutpremie’ bestaat nog steeds. Denk je er recht op te
hebben? Ga hieronder na of je voldoet aan de voorwaarden.
1. De federale verwarmingstoelage kan een heel kalenderjaar lang worden aangevraagd. Opgelet: je moet je
aanvraag wel doen binnen een termijn van 60 dagen
na de levering.
2. Als je voldoet aan de voorwaarden, kan je genieten van
een federale verwarmingstoelage, ongeacht de prijs
die je per liter betaalde. Opgelet: het bedrag dat wordt
toegekend, is wel nog steeds afhankelijk van de prijs per
liter die je betaalde.
3. Je kan maximum voor 1 500 liter per jaar een tussenkomst krijgen.
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loket bouwen & wonen

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

Burgemeesterconvenant
Kempen2020
Is je verwarmingsketel
aan vervanging toe?
De meeste mensen vervangen hun verwarmingsketel wanneer deze niet meer werkt. De technologie van verwarmingsketels is de laatste decennia echter zo sterk geëvolueerd, dat
vervanging van een oude ketel nuttig kan zijn, ook al lijkt die
op het eerste gezicht nog goed te werken.
De huidige ketels zijn heel wat zuiniger waardoor je fors kan
besparen op je energiekosten. Bovendien draag je zo je
steentje bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Ten opzichte van een oude ketel kan je tot 35 % besparen op het
energieverbruik, terwijl de aankoop- en installatiekost relatief
beperkt is. Hierdoor is de investering in de meeste gevallen
op minder dan 10 jaar terugverdiend. Wil je weten of jouw
ketel aan vervanging toe is? Doe de test op www.iok.be/verwarming.
Doe mee met de samenaankoop condensatieketels
Onze gemeente organiseert samen met 26 andere gemeenten en IOK deze winter een samenaankoop condensatieketels. Door samen de markt op te gaan, willen we goede
voorwaarden voor een kwaliteitsvol aanbod bekomen. Deze
actie biedt zowel condensatieketels aan op aardgas als op
mazout. Experts zorgen voor deskundige begeleiding bij de
beoordeling van de offertes.

Er verandert heel wat onder
de energiepremies vanaf 2017
Vlaanderen trekt volop de kaart van de totaalrenovaties.
Daarom zette de regering het licht op groen om het premiesysteem zelf aan een grondige renovatie te onderwerpen.

Meer info en inschrijven
Kom langs op de infoavond op donderdag 16 februari
2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
van Grobbendonk (Boudewijnstraat 4). De infoavond is gratis,
maar inschrijven is verplicht. Vrijblijvend inschrijven is mogelijk
via www.iok.be/verwarming. Na inschrijving word je verder op
de hoogte gehouden over het verloop van de actie in jouw
gemeente.

Premies dakisolatie, glas en zonneboiler afgebouwd
De premie voor dak- of zoldervloerisolatie daalt tot 6
euro/m² indien deze wordt geplaatst door een aannemer.
Voor doe-het-zelvers verlaagt de premie tot 3 euro/m². De
premies zijn niet meer afhankelijk van de dikte van het isolatiemateriaal. Daartegenover staat dat de isolatiewaarde
verstrengt: de Rd-waarde moet in beide gevallen minstens
4,5 m²K/W bedragen.

Kan je niet aanwezig zijn op deze infoavond, raadpleeg dan
zeker de kalender van energie infotoer op www.iok.be/ei. Ook
Hulshout, Heist-op-den-Berg, Lille en Herentals organiseren
deze infoavond.

Voor hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing daalt de premie tot 10 euro/m². Deze is nog enkel
geldig voor superisolerend glas met een U-waarde van
maximum 1,1.

Mee beslissen welke firma’s de werken mogen uitvoeren?
De keuze van de firma zal gebeuren door een stuurgroep van
mensen die meedoen met de samenaankoop. Deze stuurgroep komt op donderdag 23 februari om 19.30 uur in Nijlen
samen. Als je wil deelnemen, kan je dit aangeven via het inschrijvingsformulier.

Nog maximum 40 % (vroeger 50 %) van de facturen voor
het plaatsen van zonneboilers wordt gesubsidieerd. Bovendien moet de aannemer vanaf 1 juli 2017 beschikken
over een certificaat van bekwaamheid.
De premies voor de isolatie van buitenmuren, spouwmuren en vloerisolatie blijven ongewijzigd.

Voorstelling van de winnende firma
De winnende firma’s stellen zichzelf en hun werkwijze voor op
woensdag 15 maart 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis van Vorselaar (Markt 14).

Combipremie en E-peilpremie verdwijnen
Sinds 2017 verdwijnt de combipremie waarbij je recht had
op een extra premie als je muurisolatie combineerde met
het plaatsen van nieuwe ramen.

Nog vragen? T 014 56 42 56 of
duurzaamheidsteam@iok.be
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loket bouwen & wonen

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

Wegens succes, een tweede
Repair Café op 20 mei 2017

Ook de enige premie waarop nieuwbouwwoningen recht
hadden, met name de E-peilpremie, verdwijnt.
Stimulans voor de warmtepomp
De premies voor warmtepompen gaan omhoog. Deze bedragen sinds 2017 4 000 euro voor een geothermische
warmtepomp, 1 500 euro voor een lucht-waterwarmtepomp, 800 euro voor een hybride lucht-waterwarmtepomp en 300 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp. Deze
premie is telkens geldig per woning of wooneenheid en
bedraagt maximum 40 % van de factuur. Ook deze aannemers moeten vanaf 1 juli 2017 beschikken over een certificaat van bekwaamheid.

Maar liefst 14 reparateurs en een tiental helpende handen
hebben van het eerste Repair Café een succes gemaakt!
Dankzij al deze vrijwilligers kregen fietsen, kleding, juwelen,
elektrische apparaten, messen en boeken een tweede leven.
Meer dan 80 % van de aangeboden zaken zijn effectief hersteld! Dat ook de bezoekers tevreden waren, bleek uit de giften die we in de giftboxen mochten ontvangen. Deze werden
op vraag van de vrijwilligers gedoneerd aan een goed doel.
Tweede Repair Café
Gezien het succes plannen we op 20 mei 2017 een tweede Repair Café. Je kan er opnieuw terecht om gratis je kapotte spullen
te laten herstellen. We vragen je wel om zelf de nodige wisselstukken mee te brengen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe band of
ketting voor een fiets of een nieuwe rits voor kleding. Wie niets
heeft om te repareren, neemt een drankje of gaat helpen bij een
reparatie van iemand anders en doet inspiratie op.

Nieuw: premie voor isolatie binnenmuren
Isoleer je je buitenmuren langs de binnenkant, dan kom je
in aanmerking voor een premie van 15 euro per m². Deze
premie is van toepassing op door een aannemer nieuw
geplaatste isolatie aan de binnenkant van buitenmuren, op
voorwaarde dat de warmteweerstand van de nieuw aangebrachte isolatielaag minimaal 2 m²K/W bedraagt. Je architect moet wel controle uitoefenen op de werken.

Geef/ruil plein
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 op dezelfde
dag een Chair Fair waar je terecht kan om nog bruikbare
spullen te ruilen.

Extra: de totaalrenovatiebonus
Indien je binnen de vijf jaar drie of meer groene investeringen combineert, dan krijg je een totaalrenovatiebonus
bovenop de individuele premies. Als je drie ingrepen combineert, krijg je een bonus van 1 250 euro. De bonus verhoogt met het aantal investeringen. Combineer je ze alle
zeven, dan krijg je een maximale extra premie van
4 750 euro. Het gaat concreet om volgende groene investeringen: dak, beglazing, muur, vloer, warmtepomp, zonneboiler of ventilatie.

Noteer zaterdag 20 mei 2017 alvast in je agenda. Het
juiste tijdstip en de locatie verneem je in de volgende nieuwsbrief.
Vragen of meewerken?
Heb je nog vragen of help je graag mee aan dit initiatief?
Neem dan contact op met de milieudienst op T 014 50 78 44
of milieudienst@herenthout.be.

Premies voor beschermde afnemers blijven
Sociaal zwakkere groepen hebben recht op dezelfde premies, maar hun premiebedrag ligt gemiddeld 50 % hoger.
Bovendien hebben zij recht op een premie voor condensatieketels en krijgen ze een kortingsbon voor energiezuinige
koelkasten of wasmachines.
Conclusie: combineren = profiteren
Alles samengevat: combineer je verschillende energetische ingrepen bij je renovatie, dan krijg je een hogere
premie. Spreid je ze over de tijd, dan zal je minder premies
terugkrijgen.
Een volledig overzicht vind je op
http://www2.vlaanderen.be/economie/
energiesparen/premies/premies2017.pdf
Voor meer informatie kan je ook terecht bij het Loket Bouwen & Wonen.
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loket bouwen & wonen

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

Energie infotoer

Nieuwe zwerfvuilactie
op 11 maart 2017

Na het succes van de voorbije edities organiseert IOK in samenwerking met Kamp C, Eandis, Infrax en de Gezinsbond
opnieuw een energie infotoer. In alle 29 Kempense gemeenten vindt een infoavond plaats over verschillende onderwerpen. De rode draad is energiezuinig bouwen en verbouwen.

Ook in 2017 organiseren we samen met de zwerfvuilpeters
en -meters een zwerfvuilactie. Om Herenthout weer volledig
op te ruimen, hebben we ook jouw hulp nodig. We doen
een warme oproep naar iedereen die mee wil helpen om
zwerfvuil op te ruimen.

Volgende thema’s komen aan bod:
• verwarmen met een condensatieketel;
• elektriciteit en warmte uit de zon;
• muur- en raamisolatie;
• LED-verlichting;
• warmtepompen;
• energie besparen op grootmoeders wijze (ook in Herenthout).

We verzamelen om 8.45 uur in de gemeentelijke
feestzaal (Bouwelse Steenweg 10), waar je kan aanduiden
welke straten of pleintjes je wil doen. Je krijgt er ook de nodige vuilniszakken, grijpstokken, handschoenen en een fluo
hesje. Om 9.00 uur gaat iedereen aan de slag. We sluiten ‘s
middags de zwerfvuilactie af met een hapje en een drankje.
Help je graag mee? Geef een seintje aan de milieudienst
voor 1 maart 2017, zodat we voldoende eten en drinken
kunnen voorzien. Ook met vragen kan je bij de milieudienst
terecht. Je kan ze bereiken op T 014 50 78 44 of
milieudienst@herenthout.be.

Je vindt het volledige overzicht van de infoavonden en de
gemeenten waarin ze doorgaan op www.iok.be/ei.
De infoavonden zijn gratis. Inschrijven is wel verplicht en
kan via www.iok.be/ei. Voor meer informatie bel je IOK op
T 014 56 42 56.
Infonamiddag op 30 januari om 13.30 uur
Dit jaar opteerde onze gemeente voor de namiddagsessie
‘Energie besparen op grootmoeders wijze’, die specifiek gericht is naar senioren. De sessie vindt plaats op maandag 30 januari 2017 in Huis Driane en start om 13.30 uur.
Ook deze sessie is gratis, maar er wordt gevraagd om in te
schrijven via de milieudienst, Loket Zorg & Gezondheid of via
www.iok.be/ei.
Meer info bij de milieudienst, T 014 50 78 44 of
milieudienst@herenthout.be.

Openbare verkoop brandhout
Het gemeentebestuur van Herenthout gaat over tot de verkoop van een aantal loten brandhout van elk circa 5 m3. De
minimum instelprijs bedraagt 20 euro per lot.
De verkoop gebeurt per opbod en gaat door op maandag
6 februari 2017 om 17.30 uur op de parking van KFC
Herenthout, Cardijnlaan.
De loten zijn te bezichtigen op de dag van de verkoop.

Graveren van fietsen
maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur:
16 januari 2017
6 februari 2017
6 maart 2017
woensdagnamiddag van 13.00 tot 15.00 uur:
22 februari 2017
22 maart 2017
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loket bouwen & wonen

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

Ophaalkalender 2017

Opnieuw sterilisatie en castratie
van zwerfkatten door de gemeente

Je ophaalkalender goed ontvangen? De kalenders werden
een maand geleden verspreid over alle brievenbussen. Wie
toch geen kalender heeft gekregen of een extra exemplaar
wenst, kan hiervoor terecht op het gemeentehuis (Loket Bouwen & Wonen).

Zwerfkatten of poezen zonder baasje vormen in onze gemeente een steeds groter probleem. De overpopulatie van zwerfkatten brengt, afgezien van dierenleed, hinder mee voor de
bevolking.

Op deze kalender vind je alle vertrouwde informatie over ophaaldata en sorteerregels. Je kan de ophaalkalender ook digitaal raadplegen via www.iok.be. Opgelet: vaste ophaaldag gewijzigd. Raadpleeg zeker de kalender!

Daarom is het noodzakelijk dat we de populatie zwerfkatten
beheersen. Dit doen we niet door de dieren te bejagen of weg
te jagen, maar door te voorkomen dat ze zich voortplanten.
Daarom besliste de gemeente om het zwerfkattenproject
opnieuw op te starten.

Vergrote versie voor slechtzienden
Mensen die slechtziend zijn, kunnen een groter formaat van
de ophaalkalender vragen via de afvalinfolijn op het nummer
T 014 56 27 75 of via afvalbeheer@iok.be.

Zwerfkatten vangen en behandelen
Wie overlast heeft van zwerfkatten, meldt dit bij de milieudienst
(Loket Bouwen & Wonen). De technische dienst levert vangkooien die je in je tuin plaatst. Zodra het diertje is gevangen,
verwittig je de technische dienst, die de dieren ophaalt en naar
de dierenarts brengt.

Nieuw: ophaling grof vuil door IOK
Sinds 2017 wordt grof vuil niet langer opgehaald door de
technische dienst, maar door IOK. Wie grof vuil aan huis wil
laten ophalen, moet drie werkdagen voor de ophaaldatum
naar IOK bellen op T 014 58 09 96. Het grof vuil wordt vanaf
nu gewogen en niet langer geschat. De kostprijs bedraagt
0,25 euro per kg.

De dierenarts onderzoekt en test de kat op aids of leucose. Is
het diertje ziek, dan wordt het geëuthanaseerd. Gezonde katten worden gesteriliseerd of gecastreerd en gemerkt met een
knip in de oor. De dieren worden door de technische dienst terug vrijgelaten. Dit gebeurt mogelijk op een andere locatie om
verdere overlast te vermijden en te voorkomen dat huisdieren
worden gesteriliseerd en gecastreerd.

Recycle app!
Heb je de handige ‘Recycle app’ al? Met deze app krijg je bericht van elke ophaling aan huis. Je vindt er de openingsuren
van het containerpark en het adres van de dichtstbijzijnde
Kringwinkel. Vraag over sorteerregels? Geen probleem, ook
hier helpt ‘Recycle’ je verder. De app is beschikbaar voor Android en Apple.

Sterilisatie, identificatie en registratie van huiskatten
is wettelijk verplicht
Vaak zijn de ‘wilde’ katten de nakomelingen van onze eigen
huispoezen. Daarom zijn eigenaars bij wet verplicht om hun eigen poes of kater te laten steriliseren of castreren. Dit betekent
dat elke fokker, asiel en eigenaar elke kat die geboren, weggegeven, verkocht of geadopteerd wordt, moet identificeren en
steriliseren/castreren.

Vragen?
Met vragen kan je terecht op de diftar-informatielijn
T 0800 97 687 of de afvallijn op T 014 56 27 75, die je ook
onderaan de kalender terugvindt.

Zo’n verplichte identificatie bestaat uit het onderhuids
aanbrengen van een microchip in de hals van de kat door de
dierenarts. Zonder registratie heeft de plaatsing van een microchip geen zin. Door de registratie van het unieke nummer in een centrale databank wordt de poes verbonden aan
het adres en telefoonnummer van de eigenaar. Elke dierenarts,
asiel of politieagent heeft een chiplezer waarmee ze een verloren gelopen poes kunnen identificeren en de eigenaar opzoeken via www.idchips.com.
Meer info over de wettelijke bepalingen op
www.lne.be/themas/dierenwelzijn.
Met vragen over het zwerfkattenproject kan je terecht bij
de milieudienst op T 014 50 78 44 of
milieudienst@herenthout.be.
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T 014 50 27 76 / kids.co@herenthout.be

Week tegen pesten
van 17 tot 24 februari 2017

Het zijn twee actieve en creatieve uurtjes waarin je je kind op
een andere manier leert kennen en het kind zich bewust gaat
worden van zijn sterke kanten.

Traditiegetrouw is de week voor de krokusvakantie de week
tegen pesten. Scholen, jeugdbewegingen, kinderopvang …
zetten zich extra in om pesten een halt toe te roepen. Zelfvertrouwen en omgaan met emoties zijn niet makkelijk voor
kinderen en liggen aan de basis van pestpreventie.

Er worden tips en praktische oefeningen meegegeven die je
thuis nog een keertje opnieuw kan doen of kan blijven toepassen om het zelfvertrouwen te laten groeien.

Huis van het Kind Herenthout organiseert daarom:
Infoavond (hoog)sensitieve, prikkelgevoelige
kinderen en weerbaarheid
Overprikkeling, boze kinderen, buikklachten, hoofdpijn, tot
niet meer naar school willen … En ook: bang zijn, geen fouten durven maken, ontploffen in de klas en/of thuis, het zijn
allemaal klachten die we horen bij gevoelige kinderen.
Tijdens deze infoavond krijg je als ouder informatie aangereikt
over (hoog)sensitiviteit.
Je krijgt ook tips en tools zodat je je kind goed kan opvangen
en ondersteunen. Hierbij bespreken we:
• de kwaliteiten van (hoog)sensitieve kinderen leren herkennen;
• stress en stressreductie;
• leren vanuit een groei mindset;
• eigenwaarde en zelfvertrouwen;
• positief en activerend kunnen communiceren;
• je eigen valkuilen leren kennen;
• weten hoe je uit de emotie kunt stappen als er iets vervelends gebeurt.
Spreker van dienst is Nicole Dewinter. Zij heeft haar eigen
praktijk Talentum en werkt met kinderen, jongeren en volwassenen rond studievaardigheden, stressmanagement, onderpresteren … Voordien was zij diagnostisch medewerker in
het UZA en gaf zij les in het secundair onderwijs.
Praktisch
Dinsdag 21 februari 2017 van 19.30 tot 22.00 uur, gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg 10, Herenthout.

Katrien Thuysbaert leidt alles in goede banen. Zij is van opleiding lerares lager onderwijs en heeft zich bijgeschoold tot
kindercoach. Ze is ook sensikidscoach en kan zo (hoog)gevoelige kinderen en hun ouders nog beter begeleiden. Buiten
coaching geeft zij ook nog kleuteryoga, kinderyoga, ouderkindyoga en therapeutische yoga aan kinderen. Ze heeft zelf
een eigen praktijk van kinderyoga en coaching ‘De Schatkist’
en is ook werkzaam binnen de groepspraktijk Anemoon in
Kontich.
Praktisch
Woensdag 22 februari 2017 van 14.00 tot 16.00 uur, gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg 10, Herenthout.
Inschrijven: kids.co@herenthout.be of T 014 50 27 76
Deze infoavond is gratis.

Het doolhofje
School en studiekeuze
Hoe weet je welke school de best mogelijke plek is voor je
zoon of dochter en hoe kan je als ouder je steentje bijdragen opdat die school (nog) autismevriendelijk(er) wordt? Hoe
weet je welke studiekeuze de juiste studiekeuze is voor je
kind? Een verhaal over draagkracht van ouders, kinderen en
school. Na de inleiding is er tijd voor vragen en ervaringsuitwisseling.
Praktisch
Maandag 13 maart 2017 om 19.30 uur in Huis Driane,
Molenstraat 56, Herenthout.
Gastspreker: Ingrid De Vos, Vlaamse Vereniging voor Autisme
Deelname: 2 euro
Inschrijven: winnie.croonenborghs@herenthout.be of
T 014 50 27 76

Inschrijven: kids.co@herenthout.be of T 014 50 27 76
Deze infoavond is gratis.
Workshop: Zelfvertrouwen (voor ouder(s) en kind)
In deze praktische workshop ga je als ouder samen met je
kind (6-12 jaar) aan de slag. We gaan op een speelse manier
het zelfvertrouwen van jouw kind vergroten. Als je kind voldoende zelfvertrouwen heeft zal het zich ook weerbaarder
kunnen opstellen en zich beter in zijn vel voelen.
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T 014 50 27 76 / kids.co@herenthout.be

Week van de opvoeding: ‘Opvoeden
is samen lachen, huilen, praten en
eten’

Infoavonden Huis van het Kind
Middenkempen 2017

De stortvloed van opvoedboeken, -modellen en -theorieën
doet het ons soms vergeten: opvoeden zit in de dagelijkse
dingen. Samen rond de tafel, ervaringen delen, luisteren naar
elkaar. Soms ook verschillen van mening, ruziën en het weer
goedmaken. Humor haalt vaak de lont even uit het kruitvat. Verdriet, boosheid en onzekerheid zijn toegelaten. Voor
kinderen en voor ouders, want samen praten over emoties
werkt verbindend.

Kasterlee
16/03/2017

Er valt nogal wat te lezen over het opvoeden van kinderen.
Over welke opvoedingsstijl je hanteert en wat dat met je
kind doet. Over zin en onzin van strafstoeltjes, contracten
om schermtijd vast te leggen en beloningskaarten voor juist
gemikte plasjes of leeggegeten bordjes. We zouden er bijna
door vergeten dat we voortdurend aan het opvoeden zijn tijdens dagdagelijkse momenten. 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.

Herenthout
21/02/2017 Infoavond ‘(Hoog)sensitieve, prikkelgevoelige
kinderen en weerbaarheid’
22/02/2017 Workshop ‘Zelfvertrouwen voor ouders en
kinderen’
13/03/2017 Doolhofje: Autisme en studiekeuze
12/06/2017 Doolhofje: Autisme en angst, stress en depressie
14/11/2017 Infoavond ‘Als kleine kinderen groot worden’
omgaan met tabak, alcohol en drugs
Infoavond ‘Kinderen en opruimen’

Herentals
18/04/2017 Infoavond ‘Zindelijkheidstraining’ - voor
leerkrachten, onthaalouders, medewerkers
crèches en BKO …
Vorselaar
19/01/2017, 16/03/2017 en 18/05/2017 Infomoment vaste
voeding
16/02/2017 Infoavond ‘Naar de eerste kleuterklas’
Olen
10/10/2017 Zelfmoordpreventie bij jongeren
Verwacht in 2017
Infoavond ‘Goed genoeg is prima!’ - Lille
Infoavond ‘Een gezonde brooddoos’ - Grobbendonk
Infoavond ‘Jongeren, een gevaar in het verkeer?’ - Herentals
Voorstelling ‘IKANDANI’ - Vorselaar

WIJ ZOEKEN VERENIGINGEN, VRIJWILLIGERS,
CREATIEVELINGEN …
Tijdens de week van de opvoeding is er op woensdag
17 mei traditiegetrouw ‘Pauze in ’t park’. Die namiddag
kunnen (groot)ouders en kinderen gewoon van elkaar genieten onder het motto samen lachen, huilen, praten en eten.
Ook de PretCamionette is van de partij.
Wil je samen met je vereniging deze namiddag vullen? Heb
je zin om een handje toe te steken? Graag een seintje voor
10 februari 2017: winnie.croonenborghs@herenthout.be
of T 014 50 27 76.
Meer info over de week van de opvoeding:
http://www.expoo.be/week-van-de-opvoeding

Geboortepremie 2017:
aankoopbon van 40 euro cadeau!
Proficiat, jullie worden in 2017 fiere ouder(s). Loket Kids & co
nodigt jullie uit op een babyborrel. De kersverse ouder(s) ontvangen hier een gemeentelijke aankoopbon van 40 euro. Met
deze bon kan je terecht bij de middenstand van Herenthout.
Verder krijg je een goodiebag met een bon om een gratis
eerste leesboekje in de bib te halen, slabbetje … en informatie over de gezinsbond, peuterspeelpunten en Kids & co.
De eerstvolgende data zijn
27/01 en 31/03/2017.
Ouder(s) worden persoonlijk
uitgenodigd!
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loket zorg & gezondheid

T 014 50 77 11 / zorg.gezondheid@herenthout.be

Energie besparen
op grootmoeders wijze
Naar jaarlijkse gewoonte neemt onze gemeente deel aan de
energie infotoer. Deze infotoer omvat 29 infosessies die in
samenwerking met IOK, Kamp C, Eandis, Infrax en de Gezinsbond worden georganiseerd. Tijdens deze infosessies
worden verschillende onderwerpen over energie besparen
en hernieuwbare energie aangesneden. Je bent dan ook van
harte welkom op de infoavonden in buurgemeenten.
De infosessie in onze gemeente heeft als onderwerp ‘Energie
besparen op grootmoeders wijze’ en gaat door op maandag
30 januari 2017 om 13.30 uur in Huis Driane.
Je huis energiezuiniger, hoe begin je daar aan? En welke
maatregelen hebben nog zin als je zelf al wat ouder bent?
Klopt het dat dakisolatie zichzelf terugbetaalt? Op de infosessie krijg je antwoord op deze vragen, en nog veel meer. Tips
van vroeger en antwoorden van nu.
De infosessie is specifiek gericht naar senioren. Deelnemen
is gratis, maar we vragen om vooraf in te schrijven. Dit kan
via www.iok.be/ei, Loket Zorg & Gezondheid of via de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen).
Meer info bij de milieudienst, T 014 50 78 44 of
milieudienst@herenthout.be.

In de namiddag tussen 13.30 en 18.00 uur kan iedereen bij
ons terecht voor een lekker pintje, een warme koffie, een lekker tasje soep, een heerlijk stukje taart …
Op woensdag 1 maart 2017 organiseren we van 13.30 tot
16.30 uur een heus carnavalbal voor onze Herenthoutse senioren met discobar Double W. Ook onze prins met zijn nar en
dansmariekes zullen hierbij niet ontbreken!
Aangezien onze plaatsen beperkt zijn, vragen we in te schrijven vóór 22 februari 2017.
Prijs: 2,50 euro met een lekker stukje taart inbegrepen.

Boodschappendienst Huis Driane
Sinds 2016 organiseert Huis Driane
maandelijks de boodschappendienst.
Hoe werkt de boodschappendienst?
De boodschappendienst rijdt
één keer per maand naar een
supermarkt in Herenthout.
Je reserveert op voorhand je
plaatsje in de auto (let op! vol = vol).
Een vrijwilliger of medewerker haalt je thuis op, brengt je achteraf terug naar huis en helpt je bij het in- en uitladen van de
boodschappen.
Je kan zelf de producten, merken, hoeveelheden … op je
boodschappenlijstje kiezen.

Ook in Huis Driane zetten we met
carnaval onze feestneus op!
André Cambré en Jan De Preter laten
een klein stukje carnaval vanuit het
stoetarchief tot leven komen in ons Huis!
Tijdens de stoetzondagen op 26 februari en 5 maart 2017 laten onze carnavalisten zich in de voormiddag omtoveren
tot de leukste, grappigste, mooiste … snoeten van de stoetparade.

Wie kan van deze dienst gebruikmaken?
Inwoners van Herenthout die het moeilijk hebben om zelf hun
boodschappen te doen.
Wat is de kostprijs?
Om mee te rijden met de boodschappendienst betaal je
2,00 euro.
Hoe de boodschappendienst aanvragen?
Om je plaats te reserveren in de auto voor de boodschappendienst, neem je steeds op voorhand contact met Loket
Zorg & Gezondheid.
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loket zorg & gezondheid
Wanneer rijdt de boodschappendienst?
Steeds op vrijdagnamiddag – data:
• 13 januari 2017
• 3 februari 2017
• 10 maart 2017
• 7 april 2017
De boodschappendienst vertrekt om 13.00 uur aan Huis
Driane en gaat dan de mensen thuis ophalen die een aanvraag hebben gedaan om mee te rijden.

Vrijwilligers
boodschappendienst gezocht!
Huis Driane zoekt vrijwilligers die zich maandelijks op vrijdagnamiddag een aantal uurtjes willen vrijmaken om met
de boodschappendienst mee uit te rijden en de mensen
die het nodig hebben een handje toe te steken bij hun
boodschappen.
Meer info? Loket Zorg & Gezondheid, Molenstraat 56,
T 014 50 77 11 of zorg.gezondheid@herenthout.be.

T 014 50 77 11 / zorg.gezondheid@herenthout.be
Alcohol: geen onschuldig product
Alcohol drinken is heel normaal geworden. Een glas wijn bij
het eten, een pint na het sporten, voor velen maakt het deel
uit van de (dagelijkse) routine. Toch zijn er heel wat risico’s aan
verbonden. Alcohol, ook als je weinig drinkt, heeft invloed op
bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen.
Op je gezondheid
Redenen genoeg dus om alcohol een maand lang aan de
kant te zetten. Je lichaam krijgt zo de tijd om te recupereren van je gebruikelijke alcoholconsumptie. Heel wat mensen
merken die maand dat ze beter slapen en zich fitter voelen.
Je spaart ook heel wat geld uit. En je krijgt minder calorieën
binnen, je kan dus zelfs gewicht verliezen door even ‘nee’ te
zeggen.
Februari zonder alcohol
Februari 2017 wordt de alcoholvrije maand. Na de eindejaarsfeesten en de recepties is februari een ideaal moment om
even te bekomen en het jaar fris in te zetten. Ga de uitdaging aan! Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te
amuseren.
Meer info en inschrijven kan via
www.tourneeminerale.be.

Nieuws van de seniorenraad
Lichtmis
Naar jaarlijkse gewoonte trakteert
de Herenthoutse seniorenraad ter
gelegenheid van Lichtmis met
gratis pannenkoeken, koffie en
thee.
Alle 55-plussers van Herenthout
zijn welkom op maandag 6 februari 2017 tussen 14.00 en 17.00
uur in de cafetaria van Huis
Driane!

Tournée Minérale:
een maand zonder alcohol
De DrugLijn en Stichting tegen Kanker slaan de handen in
elkaar voor de nieuwe sensibiliseringscampagne ‘Tournée
Minérale’. De campagne roept alle Belgen op om in februari
2017 alcohol een maand lang af te zweren.
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loket vrije tijd
Week van de Amateurkunsten
(WAK) 2017
Van 29 april tot en met 8 mei 2017 is
er opnieuw de Week van de Amateurkunsten. Overal in Vlaanderen
worden 10 dagen lang extra spots
op amateurkunsten gezet.
Ben je amateurkunstenaar?
Doe mee met de WAK en meld je vóór 1 februari aan op het
Loket Vrije Tijd. Dit jaar zijn we vooral op zoek naar (solo-)muzikanten die graag een niet-alledaags podium krijgen! Hou de
UiT-kalender (www.uitinherenthout.be) in de gaten voor meer
informatie over de aanstaande activiteiten.

014 50 78 50 / vrije.tijd@herenthout.be
gewoonte is bij Jimmenas. Bovendien kan je Gabby bij ons
bekijken (11 maart in GOC Ter Voncke) voor twee euro minder
dan elders. Het staat je vrij om voor dat geld een halve bak
Cara mee te brengen.

En toegegeven, de titel klinkt misschien als het begin van
een meisjesboekenreeks maar de trailer (te bekijken op de
Facebookpagina van Loket Vrije Tijd) maakt meteen duidelijk
dat dit niet echt het plan is. Van drie elementen in het verhaal
denken we alvast zeker te zijn: Gabby, Zee en Brommertje.

De Groote Oorlog
Met een spectaculair weekend sloten we de herdenkingsperiode WOI af. Met 250 deelnemers aan de fakkeltocht op 11
november. En met net geen 1000 bezoekers voor de vier uitverkochte voorstellingen van het onvergetelijke ‘Ooit Weer?! ...
Nooit Meer!?’ op 12 en 13 november in de tent in het park.
Maar natuurlijk vergeten we ook de andere activiteiten niet.
De razend knappe tentoonstelling van Heemkring Sandelyn
bijvoorbeeld, of het massaspel van de jeugdraad, de lezingen in de bib en de tentoonstellingen in de noodwoning, de
uitstap naar Ieper, het herdenkingspark van de scholen, de
voorstellingen van Marieke en Lowieke, de retroavond van
KFC Herenthout …
Aan iedereen die op welke manier dan ook meegewerkt heeft
aan het programma, aan iedereen die heeft deelgenomen
aan een of meerdere activiteiten: bedankt om er zo’n succes
van te maken!

Oproep Cultuurraad / Toerismeraad / Jeugdraad
De Herenthoutse Cultuur-, Jeugd- en Toerismeraad zijn
gemeentelijke adviesraden die elk over hun beleidsdomein
het gemeentebestuur adviseren en projecten opzetten. Zij
bestaan uit vertegenwoordigers van alle types verenigingen
en/of onafhankelijke deskundigen.

Met Gabby Naar Zee
‘Met Gabby Naar Zee’ is de nieuwe voorstelling/monoloog
van Jimmenas, met ‘Tokyo Boys’ in Herenthout al te bekijken
tijdens Cultuur Niet Duur 2014.
Tickets (8 euro) zijn te koop via Loket Vrije Tijd, aKtueel en ‘t
Krantje. Wees er snel bij want de helft van de andere speeldata is intussen alweer uitverkocht, zoals dat intussen de

Vertegenwoordig je een toeristische aanbieder op het
grondgebied van Herenthout? Ben je een lokale expert op
gebied van jeugd, toerisme of cultuur en wil je mee wegen
op deze beleidsdomeinen? Grote goesting om bestaande
initiatieven verder uit te bouwen en misschien wel nieuwe
uit de grond te stampen? Dat treft, want de adviesraden zijn
op zoek naar versterking en vernieuwing!
Voor meer informatie kan je terecht op het Loket Vrije Tijd.
Doen!
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loket vrije tijd

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

Snelnieuws bib
• De Herenthoutse leesclub bespreekt op dinsdag 14 februari om 19.00 uur in de lees- en internetruimte van
onze bib het boek ‘Een faun met horentjes’ van Hugo Raes.
Ook nieuwe geïnteresseerden zijn welkom. De bib zorgt zoals steeds voor extra exemplaren van het gekozen boek.
Alle info in de bib.
• Voortaan spreken we in de bib over jeugdboekenmaand
in plaats van jeugdboekenweek. In maart kunnen de kinderen van de lagere scholen onder het motto ‘MVX: je bent
wie je bent’ via onze bib deelnemen aan allerlei activiteiten rond het thema ‘Anders zijn’. Op woensdag 8 maart
2017 organiseren we in samenwerking met Kunstkring Toreke en jeugdatelier Matsijs een knutselnamiddag voor
de kinderen van het eerste tot zesde leerjaar. Inlichtingen
via de Herenthoutse scholen en de bib. Inschrijving in de
bib is verplicht (beperkt aantal plaatsen). De resultaten van
de knutselnamiddag en de andere activiteiten kan je bewonderen in een tentoonstelling van 22 maart tot 7 mei
2017. Deze expo wordt feestelijk geopend op de kidsdag
van 22 maart met de meest verrassende animatie.

je genieten van een heerlijke trappist van West-Vleteren. De
voordracht is gratis; er wordt wel een kleine bijdrage gevraagd voor de trappist. Je kan inschrijven in de bib of bij
bestuursleden van de Landelijke Gilde.

Kidsdagen
Tijdens de volgende kidsdagen valt er heel wat te beleven in
de bib. Dit staat op het programma:
• 25 januari 2017: voorstelling gedichten in samenwerking
met de muziekacademie
• 22 februari 2017: voorleesnamiddag met activiteit rond pesten
• 22 maart 2017: feestelijke opening expo met verrassende
animatie
• 19 april 2017: buitenspeeldag
Info in de bib en via de scholen.

Computerlessen in de bib
Onze bib organiseert in samenwerking met de bibliotheken
van Kempens Karakter en met de steun van het provinciebestuur van Antwerpen een reeks computerlessen.
18 april 2017
20 april 2017
20 april 2017
20 april 2017
25 april 2017
25 april 2017

• Naar aanleiding van de wereldgedichtendag mogen de
kinderen van de vijfde en zesde leerjaren zoals elk jaar gedichten maken. Het onderwerp is deze keer ‘Anders zijn’
en sluit dus aan bij het thema van de jeugdboekenmaand
2017. De poëtische pareltjes worden tentoongesteld in
de bib tot en met 19 februari 2017. Tijdens de kidsdag van 25 januari 2017 brengt de Herenthoutse muziekacademie in woord en muziek een selectie van de ingestuurde gedichten. Er zijn twee beurten: 14.00 tot 15.00
uur en 15.30 tot 16.30 uur. Iedereen is welkom maar je
moet vooraf wel inschrijven omwille van het beperkt aantal
plaatsen.

25 april 2017
27 april 2017
27 april 2017
27 april 2017

Online kopen en verkopen
Fiets- en wandelroutes online
Kennismaking met Facebook
Kennismaking met Windows 10
Online bankieren
Digitale foto’s opslaan en
bewerken – deel 1*
Een blog maken met Google
Opslaan in de Cloud
(dropbox, OneDrive …)
Digitale foto’s opslaan en
bewerken – deel 2*
Privacy en veiligheid op internet
en sociale media

13.30-16.00 uur
09.30-12.00 uur
13.30-16.00 uur
19.30-22.00 uur
09.30-12.00 uur
13.30-16.00 uur
19.30-22.00 uur
09.30-12.00 uur
13.30-16.00 uur
19.30-22.00 uur

* Deze twee lessen horen samen
• Voor het tweede jaar op rij kunnen leerkrachten die in Herenthout wonen hun lerarenkaart van Klasse afhalen in onze
bib. Kom dus gerust even langs in de bib. Wist je trouwens
dat je op éénmalig vertoon van deze kaart in onze bib kan
genieten van een ‘lerarenstatuut’? Wij zorgen dan dat je een
onbeperkt aantal materialen kan lenen.
• De bib organiseert in samenwerking met Landelijke Gilde
Herenthout de voordracht ‘Trappist is meer dan bier’
door Mattias Van der Vloet op donderdag 9 maart 2017
om 20.00 uur in GOC Ter Voncke. Tijdens het luisteren kan

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 bij Huis
Driane.
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Lokaal Bestuur Herenthout steunt
het goede doel! Jij ook?
Het Lokaal Bestuur
van Herenthout 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.
Wat is ‘Loei Dolle Pret’?
‘Loei Dolle Pret’ is een Herenthouts initiatief, opgericht in
2014 door Raf en Bieke, dat drieledig werkt. Het is een:
1. actief landbouwbedrijf (melkvee);
2. die ook rondleidingen, kinder- en verjaardagsfeestjes en
dergelijke organiseert;
3. om voornamelijk de ‘zorgboerderij’ te kunnen uitbouwen.
Het is het luik ‘zorgboerderij’ dat we als Lokaal Bestuur
willen ondersteunen.

Kwetsbare groepen
Met deze term wordt verwezen naar mensen met een
verstandelijke of lichamelijke beperking, mensen met een
psychiatrisch probleem, jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, jongeren die schoolmoe zijn, (ex)verslaafden, dementerende ouderen, asielzoekers, kansarmen … De lijst
is lang, maar allesbehalve volledig.
Subsidie ontoereikend
Voor de land- of tuinbouwer kost het meestal meer tijd om
de persoon op te vangen dan dat hij er tijd mee wint. Bovendien dient de boerderij aan een aantal voorwaarden te
voldoen om erkend te worden als zorgboerderij. Om dit
te compenseren, kunnen erkende zorgboerderijen beroep
doen op een subsidie. Maar deze subsidie is helaas verre
van toereikend om alle kosten te dekken.
Acties van het Lokaal Bestuur: doe mee!
We vinden het zeer lovenswaardig wat Loei Dolle Pret voor
kwetsbare groepen doet, en willen hun werking dan ook
via een aantal acties meer onder de aandacht brengen én
hen een financieel duwtje in de rug geven.
• In de komende weken zal je op verschillende evenementen en locaties een ‘dierengezellige’ fotoplaat ‘Wij
steunen de zorgboerderij’ zien opduiken. We dagen
je uit om een foto te nemen met de fotoplaat en deze
in te sturen via de gemeentelijke facebookpagina of via
goeddoel@herenthout.be. Hiermee kan je een gemeentelijke cadeaubon winnen van 50 euro!
• Koop een potje rijstpap, gemaakt van verse melk van
de zorgboerderij! Het bestelformulier vind je in dit gemeentenieuws, aan de loketten of kan je bekomen door
te mailen naar goeddoel@herenthout.be.
• Koop één van de diverse ‘dieren’snoepzakjes aan
één van de zes loketten.
Het ingezamelde geld gaat integraal naar Loei Dolle Pret
en zal door Bieke en Raf mee geïnvesteerd worden in een
toilet aangepast voor personen met een handicap.

Wat is een zorgboerderij?
Een zorgboerderij is een gewone, actieve boerderij
waar mensen uit een kwetsbare groep opgevangen worden. Die opvang bestaat niet uit medische zorg
of therapie, maar uit het gewoon meehelpen op de boerderij, het bieden van een zinvolle dagbesteding. De boer
is dus geen gespecialiseerde zorgverlener, maar biedt de
persoon in kwestie iets wat hij/zij niet vindt in de klassieke
zorgverlening, namelijk de rust die eigen is aan de meeste
familiale land- en tuinbouwbedrijven.
• Het werken met de natuur;
• Het zorgen voor planten of dieren;
• Een vast ritme en een duidelijke structuur;
• De niet-medische sfeer;
• De soberheid en nuchterheid die veel land- of tuinbouwgezinnen kenmerkt.

Meer info?
Loei Dolle Pret, Heikant 86 A, Herenthout
T 0473 46 41 28
info@loeidollepret.be - www.loeidollepret.be

Dit alles biedt een mooie aanvulling op het klassieke zorgtraject.

Philip in actie op de zorgboerderij
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Campagneweekend Damiaanactie
op 27, 28 en 29 januari 2017
Sommige ziektes lijken stilaan uitgestorven. Lepra bijvoorbeeld. Andere ziektes raakten in de vergeethoek, maar
steken – ook bij ons – weer de kop op. Tuberculose bijvoorbeeld. Lepra en tuberculose hebben minstens twee
zaken gemeen: het zijn allebei armoedeziektes én Damiaanactie bestrijdt ze allebei.
Beangstigende cijfers
Hoewel lepra niet langer als een epidemie wordt beschouwd, registreert men jaarlijks meer dan 200 000
nieuwe leprapatiënten met een risico op verlammingen en
verminkingen als ze niet tijdig behandeld worden. Elk jaar
stelt men wereldwijd 8 à 10 miljoen tuberculosegevallen
vast, waarvan zowat 1,5 miljoen patiënten het niet halen
(om de 20 seconden een sterfgeval!). Damiaanactie slaagt
erin jaarlijks tienduizenden zieken (bijna 240 000 in 2015)
op te sporen en te behandelen, en tienduizenden andere
slachtoffers of voormalige slachtoffers van de ziekte hulp
te bieden.
Tbc in België
Damiaanactie is sinds 2015 ook actief in België. In ons
land is de bestrijding van tuberculose de verantwoordelijkheid van BELTA-TBnet, een federale overkoepelende organisatie met één Nederlandstalige en één Franstalige vzw.
Ondanks de efficiëntie van de twee organisaties kampen
de hulpverleners met een zwaar obstakel: heel wat tbcpatiënten zijn dakloos. In samenwerking met BELTA-TBnet
komt Damiaanactie tussen in de kosten voor de opvang
van dakloze patiënten tijdens hun behandeling, vooral voor
de verblijfkosten in gespecialiseerde instellingen.
Algemene mobilisatie
Net als de buitenlandse acties kan dit project in eigen land
niet overleven zonder inbreng van de Belgische bevolking.
Daarom trekken de vrijwilligers van Damiaanactie binnenkort
opnieuw de straat op. We roepen iedereen op om stiftjes te
kopen of te verkopen (6 euro per pakje) of een gift te storten op het rekeningnummer BE05 0000 0000 7575. Elk
bedrag vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar en komt overeen
met de prijs van een behandeling. We doen een warme
oproep aan de hele Belgische bevolking om zich achter de
strijd tegen lepra en tuberculose te scharen. Niet alleen in
het Zuiden, maar ook bij ons!
Info?
T 02 422 59 13
campagne@damiaanactie.be
www.damiaanactie.be
IBAN: BE05 0000 0000 7575 – BIC: BPOTBEB1

Campagne 11.11.11
Ook dit jaar was de omhaling van 11.11.11 een succes. De resultaten waren iets minder goed dan de afgelopen jaren, maar lagen toch nog tussen 5 500 en 6 000
euro voor de omhaling, de cafédag en de stortingen.
Herenthout heeft dus opnieuw laten zien dat het een warm
hart toedraagt aan de derde wereld.
Bedankt:
• Sofie en Virginio, nieuwe uitbaters van GOC Ter Voncke,
voor het ter beschikking stellen van hun café en hun gulle gift
• De gemeente voor de logistieke ondersteuning
• De vrijwilligers voor de deur-aan-deur omhaling
• Onze helpers in het café en in de keuken
• De gulle gevers in Herenthout
Wij kregen dit jaar ook bezoek van de algemeen directeur van 11.11.11, Bogdan Vanden Berghe. Hij bedankte
Herenthout voor de jarenlange inzet van onze 11.11.11-vrijwilligers.
Ook onze actie ‘Santé’, waarbij we op een ludieke manier de mensen duidelijk maakten dat gezondheidszorg
niet overal evident is, bracht 78 ondertekende petities op
in de vorm van een ondertekend doktersvoorschrift voor
het Zuiden.

Tournee Mondiaal bierproeverij
Op 13 oktober 2016 vond in de gemeentelijke feestzaal de
Fairtrade@home, Tournee Mondiaal Bierproeverij plaats.
Er werd geproefd van biologische bieren uit eigen land.
Met maar liefst 10 deelnemers kunnen we zeker en vast
van een succes spreken, ook al hadden de meeste deelnemers graag nog wat extra biertjes willen proeven!
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januari 2017
18/01
SCHOOL

20/01
SPORT

20/01

27/01

30/01

Openklasdag - BS ‘t Klavertje
BS ‘t Klavertje
9u-12u
Info? directie@bsklavertje.be
Huldiging sportlaureaten en kampioenen
Sportraad & sportdienst
Sportcentrum ‘t Kapelleke
19u30
Info? Sportdienst (014 51 62 06)
Filmvoorstelling i.s.m. bibliotheek
Cafetaria Huis Driane
13u30
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)
Bingo
Cafetaria Huis Driane
14u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)
Infonamiddag ‘Energie besparen op
grootmoeders wijze’ i.s.m. de milieudienst
Cafetaria Huis Driane
13u30
gratis
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

13/02

Workshop ‘Vier keer verkeer’
Cafetaria Huis Driane
14u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

14/02

Herenthoutse leesclub leest ‘Een faun met kille
horentjes’ van Hugo Raes
Leesruimte bib
19u
Info? Bibliotheek (014 50 10 40)

17/02

Babbelhoek ‘In onzen tijd’
Cafetaria Huis Driane
14u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

17/02 tot
24/02

Week tegen pesten

18/02
SPORT

Verbroederingsrit 40 km - WTC Molenhuis
Café Molenhuis
vertrek & inschrijving: 12u-14u
Info? Ludo Smits (0498 10 42 14)

18/02

Wijkbal
GOC Ter Voncke

19/02
SPORT

Minigolfwedstrijd ‘Pannenkoekenprijs’
Minigolfclub ‘t Kapelleke
Sportcentrum ‘t Kapelleke
10u
Info? Denise Peeters (014 51 24 60)

19/02

H3-concertexamen
Gemeentelijke muziekacademie
Gemeentelijke feestzaal
11u

19/02

Luisterbrunch projectvoorstelling
GROS
Huis Driane
10u30
Info? Nathalie Van Herck (014 50 21 21)

21/02

Infoavond ‘(Hoog) sensitieve, prikkelgevoelige
kinderen en weerbaarheid’
Gemeentelijke feestzaal
19u30-22u
Info? kids.co@herenthout.be

22/02

Workshop ‘Zelfvertrouwen voor ouder(s) en kind’
Gemeentelijke feestzaal
14u-16u

22/02
SCHOOL

Kijkdag - Gemeenteschool Klim-op
Klim-op
9u-11u

26/02

Stoetcafé
Cafetaria Huis Driane
13u30
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

februari 2017
03/02

Hulp bij boodschappen
13u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

04/02

Haringbak
Cafetaria Huis Driane
12u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

06/02

Lichtmis i.s.m. seniorenraad
Cafetaria Huis Driane
14u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

06/02

Openbare houtverkoop
KFC Herenthout
17u30

07/02

Bloemschikken
Cafetaria Huis Driane
9u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

10/02

Bingo
Cafetaria Huis Driane
14u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

11/02

Feestdag 50 jaar Chiro
Chiroheem
vanaf 13u
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26/02

Carnavalstoet

26/02

Carnavalbal – KLJ Herenthout
GOC Ter Voncke

27/02

Nacht van Herenthout
GOC Ter Voncke

28/02

Kindercarnaval
GOC Ter Voncke

maart 2017
01/03

03/03

Carnavalbal voor senioren
Cafetaria Huis Driane
13u30
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)
Jaarlijkse spaghettiavond - VOC Neteland
GOC Ter Voncke
17u
Info? Mieke De Wit (014 51 40 41)

04/03
SPORT

Judotornooi voor pupillen & miniemen
Judoclub Herenthout
Sportcentrum ‘t Kapelleke
10u

05/03

Stoetcafé
Cafetaria Huis Driane
13u30
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

17/03

80-plus ontmoetingsdag i.s.m. seniorenraad
Cafetaria Huis Driane
11u30-16u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

18/03

Jaarlijkse ontbijtslag - Chiro Herenthout

26/03
SPORT

Minigolfwedstrijd ‘Lenteprijs’
Minigolfclub ‘t Kapelleke
Sportcentrum ‘t Kapelleke
10u
Info? Denise Peeters (014 51 24 60)

29/03
SCHOOL

Kijkdag - Gemeenteschool Klim-op
Klim-op
9u-11u

31/03

Bingo
Cafetaria Huis Driane
14u
Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

april 2017
01/04
SPORT

Wandeling - Atletiekclub Herenthout
Sportcentrum ‘t Kapelleke
8u

01/04

Fuif Lose Control - Chiro Herenthout
GOC Ter Voncke

04/04

Bloemschikken
Cafetaria Huis Driane
9u `
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

07/04

Hulp bij boodschappen
13u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

08/04 tot
09/04

Palmenconcerten ‘Kaleidoscoop’
Koninklijke Fanfare Sint-Pieter
Zaal Lux
8/4: 19u30 - 9/4: 19u

05/03

Carnavalstoet

07/03

Bloemschikken
Cafetaria Huis Driane
9u-11u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

10/03

Hulp bij boodschappen
13u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

11/03

Zwerfvuilactie
Gemeentelijke feestzaal
8u45
Info? Milieudienst (014 50 78 44)

14/04

Paasontbijt
Cafetaria Huis Driane
9u-11u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

11/03

Voorstelling ‘Met Gabby Naar Zee’
GOC Ter Voncke
20u
Info? Loket Vrije Tijd (014 50 78 50)

19/04

Buitenspeeldag

23/04

Vriendjesdag - Chiro Herenthout			

28/04

Bingo
Cafetaria Huis Driane
14u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

12/03

Teachers in concert
Gemeentelijke muziekacademie
Gemeentelijke feestzaal
11u

13/03

Doolhofje ‘School en studiekeuze’
Cafetaria Huis Driane
19u30-22u
Info? kids.co@herenthout.be

Geef zelf je
activ iteit in!
w

ww.UiTdatab
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Teksten gemeentenieuws
De teksten voor het gemeentenieuws, dat verschijnt begin
april, moeten op het gemeentehuis toekomen uiterlijk op
1 maart 2017.
Je bezorgt het materiaal bij voorkeur digitaal aan
info@herenthout.be. Je kan het ook afgeven op het secretariaat.

10de Dag van de Burger
Op 1 december 2016 werd in de gemeentelijke feestzaal
de opbrengst van de 10de Dag van de Burger uitgereikt. De
opbrengst werd evenredig verdeeld onder de 8 deelnemende
verenigingen.
De voorzitters van volgende verenigingen ontvingen uit handen
van de burgemeester een cheque ter waarde van 1 250,00
euro:
Rode Kruis – G-Judo Club Mori-No-Otoko – FC Diamantschijf
– VOC Neteland vzw – Kunstkring Toreke, Beeldende Kunsten
– Koninklijke Fanfare Sint-Pieter – Gezinsbond – OKRA.

Nadat burgemeester Roger Gabriëls zijn pensionering had
aangekondigd was dit meteen de laatste editie van de huidige
burgemeester.
Na 10 edities Dag van de Burger is in totaal 98 800,00 euro
geschonken aan de Herenthoutse verenigingen en 500,00
euro aan Levensloop.

Onderwijs in Herenthout 2016-2017
Klim-op
Kleuter

Klim-op
Lager

De Luchtballon De Luchtballon
Kleuter
Lager

’t Klavertje
Kleuter

’t Klavertje
Lager

Opendeuravond/
infoavond

Expo
18/5 18u-20u

Expo
18/5 18u-20u

Openklasdag/kijkdag/ 22/2 9u-11u
klas in werking
29/3 9u-11u
Na afspraak

18/1
22/3
17/5
Na afspraak

Na afspraak

Opendeurdag

14/5

12/3

Instapmomenten

1/2
6/3
18/4
29/5

1/2
6/3
18/4
29/5

Inschrijfmomenten

Na afspraak
014 51 17 09

Na afspraak
Na afspraak
014 51 17 09 014 51 30 78

1/2
6/3
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: .........................................................................................................................................................................................................................

