Pauze in ’t park
Ook dit jaar was er weer een activiteit tijdens de Week van
de Opvoeding.
Eens diep ademhalen en ontspannen was de boodschap.
De activiteiten waren zowel voor de kinderen als de (groot)
ouders. Zij genoten van de massage voor baby’s, zelfmassage, voetbadjes met olie, het maken van een stressladder
en er was een echte knuffelhond. Voor de actieve kinderen
was De PretCamionette van dienst en had de Kinderclub
een leuke schilderactiviteit. De namiddag werd afgesloten
met een optreden van de muziekschool.
Opvoeden is soms even stilstaan en genieten van elkaar!

Wil je kind niet op het potje, is je peuter koppig en zegt hij
op alles nee, zit je met een lastige puber in huis of wil je
gewoon iemand om mee te praten over de opvoeding van
je kind(eren)?
Kom dan langs op Loket Kids & co, Zwanenberg 27
T 014 50 27 76
winnie.croonenborghs@herenthout.be
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Bouwelse Steenweg 8, T 014 50 78 47, bouwen.wonen@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
Sluitingsdagen:
Tijdens juli en augustus: loket gesloten in de namiddag
(wel open op maandagavond).

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: doorlopend van 13.00-20.00 uur
di + do: in de namiddag telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur
Sluitingsdagen:
vrijdag 22 juli 2016: loket en De Kinderclub gesloten
Tijdens juli en augustus: loket gesloten in de namiddag en op maandagavond.
maandag 31 oktober 2016: loket en De Kinderclub gesloten.

Loket Leven & Ondernemen

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
Sluitingsdagen:
Tijdens juli en augustus: loket gesloten in de namiddag
(wel open op maandagavond).

Loket Sociale Dienst

Bouwelse Steenweg 52, T 014 50 21 81, sociale.dienst@herenthout.be
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 17.30-20.00 uur
Elke namiddag op afspraak, behalve op vrijdag
Elektronisch opladen budgetmeters:
• tijdens de openingsuren
• in de namiddag van 13.30 tot 16.00 uur, behalve op vrijdag
Sluitingsdagen:
dinsdag 27 september 2016
Contactpunt Werkwinkel/PWA:
Bouwelse Steenweg 14, T 014 50 78 45, pwaherenthout@skynet.be
Open op:
maandag-dinsdag-vrijdag: van 9.00-12.00 uur
woensdag en donderdag: gesloten
maandagavond na afspraak (17.30-20.00 uur)
Sluitingsdagen:
van maandag 1 augustus tot en met vrijdag 12 augustus 2016
van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november 2016

Loket Vrije Tijd

Bouwelse Steenweg 8, T 014 50 78 50, vrije.tijd@herenthout.be
facebook.com/VrijeTijd
facebook.com/JeugdHerenthout
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:
Tijdens juli en augustus: loket gesloten in de namiddag
(wel open op maandagavond).
Sluitingsdagen bibliotheek:
maandag 11 juli 2016: leeslokaal ook gesloten
donderdag 21 juli 2016: leeslokaal ook gesloten
maandag 15 augustus 2016: leeslokaal ook gesloten
Sluitingsdagen sporthal:
Jaarlijkse sluiting: van maandag 11 tot en met zondag 31 juli 2016
maandag 15 augustus 2016
Tijdens juli en augustus: zondag gesloten
Deze sluitingsdagen zijn niet van toepassing op de cafetaria.

Loket Zorg & Gezondheid

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 of voor dringende zaken, behalve op vrijdag

algemene sluitingsdagen
Herenthuis
donderdag 21 juli 2016
vrijdag 15 augustus 2016

Sluitingsdagen:
van woensdag 3 augustus tot en met vrijdag 12 augustus 2016: loket gesloten
in de namiddag
Sluitingsdagen cafetaria:
van zaterdag 20 augustus tot en met dinsdag 23 augustus 2016

2

Herenthout
Nieuws uit de gemeenteraad

• Verkoop goederen technische dienst
De gemeenteraad besliste om een aantal goederen openbaar, per opbod en in de staat waarin ze zich bevinden te
verkopen. Het betreft fietsen, loten brandhout, eiken stoelen en tafels en een lot kassei. De openbare verkoop zal
plaatsvinden in de loop van september 2016.

Gemeenteraad van 25 april 2016
• Verkoop gronden Cardijnlaan aan Kleine Landeigendom Zuiderkempen
De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan de verkoop
van twee projectgronden in de verkaveling Cardijnlaan aan
Kleine Landeigendom Zuiderkempen voor de realisatie van
sociale koopwoningen. Kleine Landeigendom betaalt aan
de gemeente een bedrag van 584 250,00 euro voor een
oppervlakte van respectievelijk 4 530 en 3 260 m2.

• Jaarrekening 2015
De gemeenteraad keurde de jaarrekening 2015 goed.

Gemeenteraad van 27 juni 2016
• Steun aan verenigingen bij huren tenten
In zitting van 23 november 2015 besliste de gemeenteraad
om tenten uit het aanbod van de uitleendienst te schrappen omdat deze regelmatig beschadigd terug ingeleverd
werden. Ter ondersteuning van de verenigingen keurde de
gemeenteraad nu een reglement goed houdende het verlenen van steun aan verenigingen bij het huren van tenten
en dit met ingang van 1 juli 2016. De steun kan slechts één
keer per jaar aangevraagd worden en bedraagt maximum
75,00 euro. Meer info bij Loket Vrije Tijd, T 014 50 78 50 of
vrije.tijd@herenthout.be.

• Deelname investering in Eandis Assets
Financieringsvereniging IKA, aandeelhouder van verschillende vennootschappen die actief zijn in de energiesector, kreeg de mogelijkheid om een kapitaalsverhoging van
distributienetbeheerder Eandis Assets te onderschrijven en
toe te treden als vennoot van Eandis Assets. Naar aanleiding hiervan kregen de verschillende gemeenten de vraag
of zij wensen dat IKA voor hun rekening aandeelhouder
wordt van Eandis Assets. De gemeenteraad gaf goedkeuring aan IKA om in te tekenen op de kapitaalsverhoging en
aandelen IKA ‘Eandis Assets’.

• Intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken
Verhuurders kunnen aan de gemeente een attest vragen
waaruit blijkt dat hun woning aan de opgelegde gewestelijke woonnormen voldoet. Na een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring is dit attest verplicht vooraleer de
woning opnieuw te huur kan gesteld worden. Het afleveren van zo’n attest wordt voorafgegaan door een grondig
onderzoek. De gemeenteraad vertrouwde deze opdracht
toe aan IOK. De prijs voor het bekomen van een attest
bedraagt 61,97 euro.

Gemeenteraad van 30 mei 2016
• Aanpassing lokaal toewijzingsreglement sociale
huurwoningen
Het lokaal toewijzingsreglement sociale woningen dateert
reeds van 27 juni 2011. Het lopende project in Lindelaan
van Zonnige Kempen biedt echter de mogelijkheid om het
bestaande toepassingsgebied met een aantal woningen
voor ouderen uit te breiden. De gemeenteraad keurde dit
gewijzigd lokaal toewijzingsreglement goed. Dit dient nu
nog goedgekeurd te worden door het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.

Nieuws uit de OCMW-raad
Raad van 5 april 2016
• In de afgelopen twee jaar (2014-2015) hebben we een volledige zelfevaluatie uitgevoerd voor de groep van assistentiewoningen waaruit een aantal verbeteracties zijn voortgevloeid. Deze zullen in het komende jaar uitgevoerd worden.
De raad neemt akte van en hecht zijn goedkeuring aan het
zelfevaluatierapport 2015 en de verbeteracties van de groep
van assistentiewoningen Huis Driane.

• Concessie GOC Ter Voncke
Met ingang van 1 oktober 2016 stopt de huidige concessionaris van het GOC Ter Voncke. Om een nieuwe concessionaris aan te duiden dienen nieuwe concessievoorwaarden
vastgesteld te worden en zal er een openbare prijsbieding
georganiseerd worden. De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan de voorwaarden tot het in concessie geven
van het exploiteren van de cafetaria van het GOC Ter Voncke. Het college van burgemeester en schepenen zal de
prijsbieding organiseren.

Raad van 3 mei 2016
• In het kader van het KB van 15 februari 2016 houdende
maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW’s voor 2016,
verklaart de raad zich akkoord met het reglement voor de
toekenning van de socio-culturele participatiepremie.

• Kindvriendelijke steden & gemeenten
De gemeenteraad keurde het plandocument ‘Strategie
kindvriendelijkheid’ in het kader van het project ‘Kindvriendelijke steden & gemeenten’ goed. Door in te tekenen op
het project is de gemeente een engagement aangegaan
om doorheen het hele beleid te streven naar respect voor
de rechten van het kind en om kindvriendelijkheid te hanteren als barometer voor een goed lokaal beleid.

Raad van 7 juni 2016
• De raad keurt de jaarrekening 2015 goed.
• De raad neemt akte van volgende jaarverslagen 2015: Ouderenzorg, Kids & co, Sociale Dienst, Personeel & Organisatie.
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loket leven & ondernemen

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

Straatnaam gezocht

Uit deze opstartronde zijn geen voorstellen gekomen. Zoals
gebruikelijk wordt er advies gevraagd aan heemkring Sandelyn die meestal gaat kijken of er oude benamingen te vinden
zijn in de ‘Atlas der Buurtwegen’ of op kadastrale leggers. De
voorkomende benamingen in deze documenten zijn ‘Uilenberg’ en ‘Schranshoeve’ maar deze zijn reeds, of een deel
ervan, in gebruik.

Sinds enige tijd zijn in het gebied tussen Schransstraat en
Heuvelstraat werken aan de gang.
Wegen worden aangelegd in de vergunde verkaveling. In de
eerste fase komen er 35 bouwloten. In een latere fase, als de
invulling van de projectzones A & B duidelijk wordt, zal er nog
een hernummering volgen voor Heuvelstraat.

Hierbij willen wij de Herenthoutenaren oproepen om mee na
te denken over een toepasselijke straatnaam voor deze verkaveling.

Op 6 juni 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen de procedure gestart voor de toekenning van een
nieuwe straatnaam.

Voorstellen kunnen tot 1 september binnengebracht worden op
het gemeentehuis of kan je mailen naar info@herenthout.be.

Huldiging jubilarissen
Op woensdag 15 juni 2016 heeft het lokaal bestuur onze jubilarissen in de bloemetjes gezet in GOC Ter Voncke.
We vierden 14 gouden, 10 diamanten, 1 briljanten en 1 platina
huwelijk.
Een hapje en een drankje en de
nodige muziek en zang mochten
uiteraard ook niet ontbreken.
Nogmaals een dikke proficiat aan
de jubilarissen!
platina

briljant

diamant

goud
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loket sociale dienst
Ontmoetingsmoment voor hulpvragers en OCMW-raadsleden
Op 27 april 2016 organiseerden we in het dienstencentrum
Huis Driane een ontmoetingsmoment voor OCMW-raadsleden en cliënten van onze sociale dienst.
Tijdens dit ontmoetingsmoment konden de twee groepen elkaar eens van dichterbij leren kennen. Ook de maatschappelijk
werkers van de sociale dienst waren erbij.
Er werden persoonlijke verhalen verteld door de cliënten en er
werd gediscussieerd over interessante stellingen en thema’s.
Met dit project wilden we de OCMW-cliënten in een positiever
daglicht zetten en de raadsleden bewustmaken van de verhalen achter de papieren dossiers waarover zij vaak moeten
beslissen.
Stagiaire Lene Van Hove startte dit project op als opdracht
voor haar eindwerk. We kijken positief terug op de eerste editie
van dit ontmoetingsmoment en zullen dit in de toekomst zeker
herhalen en er op verder bouwen.

T 014 50 21 81 / sociale.dienst@herenthout.be
Waarom wordt een bankrekening bij het overlijden
geblokkeerd?
Omdat het niet altijd duidelijk is wie de rechtsopvolgers/erfgenamen zijn, wordt de rekening en/of kluis van de overledene
door de bankinstelling geblokkeerd.
Hoe een bankrekening laten deblokkeren?
Deblokkeren van de rekening kan op vertoon van:
• een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris;
• een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger
van het registratiekantoor (= successiekantoor).
De ‘verklaring van erfrecht’ ondertekend door het gemeentebestuur en de ‘akte van bekendheid’ opgemaakt door de vrederechter zijn niet geldig voor de deblokkering.
De langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend)
kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat,
tot een plafond van 5 000 euro, als voorschot uitgekeerd krijgen om dringende uitgaven te doen, zonder dat een attest of
akte van erfopvolging (zoals in principe vereist is) moet worden
voorgelegd.
Heb je nog meer vragen?
Loket Sociale Dienst heeft een folder ter beschikking waarin je
de belangrijkste zaken terugvindt. Deze folder kan je ophalen
aan het loket tijdens de openingsuren.

Wat te doen bij overlijden …
Het verlies van een dierbare is emotioneel zeer zwaar. Het verwerken van dit verlies is heel persoonlijk. Dit rouwproces wordt
echter vaak overschaduwd door alle administratieve beslommeringen die er moeten gebeuren.
Eén van de eerste zaken waarmee je geconfronteerd wordt is
een geblokkeerde bankrekening.
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loket bouwen & wonen

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

Burgemeesterconvenant
Kempen2020

Antwerpen). Je vindt er ook een antwoord op veel vragen.
Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit
en aardgas bij de hand en schrijf je online in of bel gratis
T 0800 21 134.
Heb je geen toegang tot het internet, dan kan je ook terecht
op het gemeentehuis bij het Loket Bouwen & Wonen, waar
samen met jou de inschrijvingen gebeuren.

Eerste Repair Café op 8 oktober!
Op zaterdag 8 oktober 2016 van 13.00 tot 17.00 uur vindt
in Huis Driane (Molenstraat 56) het eerste Repair Café van
Herenthout plaats.

Persoonlijk aanbod
Na de veiling op 5 oktober krijg je vanaf 21 oktober een persoonlijk aanbod. Dit vergelijkt meteen de veilingresultaten met
de huidige energietarieven die leveranciers bieden. Pas dan
beslis je of je op het nieuwe aanbod ingaat. Ook bij je overstap, bevestigen vóór 21 november, kan je rekenen op een
helpende hand.

Een Repair Café is een gratis bijeenkomst waar mensen (samen) spullen herstellen. Bezoekers nemen van thuis kapotte
spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Wie niets heeft om te repareren, neemt
een drankje of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders en doet inspiratie op.

Vorig jaar deelgenomen? Schrijf opnieuw in!
Denk eraan: de aangeboden tarieven van de groepsaankoop
krijg je gedurende één jaar. Nadien mag de leverancier de tarieven aanpassen. Heb je dus vorig jaar deelgenomen, schrijf
je dan zeker opnieuw in om gebruik te blijven maken van een
voordelig tarief.

Je vindt er ook een geef/ruil boekenkast, waar je je oude, nog
bruikbare boeken kan plaatsen en eventueel ruilen voor een
nieuw boek.
Helpende handen
We hebben reeds een aantal enthousiaste herstellers gevonden, maar we kunnen nog altijd hulp gebruiken. We zoeken
reparateurs die bijvoorbeeld kleine meubels of speelgoed
kunnen maken, die goed zijn in het plakken of tapen van kleine zaken. Mensen die vertrouwd zijn met computers (hardware en software), naaisters, juwelenherstellers of een messenslijper zijn ook steeds welkom.

Meer info op www.samengaanwegroener.be.

Ben je niet zo handig, maar wil je toch graag je steentje bijdragen, dan kan je je opgeven als helper voor de praktische
organisatie zoals de cafetaria, eventuele randanimatie ...

Groepsaankoop zonnepanelen

Help je graag mee aan dit initiatief?
Neem dan contact op met de milieudienst.
Ook met vragen kan je terecht op T 014 50 78 44 of
milieudienst@herenthout.be.

Zijn zonnepanelen nog interessant nu er geen subsidies meer
zijn en je moet betalen om elektriciteit op het net te plaatsen?
Zeker, want de prijs van zonnepanelen is sterk gedaald en de
elektriciteitsprijs is sterk gestegen. De provincie wil met deze
groepsaankoop haar inwoners maximaal ondersteunen om
toch in groene elektriciteit te investeren.
De provincie biedt een totale begeleiding gedurende het
project: aanvraag van offerte, opmaak persoonlijk voorstel,
bespreking van je dossier, installatie bij je thuis, keuring en
aanmelding van de installatie tot het bewaken van een goede
werking van de installatie.

Opnieuw groepsaankoop groene
energie

Wanneer je zelf elektriciteit opwekt, betaal je minder of geen
elektriciteit aan je leverancier en help je mee aan een beter
milieu.

Wil jij besparen op je energiefactuur? En daarbij je steentje bijdragen aan het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop
groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. Ook onze
gemeente steunt dit initiatief. Tot en met 4 oktober 2016 kan
je opnieuw vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting
inschrijven.

Inschrijven doe je van 30 mei tot en met 9 augustus 2016 via
www.samengaanwegroener.be. Meer info vind je op de
website of bel het gratis nummer T 0800 26 177.

Begeleiding en inschrijvingen
De provincie zorgt voor de organisatie van de groepsaankoop
met een stap voor stap begeleiding, van de vrijblijvende inschrijving tot en met de overstap van leverancier.
Inschrijven kan tot en met 4 oktober via de website
www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie
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loket bouwen & wonen

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

Isoleer, ook in
huurwoningen!

Snoei mee tegen kanker en
vergroot de hoop!

Wie energie wil besparen, moet in de eerste plaats zijn
woning isoleren. Voor eigenaars-bewoners is dat evident
omdat ze besparen op hun eigen energiefactuur. Maar ook
verhuurders hebben er voordelen bij als ze hun huurhuis
isoleren:

Tot en met 31 augustus 2016 kan je opnieuw taxussnoeisel
gratis binnenbrengen op het containerpark. Taxussnoeiers ondersteunen zo de strijd tegen kanker.
Taxus: basisbestanddeel ¼ van de kankermedicijnen
Taxus bevat baccatine, een actief bestanddeel dat wordt verwerkt in heel wat kankermedicijnen. 1 m³ taxussnoeisel is
goed voor 1 chemotherapie (of circa 6 behandelingen).

• Een goed geïsoleerde woning levert een gunstig Energieprestatiecertificaat (EPC) op, waardoor je ze gemakkelijker
kan verhuren.
• Een huurwoning waarvan het dak niet is geïsoleerd, krijgt
sinds 2015 drie strafpunten. Vanaf 2020 loopt dit op tot 15
strafpunten, waardoor de woning ongeschikt wordt verklaard en je ze niet meer mag verhuren.

Het taxussnoeisel moet jong en zuiver zijn
Jong: enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van
Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is
dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig
is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden.

• In een goed geïsoleerde woning zijn de stookkosten lager.
Een huurder met beperkte energiekosten, kan makkelijker
de huur betalen. Zoldervloerisolatie is het meest aangewezen: relatief goedkoop en zeer efficiënt.

Zuiver: gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te
vangen. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander
groen, is niet bruikbaar voor de aanmaak van kankermedicijnen.

• Je kan als verhuurder premies krijgen van de netbeheerder voor dak-, vloer- en muurisolatie. Laat je de isolatie
door een aannemer plaatsen, dan geniet je van een hogere premie van de netbeheerder én van een belastingvermindering van 30 % op dak- of zoldervloerisolatie. Voor
woningen ouder dan 10 jaar geldt bovendien het verlaagde btw-tarief van 6 % op materialen en werkuren. Deze
voordelen gelden ook als je ze al gebruikte voor je eigen
woning.

Een belangrijke taak is weggelegd voor de containerparkwachters. Zij zien toe op de kwaliteit van het snoeisel en dragen in belangrijke mate bij tot het succes van de actie.
Opbrengst voor kankeronderzoek
Boomkwekerij Van Hulle B&C, initiatiefnemer van ‘Vergroot de
hoop’, schenkt per ingezamelde m³ taxussnoeisel 50 euro
ten voordele van kankerbestrijding. IOK Afvalbeheer geeft de
opbrengst van deze actie integraal aan het Olivia Hendrickx
Research Fund.

• Je kan deelnemen aan de samenaankoop dakisolatie van
IOK. De voorwaarden en scherpe prijzen gelden tot 31
december 2016. Meer info op www.iok.be/dakisolatie.
• Hebben je huurders het niet breed en voldoen ze aan een
aantal voorwaarden, dan kunnen ze in aanmerking komen
voor het sociaal dakisolatieproject. Je kan de werken dan
laten uitvoeren én je wordt begeleid in het hele proces.
Daarnaast geniet je van nog hogere premies.

Dit fonds ondersteunt wetenschappelijk therapeutisch onderzoek naar kanker in België. De aandacht gaat voornamelijk
naar vernieuwende projecten waarvoor weinig commerciële
belangstelling bestaat of die niet als basisonderzoek worden
beschouwd. Meer info vind je op www.olivia.be.

Aan huurders willen
we volgende boodschap
meegeven:
pleit bij je verhuurder voor het isoleren
van de woning, maar
weet dat je de verhuurder daar voorlopig niet toe kan
verplichten. Daarom
geldt dat je met overleg meestal meer
bereikt dan met eisen stellen.

Let op voor illegale snoeiers
Sommige bedrijven bieden aan om je haag te komen snoeien, maar de kwaliteit laat soms te wensen over. Wil je zeker
zijn dat de snoeiers werken via ‘Vergroot de hoop’, bel dan
T 0800 170 77.
Meer info op www.vergrootdehoop.be.

Meer info?
Guy Dens, dienst huisvesting
T 014 50 78 43 of guy.dens@herenthout.be.
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Korting op je diftarfactuur voor
kleine kinderen en bij medische
problemen

dan ben je verplicht het zakje mee naar huis te nemen. Het
‘sluikstorten’ van de zakjes is verboden. Wie betrapt wordt,
krijgt een boete.
Nieuwe affiche
Wil je de nieuwe affiche tegen je raam hangen om je ongenoegen te uiten of wens je een affiche op een plaats
waar veel hondenpoep achterblijft, dan kan je een exemplaar aanvragen of komen halen bij de milieudienst (Loket
Bouwen & Wonen). Je kan er ook terecht met vragen via
T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.

De sociale correctie op de diftarfactuur is bedoeld voor kinderen onder de drie jaar en voor mensen met medische
problemen, met name nierdialyse-, stomapatiënten en mensen met incontinentie. Het gaat om een bedrag ter waarde
van 75 kg restafval (of 18,75 euro) per kind onder de 3 jaar
en 125 kg restafval (of 31,25 euro) per persoon met medische problemen dat wordt toegevoegd aan het saldo van
de diftarrekening van je gezin. Met deze rekening betaal je
maandelijks de huur van je afvalbakken en het aantal kg
afval dat je meegeeft.
Voor jonge kindjes wordt dit automatisch geregeld.
We bekijken op basis van het bevolkingsregister of en hoeveel kinderen er onder de drie jaar in het gezin wonen. Hierbij wordt 1 januari van het jaar van de uitbetaling als datum
genomen.
Mensen met medische problemen moeten een attest van
de dokter binnenbrengen. Als het attest vermeldt dat het
medisch probleem blijvend is, dan moet je dit attest slechts
één keer binnenbrengen. Het medisch attest bezorg je
voor 1 oktober van het jaar waarin je de sociale correctie wenst aan het Loket Bouwen & Wonen of stop je
in een gesloten omslag in de brievenbus van het gemeentehuis.
De uitbetaling gebeurt eind oktober. Wie recht heeft
op een sociale correctie, ontvangt in oktober een brief met
vermelding van het bedrag en de periode dat het bedrag
aan je diftarrekening wordt toegevoegd.
Meer info bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen),
T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.

Nieuwe campagne
tegen hondenpoep!

Ben je echt klaar voor
een huisdier?

Hondenpoep op straat, het voetpad, in de berm en het
bos blijft één van de grootste ergernissen! De meeste hondeneigenaars dragen hun verantwoordelijkheid en ruimen
de poep van hun hond op. Er zijn echter nog steeds enkele
hardnekkige overtreders. Om ook hen te overtuigen om
juist te handelen, ontwikkelde de gemeente een nieuwe
poster tegen hondenpoep met als slogan ‘Ieder kakje in
een zakje’.

Jaarlijks belanden bijna 50 000 dieren in een Vlaams asiel.
Een derde is achtergelaten door de eigenaar, vaak omdat
er vooraf niet goed is nagedacht over wat het houden van
een dier met zich meebrengt. Een huisdier heeft immers
aandacht nodig en een goede verzorging. Dat betekent
dat je er tijd en geld in moet steken.

Verplichte hondenpoepzakjes!
De politiecodex verplicht eigenaars, houders en begeleiders van honden om tijdens hun wandelingen voldoende
recipiënten mee te nemen om de uitwerpselen te verwijderen. Als er een straatvuilnisbakje in de buurt is, mag je
de gebruikte hondenpoepzakjes in de straatvuilnisbakjes
deponeren. Ontbreken er vuilnisbakjes op je wandelroute,

Met de campagne ‘Ben je echt klaar voor een huisdier?‘
roept de Vlaamse overheid iedereen die een huisdier wil
kopen of adopteren op om eerst huisdierinfo.be te
raadplegen. Daar staat alle informatie over de gewenste
huisvesting, voeding, verzorging, gedrag, een inzicht in de
kosten, identificatie en registratie van je huisdier …
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T 014 50 78 47 / bouwen.wonen@herenthout.be

De zorg voor een huisdier is namelijk verplicht. Iedereen
die een dier heeft, moet zich houden aan de dierenwelzijnswet. Dit betekent dat het dier de nodige verzorging,
voeding en huisvesting moet krijgen.

Wat is een RUP zonevreemde bedrijven?
Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de
overheid in een bepaald gebied de bestemming vastlegt
en de inrichting ervan stuurt. Een RUP vervangt de bestemming op het gewestplan. Het bestaat uit een grafisch
verordenend plan met bestemmingszones en bijhorende
stedenbouwkundige voorschriften. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften kunnen - eens het RUP is
goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Meer weten? Kijk op www.huisdierinfo.be.

Een RUP zonevreemde bedrijven is een plan dat specifiek
wordt opgemaakt voor bedrijven met een zonevreemdheidsproblematiek. Concreet wordt in het RUP voor de
opgenomen bedrijven gezocht naar de meest optimale oplossing, rekening houdend met de noden van het bedrijf,
maar zonder een goede ruimtelijke ordening in de weg te
staan. Dit laatste houdt in dat niet voor alle bedrijven per
definitie een oplossing voorzien kan worden op de huidige
bedrijfslocatie. In een aantal gevallen kan herlokalisatie van
het bedrijf – eventueel op langere termijn – aangewezen
zijn.
Interesse?
Kent jouw bedrijf een zonevreemdheidsproblematiek en
kan het RUP mogelijk een oplossing bieden? Aarzel dan
niet om je kenbaar te maken. Wij vragen jou om een korte
vragenlijst in te vullen en houden je vrijblijvend op de hoogte van de verdere stappen.
Gelieve vóór 31 juli 2016 in te schrijven op de lijst van
geïnteresseerden. Wij bezorgen je kort daarop de vragenlijst. Voor meer informatie en voor inschrijving kan je terecht
bij Annick Van Leemput, secretaris@herenthout.be of
T 014 50 78 31.

Rechtszekerheid voor
zonevreemde bedrijven
Onze gemeente start binnenkort met de opmaak van een
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde bedrijven
fase 2. Met dit RUP wil de gemeente proberen om aan
bedrijven met een zonevreemdheidsproblematiek een
rechtszekere situatie te bieden. In een eerste fase heeft ze
dit al kunnen doen voor een 8-tal bedrijven.

Graveren van fietsen
maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur:
18 juli – 8 augustus – 19 september
woensdagnamiddag van 13.00 tot 15.00 uur:
27 juli – 28 september

Via dit artikel wil de gemeente bedrijven die vandaag geconfronteerd worden met een zonevreemdheidsproblematiek aansporen om zich kenbaar te maken.
Welke bedrijven worden bedoeld?
Bedrijven met een zonevreemdheidsproblematiek zijn
enerzijds bedrijven die gelegen zijn buiten de geëigende
bestemmingszone (gewestplan, BPA, RUP). Het gaat dan
bijvoorbeeld om bedrijven die deels of volledig gelegen zijn
in agrarisch gebied of natuurgebied terwijl hun activiteiten
daar eigenlijk niet thuishoren. Anderzijds worden ook bedrijven bedoeld die niet in de verkeerde zone liggen maar
willen uitbreiden en hierdoor zonevreemd komen te liggen,
of bedrijven die om andere redenen problemen ervaren bij
het verkrijgen van een milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning.
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Studietoelage

Peuterspeelpunten

Opnieuw een studietoelage aanvragen? Dat kan vanaf 1 augustus 2016 via www.studietoelagen.be.

Ook tijdens de zomervakantie zijn er weer peuterspeelpunten. Omwille van het groot succes zal dit wekelijks doorgaan
(uitgezonderd 22 juli en 19 augustus 2016).

Doe je het liever via een formulier, dan kan je een aanvraagformulier bekomen via de school van je kind.
Voor hulp bij het invullen of verder afhandelen van je studietoelage kan je terecht bij Loket Kids & co, elke woensdag
tussen 9.00 en 12.00 uur of op afspraak T 014 50 27 76 of
winnie.croonenborghs@herenthout.be.

Er zal gezorgd worden voor zomers spelplezier binnen en
buiten. De peuters krijgen een gezond 10-uurtje en de (groot)
ouders kunnen genieten van een kopje koffie.
Wanneer?
Elke vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur
Waar?
Kinderclub Kids & co, Zwanenberg 27 (ingang langs park aan
de kerk)
De peuterspeelpunten zijn GRATIS, vooraf inschrijven is niet
nodig.

Triple P
Helaas … Triple P stopt met het uitgeven van het Triple Pmagazine; het allerlaatste exemplaar is ondertussen gedrukt.
Het is een extra dik nummer geworden met de vijf opvoedingsprincipes van Triple P als opvoedingsthema’s:
• Kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving
nodig;
• Kinderen leren het meest door positieve aandacht en steun;
• Reageer snel, consequent en beslist op ongewenst gedrag
van je kind;
• Koester realistische verwachtingen over je kind;
• Zorg goed voor jezelf als ouder.
De magazines werden verdeeld via de scholen.
Voor meer info over Triple P of Positief Opvoeden kan je wel
blijvend terecht op www.triplep.be of je kan bellen naar Triple P Provant T 03 240 61 49.
Nog geen exemplaar ontvangen van het allerlaatste
magazine?
Dan kan je deze nog afhalen op Loket Kids & co, Zwanenberg 27.
Openingsuren:
Maandag: 9.00 - 12.00 uur | 13.00 - 20.00 uur
Andere dagen: 9.00 - 12.00 uur

Het doolhofje
Het doolhofje is een ontmoetingsmoment voor (groot)ouders
van kinderen met extra zorgen. Het is een moment van ervaringsuitwisseling en ondersteuning door gelijkgestemden.
We werken rond bepaalde thema’s in samenwerking met
VVA (Vlaamse Vereniging Autisme). Er zal gewerkt worden
met een ervaringsdeskundige die de avond doorspekt met
voorbeelden.
Data
• 19 september 2016: Wat is autisme?
• 12 december 2016: Autisme binnen het gezin
Waar?
Huis Driane, Molenstraat 56, Herenthout
Prijs?
2 euro
Inschrijven kan via kids.co@herenthout.be
of T 014 50 27 76
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Uitreiking geboortepremie
Kersverse ouder(s) zijn welkom op de uitreiking van de geboortepremie. Zij krijgen tijdens dit moment de gelegenheid
om kennis te maken met de werking van Loket Kids & co en
kunnen de sfeer proeven in ons peuterspeelpunt.
Verder ontvangen zij een gemeentelijke cadeaubon van 40
euro en een goodiebag vol informatie en gadgets.
De eerstvolgende uitreikingen zijn gepland op 30 september
en 25 november 2016, telkens van 10.00 tot 11.30 in de Kinderclub.
Ouder(s) krijgen hiervoor een uitnodiging.

T 014 50 27 76 / kids.co@herenthout.be
& Gezin. Naast een bezoekje bij de verpleging en de dokter
kunnen ze in ons nieuwe huis ook terecht voor vragen rond
opvoeding bij de maatschappelijk werker, het wekelijkse peuterspeelpunt, de spelotheek en alle vragen over kinderopvang.
Het nieuwe gebouw wordt een ‘Huis van het Kind’ en wil een
ontmoetings- en dienstencentrum worden voor ouders en kinderen, waar er naast ontmoeting en dienstverlening ook plaats
is voor de organisatie van vormingsavonden of verenigingen
die betrekking hebben op opvoeding en ondersteuning van
gezinnen.

Onze PretCamionette wint de
publieksprijs van de Matexi Awards
De prijsuitreiking van Publica, het eerste salon van de beleidsmakers, is achter de rug. Naar aanleiding hiervan heeft
buurtontwikkelaar Matexi op 2 juni 2016 voor het eerst de
Matexi Awards georganiseerd. De prijs beloont succesvolle
initiatieven van lokale besturen en tal van buurtbewoners om
buren dichter bij elkaar te brengen. Op die manier wil Matexi benadrukken hoe belangrijk het is om in een aangename
buurt te kunnen wonen.
Uitreiking van de Matexi Awards
Met grote fierheid kunnen we meedelen dat het project PretCamionette, een samenwerking van de Herenthoutse jeugdraad en het Loket Kids & co, hierbij de publieksprijs in de
wacht sleepte.

Loket Kids & co maakt in de
nieuwbouw plaats voor een
consultatiebureau en voorschoolse
opvang voor kindjes van
0 tot 3 jaar
De nieuwbouw voor Loket Kids & co in de Kloosterstraat krijgt
stilaan vorm. De ruwbouw is klaar zodat er na het bouwverlof
met de afwerkingsfase kan gestart worden.

De prijzen werden bekendgemaakt aan de projectverantwoordelijken door Herman Van Rompuy, voormalig voorzitter
van de Europese Raad. De eerste prijs ging naar het project
‘Kippegem’ van Roeselare.
Herenthout ontvangt een geldprijs van 250 euro om het project verder uit te bouwen.
Wij wensen alle medewerkers en vrijwilligers te bedanken om mee te bouwen aan
het succes van onze PretCamionette.

Maar ook inhoudelijk krijgt het project vorm. Zo keurde de
OCMW-raad ondertussen goed dat er naast buitenschoolse
opvang ook ruimte zal voorzien worden voor de organisatie
van voorschoolse opvang voor 16 kindjes van 0 tot 3 jaar.
Deze ruimte zal verhuurd worden aan samenwerkende onthaalouders die de kindjes in plaats van in hun eigen ‘thuis’,
onder het dak van Loket Kids & co opvangen. Met de ondersteuning van de Landelijke Dienst voor Kinderopvang en in
nauwe samenwerking met de Kinderclub en onze eigen dienst
voor opvoedingsondersteuning, zal er naast reguliere opvang
ook ruimte zijn voor inclusieve en occasionele opvang.
Daarnaast kregen wij ondertussen ook groen licht voor de organisatie van een consultatiebureau in de nieuwbouw. Jonge
ouders zullen in de toekomst dus opnieuw terechtkunnen in
hun eigen gemeente voor een consultatiebezoekje bij Kind

Met Tine Witvrouwen, schepen van jeugd en
Lore Meulemans, jeugdraad
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loket zorg & gezondheid
Herenthout gaat voor meer
veerkracht!
In de Week van de Geestelijke Gezondheid van 10 tot 16 oktober 2016 zetten we in op het verhogen van onze veerkracht.
Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress
en tegenslag.
Train je veerkracht
Veerkracht kan je trainen aan de hand van 10 stappen. Wil je
meer veerkracht, dan moet je eerst testen hoe je veerkracht
nu is. Surf daarvoor naar www.fitinjehoofd.be en ga naar
mijn veerkracht. Doe de test. Op basis van jouw score krijg je
info en advies op maat. Nadien krijg je toegang tot oefeningen
en tips die je helpen om positief in het leven te staan.

T 014 50 77 11 / zorg.gezondheid@herenthout.be
Aanbevelingen voor beginnende sporters
• Ga langs bij je huisarts om je te laten onderzoeken en bespreek met hem wat je wil doen;
• Bouw langzaam je conditie op, bij voorkeur met behulp van
een Start to … programma;
• Vergelijk je sportprestaties niet met anderen, maar luister
naar je lichaam;
• Lever geen zware inspanningen bij tropische temperaturen;
• Neem voldoende vocht op tijdens het sporten (geen alcoholische dranken);
• Stop onmiddellijk als je je onwel voelt en meld dit of vraag
hulp indien mogelijk en laat je onderzoeken vooraleer je opnieuw inspanningen levert;
• Laat je minstens één keer per jaar onderzoeken door je
huisarts.
Aanbevelingen voor geoefende sporters
• Ga minstens één keer per jaar langs bij je huisarts voor een
onderzoek van hart- en longfunctie;
• Bij zware inspanningen voldoende drinken (geen alcoholische dranken);
• Verleg je grenzen in de mate van het mogelijke, ga niet tot
het uiterste en hou rekening met je leeftijd;
• Stop onmiddellijk als je je onwel voelt en meld dit of vraag
hulp indien mogelijk en laat je onderzoeken vooraleer je opnieuw inspanningen levert.

Sporten, hou het gezond!

Extra info?
www.sportkeuring.be
https://cjsm.be/gezondsporten

Door de recente gebeurtenissen
tijdens
grote sportevenementen, met dodelijke afloop, werd er door de
sportraad
geopperd
om onze inwoners te
sensibiliseren om op
een gezonde manier
aan sport te doen.

V.U.: Christine Claus, Secretaris-generaal - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Stap 1 naar meer veerkracht: vind jezelf oké!
Tijdens de Week van de Geestelijke Gezondheid 2016 zet Herenthout de eerste stap naar meer veerkracht centraal: VIND
JEZELF OKE. Je hoeft helemaal niet perfect te zijn want niemand is het. Al wil de maatschappij ons soms anders doen
geloven. Aanvaard dat je je niet altijd even mooi, vrolijk, slim,
sexy, gezond en gelukkig moet voelen. Stop met vergelijken
en vind jezelf oké. Je zal zien dat het werkt.

Je lichaam
is Je beste
materiaal
Draag er
zorg voor

Algemeen noodnummer: 112
Onze gemeente beschikt momenteel over één AEDtoestel. Dit bevindt zich in de inkomhal van de sporthal.
AED = automatische externe defibrillator

Ik
We moeten het uiterSport
aard toejuichen dat
Slim
mensen aan sport willen doen in functie van
een gezonde levensstijl. Toch moeten we
hier ook aan toevoegen
dat dit niet voor iedereen is weggelegd. We spreken hier zowel over geoefende als
over niet geoefende sporters. Een hartfalen kan in beide gevallen voorkomen. In het verleden werd aan iedereen die in
clubverband wilde sporten, gevraagd om een doktersattest af
te leveren, waarin stond dat je geschikt werd bevonden om
sportprestaties te leveren. Inmiddels is deze regel afgeschaft
en kan iedereen zonder medische voorkennis deelnemen aan
sportactiviteiten in clubverband. Mensen die op eigen initiatief aan sport doen, meer bepaald de individuele sporters, zijn
nooit verplicht geweest om zich medisch te laten onderzoeken.
Ontdek op
iksportslim.be welk
type sporter je bent
en krijg de juiste
onderhoudstips
voor je lichaam.

Daarom willen wij onze inwoners, zowel de geoefende als de
beginnende sporters, ongeacht de leeftijd, graag volgende
raad geven.
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T 014 50 77 11 / zorg.gezondheid@herenthout.be
Ben je ook dit jaar bereid je steentje bij te dragen en zo de
nationale borstkankercampagne te steunen, dan kan je sponsoren door aankoop van een gadget aan 5 euro of door een
vrije gift via de website:
www.walk for Think-Pink Limburg 2016
Als je naar beneden scrolt, kan je hen vinden tussen de deelnemende teams.
Bezoek ons ook op facebook: Team Limbos + Team Nicole
en Ingrid Think-Pink 2016
Heel veel dank vanwege Hilde, Ann, Nicole, Ingrid.

Geef borstkanker geen kans!
Op 10 en 11 september 2016 zullen vier dorpsgenoten, Hilde
en Ann Limbos, Nicole Van Herck en Ingrid Tops deelnemen
aan Walk for Think-Pink.
Walk for Think-Pink is een groot wandelevenement, exclusief
voor vrouwen, ten voordele van Think-Pink en de strijd tegen
borstkanker. Deze vier vrouwen engageren zich om 2 x 40 km
te stappen en minimum 4 x 500 euro in te zamelen om de
strijd tegen borstkanker te steunen. De verzamelde fondsen
gaan integraal naar de nationale borstkankercampagne!

Computerlessen
In Herenthout kan je in aangenaam gezelschap en onder begeleiding van onze vrijwilligers deelnemen aan tal van computercursussen.
Voor het najaar van 2016 staan de volgende lessen gepland:
onderwerp

data

tijdstip

locatie

prijs

ABC van de pc

20/09/16
22/09/16
27/09/16
29/09/16

9.00 – 12.00 uur

Huis Driane

20,00 euro

ABC van de pc

11/10/16
13/10/16
18/10/16
20/10/16

9.00 – 12.00 uur

Huis Driane

20,00 euro

ABC van de pc

15/11/16
18/11/16
22/11/16
25/11/16

9.00 – 12.00 uur

Huis Driane

20,00 euro

Tablets: iPAD

18/10/16
20/10/16

9.00 – 12.00 uur

Bibliotheek

4,00 euro

Tablets: ANDROID

25/10/16
27/10/16

9.00 – 12.00 uur

Bibliotheek

4,00 euro

14.00 – 16.00 uur

Huis Driane

gratis

Digitaal café
28/11/16
Iedereen welkom. De vrijwilligers
proberen je verder te helpen met je
computervragen en/of -problemen.

Inschrijven kan in Huis Driane, Molenstraat 56. Snel zijn is de boodschap! De plaatsen zijn beperkt.
Wij zijn ook nog steeds op zoek naar extra vrijwilligers voor onze computerlessen. Geef ons zeker een seintje indien je hiervoor geïnteresseerd bent.
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014 50 78 50 / vrije.tijd@herenthout.be
Zeiden we al dat al deze pret nog steeds volledig gratis
is? Dat er doorlopend animatie is? Dat we afsluiten met
vuurwerk? Dat we het grootste terras van het dorp hebben? Bij deze!
Pal in het midden van dit Gemeentenieuws vind je bovendien een affiche van Parkfeesten 2016. Als je kans wil maken op vijftien gratis consumpties voor Parkfeesten,
hang dan deze affiche duidelijk zichtbaar op achter een
raam aan straatzijde. Vier zomerweken lang – vanaf 18 juli
– spelen we sinterklaas!
Parkfeesten zijn al zomerslang een goede samenwerking
tussen het gemeentebestuur, Clamotte Rock en de jeugdraad. Maar zonder (veel) vrijwilligers is er geen feest. Voel
je het kriebelen om een handje toe te steken tijdens, voor
of na Parkfeesten? Aarzel niet en neem contact op met
Loket Vrije Tijd.

Cultuur Niet Duur 2016
Voor de zesde keer alweer, wordt dit jaar vanuit het gemeenschapscentrum een laagdrempelige cultuurtweedaagse georganiseerd. Er wordt daarbij trouw gebleven
aan de symbolische inkomprijs van 2 euro per voorstelling.
Let wel: omwille van de activiteiten rond de herdenking van
WOI (30/09 tot 13/11) verschuift Cultuur Niet Duur dit jaar
naar december.

Parkfeesten 2016
Op 14 augustus is het zover: Parkfeesten! Dit jaar voor
het eerst op een zondag, maar vermits er een feestdag
op volgt is dat geen reden om vroeg naar huis te gaan.
Temeer omdat we er weer een stevige lap op geven. Ambiance!
Want er is nog meer nieuws dit jaar. Voor het eerst maken we van Parkfeesten ook een foodtruckfestival. We
openen onze deuren daarom extra vroeg, om 12.00 uur,
en de koks gaan aan één stuk door tot we de festiviteiten
afsluiten om 23.00 uur. Je hoeft die dag dus zelfs niet in
de buurt van je fornuis te komen. Ook koffie- en cocktailliefhebbers en zoetebekken zullen op hun wenken bediend
worden.
Maar natuurlijk wordt er ook muziek geserveerd. Een vijfgangenmenu zelfs. We gaan van start om 13.00 uur met
Moules Parquées (chanson op z’n Huirtuits), gevolgd
door The Rusty Nails (15.00 uur – milkshaken op rootsmuziek!). Om 17.00 uur, net op tijd voor het diner, krijg je
van Clique Acoustique heerlijk licht verteerbare muzique voorgeschoteld zodat sterrenchef Danny Fabry
(19.00 uur) er vervolgens weer een schepje bovenop kan
doen. En dat Farce Fatale (20.30 uur) eten én drinken is,
bewezen ze vorig jaar al - jammer genoeg toen voor een
uitgeregend park. Dit jaar krijgt de zon een herkansing!
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‘Zo goed als alleen’
Op vrijdag 2 december komt dé Vlaamse rock-‘nroll chansonnier Guido Belcanto naar Herenthout
met zijn akoestisch programma.
De muzikale loopbaan van Belcanto gaat nog steeds crescendo, met - nu pas - wat hij zelf omschrijft als de meest
succesvolle periode uit zijn carrière. En die carrière is rijk
gevuld. In de jaren zeventig was hij straatzanger en variétéartiest, tot hij in 1978 met zijn groep in de finale van Humo’s
Rock Rally terechtkwam en faam verkreeg met zijn andere
band The Gigolo’s. De toenmalige BRT wijdde in 1987 een
televisieprogramma aan hem, en in ’89 was er deelname
aan de Baccarabeker. Stelselmatig verdiende hij zo zijn titel
van Koning van het Vlaamse Levenslied. De voorbije jaren
waren enkele hoogtepunten ongetwijfeld de drie succesvolle tournees van ‘Balzaal der Gebroken Harten’, een theatershow met in de hoofdrol, naast Belcanto, een Decaporgel.
Naast artiest pur sang is de man echter ook bekend als
schrijver en, misschien nog meer, als notoir sport- en wielerliefhebber. Zijn liefde voor de Great Old en voor Pantani
zijn legendarisch. Belcanto heeft in Westouter zelfs een
eigen wielerwedstrijd: Belcanto Classic. Wat ons naadloos
bij de volgende voorstelling brengt.
‘De koers. Ons leven.’
Op zaterdag 3 december vertellen Carl Berteele en
Geert Vandenbon in de Sint-Gummaruskerk honderduit over de koers en hoe het hun leven zin en vorm gaf.
Wielersport als onuitputtelijke inspiratie. En als de Ronde van
Vlaanderen ter sprake komt, is er geen houden meer aan.
Sporza-radioreporter Carl Berteele is genoegzaam bekend. Sinds 1993 al is hij de stem van de koers, meestal
op de motor. Of het nu de Tour de France is, het WK of
Vlaanderens Mooiste, als geen ander analyseert Carl het
koersverloop en wat er omheen gebeurt. Met passie, een
rijke taal en altijd to-the-point.
Geert Vandenbon is een man achter de schermen. Hij
werkte meer dan 20 jaar mee aan de organisatie van de
Ronde van Vlaanderen, is medestichter van het Rondemuseum in Oudenaarde en uitgever van wielerboeken.
Sinds 2012 trekt hij Vlaanderen rond met een voordracht
over de geschiedenis van de Ronde.
Carl en Geert slaan exclusief voor Herenthout de handen
in elkaar voor een boeiende wieleravond. Geert surft door
het grote verhaal van 100 jaar Ronde van Vlaanderen: de
mijlpalen, de veranderingen in het parcours, de meest heroïsche edities, de enorme populariteit. Hij doorspekt zijn
verhaal met foto’s, beelden en spitse anekdotes.
Carl vertelt zijn persoonlijk verhaal. Hoe hij sportjournalist
en al snel gebeten werd door de microbe die wielersport
heet. Hij pikt in op de woorden van Geert en staat stil bij
de Ronde-edities die hem het meest zijn bijgebleven. 1998
als Johan Museeuw de Bosberg sloopt, 2005 met wereldkampioen Tom Boonen en 2008 als Stijn Devolder vriend
en vijand verrast. Drie solo’s die eeuwig bijblijven.
Tickets voor beide voorstellingen zijn te koop bij Loket Vrije
Tijd, aKtueel en ‘t Krantje.

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

Grabbelpasactiviteiten in augustus
In augustus staan er weer een aantal
superleuke Grabbelpasactiviteiten op
het programma:
11/08 Ik ben een graffiteur
Bibliotheek
11 euro (met Grabbelpas) - 15 euro
(zonder Grabbelpas)
16/08 Trom bom bom
Muziekinstrumenten uit recyclagematerialen
GOC Ter Voncke
2 euro (met Grabbelpas) - 3 euro (zonder Grabbelpas)
18/08 En daarmee pasta!
Modeaccessoires met pasta
GOC Ter Voncke
2 euro (met Grabbelpas) - 3 euro (zonder Grabbelpas)
23/08 Circusworkshop
Sportcomplex ’t Kapelleke
4 euro (met Grabbelpas) - 6 euro (zonder Grabbelpas)
25/08 Workshop kinderyoga
GOC Ter Voncke
6 euro (met Grabbelpas) - 8 euro (zonder Grabbelpas)
30/08 Fabriek Artistiek
Bibliotheek
3 euro (met Grabbelpas) - 4 euro (zonder Grabbelpas)
De meeste activiteiten zijn toegankelijk voor kinderen van
6 tot 12 jaar (geb. 2004-2010). Graffiti-activiteit: deelname
vanaf 9 tot 12 jaar (geb. 2004-2007) – circusworkshop:
deelname vanaf 8 tot 12 jaar (geb. 2004-2008).
Voor meer info of inschrijving kan je terecht op de jeugddienst.

‘Bikken en Kubben’
Op zondag 25 september gaan we picknicken in het park!
Vanaf 11.00 uur is iedereen welkom, we maken er een
grote, (hopelijk) zonnige bijeenkomst van. Alles wat je moet
doen, is je picknick en een dekentje meebrengen. En misschien ook nog die frisbee en je akoestische gitaar! Toerismeraad en GROS voorzien een drankstandje.
Dat ‘Kubben’ op een tiental jaren een gigantische sprong
in populariteit heeft gemaakt, is je vast niet ontgaan. Daarom organiseren we naast de picknick ook een Kubbtornooi in het park (gratis, vanaf 12.00 uur). Inschrijven doe
je vooraf op het Loket Vrije Tijd, met teams van minimaal
3 personen.

17

loket vrije tijd
Zomerschilderdagen
in de Kempen
Elke dinsdag van juli en augustus krijgen kunstenaars
de kans om aan het werk te gaan op een mooie, telkens
wisselende locatie in open lucht. Tekenen, aquarellen of
schilderen met olieverf, het kan allemaal. Ieder brengt zijn
eigen materiaal mee en uit zijn creativiteit op persoonlijke
wijze. Er worden geen lessen gegeven, waardoor een heel
ontspannen sfeer ontstaat die de interactie tussen de kunstenaars bevordert. Als je inschrijft, kan je heel de zomer
komen wanneer je tijd en zin hebt. Elk jaar schrijven er ruim
100 kunstenaars in en op zonnige dagen zijn er vaak meer
dan 50 zomerschilders gelijk aan het werk.
Tijdens de zomerschilderdagen zijn ook bezoekers van
harte welkom. Je ontdekt enkele schitterende locaties in
de regio, geniet van de mooie kunstwerken en veel kunstenaars geven ook graag een woordje uitleg over hun werk.

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

vtbKultuur
vtbKultuur komt naar Herenthout! Daarvoor zoeken ze
mensen die de held willen uithangen. Of toch een held
willen worden: vrijwillige medewerkers die mee een nieuwe vtbKultuurgroep oprichten in Herenthout om hier culturele activiteiten te organiseren: ‘We zijn op zoek naar mensen met kennis van of interesse in film. Ook andere activiteiten kunnen aan bod komen: uitstappen, bezoeken,
lezingen … Organisatietalenten, krakken in administratie of
gewoon helpende handen zijn welkom. Over superkrachten hoeven de vrijwilligers niet te beschikken. Als ze zich
kunnen vinden in één van bovenstaande ‘taken’ en mee
willen werken, dan zijn ze voor ons al een held!’
Iets voor jou?
sandy.heylen@vtbkultuur.be of T 0496 70 17 51

Word
JIJ ONZE
vtbKULTUUR
HELD in
Herenthout?

Op 9 augustus (10.00-17.00 uur) landen de kunstenaars in
ons eigen Prinsenhof, maar ook Herentals, Olen, Schriek,
Lier, Grobbendonk, Putte, Berlaar en Westmeerbeek komen aan bod.
Voor het volledige programma, de laatste nieuwtjes en
foto’s: neem een kijkje op
www.facebook.com/zomerschilderdagen.
Info en inschrijvingen?
Toerisme Heist-op-den-Berg, T 015 25 15 82
toerisme@heist-op-den-berg.be

‘Van Horen Zeggen’
kinderwandelingen in de Kempen
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 aan 8 euro verkrijgbaar
op het Loket Vrije Tijd en in de bib. Een onvoorwaardelijke
aanrader!

Kinderzoektocht Bergenpad
Gedurende de maanden juli en augustus kan je langs het
Bergenpad met je gezin deelnemen aan een kinderzoektocht. De wandeling is 7 kilometer lang en start aan sportcentrum ’t Kapelleke. Let wel: omwille van de werken in de
startomgeving is er momenteel een verkorting van het traject van toepassing. Het deelnameformulier is gratis te bekomen (en weer af te geven) in de cafetaria van de sporthal
en op het Loket Vrije Tijd. Je vindt er ook het kaartje van de
wandeling. Tip: na ongeveer 5 kilometer kan je picknicken
in de zavelgroeve van Natuurpunt, die langs het traject ligt.
Het is er prachtig toeven.
Begin september verloten we onder de winnende deelnemers drie exemplaren van het gloednieuwe geïllustreerde
kinderverhalen- en wandelingenboek ‘Van Horen Zeggen’.
Succes!
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De Groote Oorlog – 100 jaar WOI
30/09 tot 13/11
Dit najaar programmeren gemeentebestuur, cultuurraad
en Kempens Karakter een herdenkingsprogramma om ‘u’
tegen te zeggen. Een gevarieerde cocktail van activiteiten,
soms informatief, soms ontspannend, soms actief, soms
ingetogen, die elk op hun eigen manier verschillende facetten van de oorlog – en het einde ervan – laten ontdekken.
We bijten de spits af op vrijdag 30 september met de
opening van een noodwoning (of beter: een replica op
ware grootte), die aan de kerk zal komen te staan. Het gaat
om een kleine houten woning met drie kamertjes. De Belgische regering had een eeuw geleden, na de vernieling van
honderden woningen in onze streek, besloten over te gaan
tot de oprichting van dergelijke gebouwen. Vervolgens is
er een lezing van Julien Cannaerts, die over de militaire
gebeurtenissen tijdens WOI in Herenthout en omgeving komt vertellen.
De noodwoning zal trouwens tijdens de hele programmaperiode elke zaterdagnamiddag toegankelijk zijn, met
telkens andere thematische tentoonstellingen. Zo komen onder meer aan bod: ‘muziek en WOI’, ‘Britse troepen
in onze regio’ en ‘het gezin tijdens WOI’.
Op 5 oktober komt Ivan Adriaenssens langs in de bib.
Als auteur van strips over de Eerste Wereldoorlog
geeft hij het publiek een unieke kijk op deze oorlogsperiode en hoe hij als gespecialiseerd auteur die blik verwerkt
heeft in zijn boeken.
Van 7 tot 14 oktober presenteert Heemkring Sandelyn
een veldhospitaal, een tentoonstelling die zich toespitst
op de opvang van gekwetsten. Er is bijzondere aandacht
voor gesneuvelde Herenthoutse soldaten.
Dilemma 14/18. Dat is de naam van het massa- en inleefspel dat op een speelse manier het leven in WOI simuleert. Op zondag 16 oktober laten we zo, in samenwerking met de jeugdraad, de Herenthoutse jongeren
strijden voor hun leven tijdens een waanzinnige periode.
Ook de jaarlijkse Nacht van het Kempens Erfgoed (21/10)
staat dit jaar in het teken van De Groote Oorlog. Jef Ver-

014 50 78 50 / vrije.tijd@herenthout.be
smissen (Kollectief Maksimaal) schreef een fictieverhaal
op basis van waar gebeurde feiten uit onze regio
en doopte het ‘Marieke en Lowieke’. Deze voorstelling/monoloog komt hij exclusief in de Sint-Gummaruskerk brengen.
KFC Herenthout werd opgericht tijdens WOI, en viert dit
jaar haar 100-jarig bestaan. Om dat te vieren, organiseert
de vereniging een retro-avond op 22 oktober, die de
bezoekers meeneemt naar lang vervlogen tijden.
Op 27 oktober komt Sam Van Clemen, historicus en auteur van ‘WOI in de Kempen’, gepassioneerd vertellen
over de periode in onze geschiedenis die hem het meest
fascineert. Hij doet dat in de bib, waar op 4 november
ook een filmprojectie zal doorgaan.
Vanaf 1 november kan je twee weken genieten – opnieuw in de bib – van een tentoonstelling die we je in
samenwerking met de provincie Antwerpen kunnen aanbieden: ‘De Groote Oorlog in grote lijnen’. Alle grote
thema’s komen hier aan bod, maar er is ook plaats voor
minder bekende en verrassende aspecten.
Een uitstap naar Ieper kan natuurlijk niet ontbreken in
ons programma. Daarom is er op 6 november een busreis gepland, waarbij een aantal van de interessantste locaties worden bezocht, en de Last Post wordt bijgewoond
aan de Menenpoort.
11 november, Wapenstilstand. Er gaat een avondlijke
fakkelwandeling door, met enkele intimistische en muzikale bezinningsmomenten, die we besluiten met onze eigen Last Post aan het oorlogsmonument.
Op 12 en 13 november tenslotte, is het tijd voor de finale. ‘Ooit weer!? ... Nooit Meer?!’ is een voorstelling met
dans, muziek, zang, woord en beeld, die de verschillende, sterk wisselende emoties oproept die een oorlog
teweegbrengt. In een tent in het park, nemen verschillende
Herenthoutse verenigingen, in samenwerking met de lagere scholen, je mee in een pakkende rit.
Meer info over al deze activiteiten en evenementen volgt
in een speciale brochure die je in de loop van augustus
in je brievenbus mag verwachten.
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Snelnieuws bib
• Iedereen die boeken meeneemt van zaterdag 25 juni
tot en met zaterdag 13 augustus mag deze zes weken
houden in plaats van de gewone uitleentermijn van vier
weken.
• Kunstkring Toreke Fotografie stelt opnieuw tentoon
tijdens juli en augustus in de lokalen van de bib, en dit
onder het thema ‘Foto Creatief’. Kom gerust eens een
kijkje nemen tijdens de openingsuren van de bib en/of
de leesruimte. Inkom gratis!
• Sinds kort kunnen kinderen tijdens de openingsuren
van de bib gezelschapsspelletjes uit de spelotheek
van Loket Kids & co ontlenen. In de jeugdbib kunnen zij
ook genieten van twee tablets met leerzame spelletjes
en verhaaltjes. Uiteraard kunnen zij ter plekke ook lezen:
strips, jeugdverhaaltjes, leerrijke boeken en tijdschriften.
Zij kunnen deze materialen zoals steeds ook ontlenen
voor thuis; ook hier zijn er spelletjes op cd en dvd’s voor
hen beschikbaar.
• De Herenthoutse leesclub
bespreekt op dinsdag 6 september 2016 om 19.00 uur
in de leesruimte van onze bib
het boek ‘De Buddenbrooks’
van Thomas Mann. Ook nieuwe geïnteresseerden zijn welkom. De bib zorgt zoals steeds
voor extra exemplaren van het
gekozen boek. Alle info in de
bib.
• Na de vakantieperiode zien we alweer uit naar de volgende kidsdag. In september verwelkomen de Herenthoutse jeugdbewegingen onze jeugd in de bib. Met
z’n allen maken we een leuke zoektocht om kennis te
maken met de jeugdbewegingen. Ben je tussen 7 en 12
jaar? Kom dan die woensdag naar de bib en laat je verrassen. Deelnemen kan tussen 14.00 en 16.00 uur. De
exacte datum en meer info volgt nog via de scholen.
• Op donderdag 13 oktober 2016 om 20.00 uur organiseert de Landelijke Gilde Herenthout in samenwerking
met onze bib in GOC Ter Voncke de lezing ‘De Syrische burgeroorlog tot in Europa’ door Pieter Stockmans. De bibliotheek voorziet een boekenstand rond dit
thema.

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

Gemeentelijke sportactiviteit:
SportSnack
Van oktober tot eind april kan je op woensdag deelnemen
aan de SportSnack, georganiseerd door de gemeentelijke
sportdienst. Dit is vrijblijvend sporten aan een democratische prijs, onder begeleiding van een sportmonitor.
Wanneer? Woensdag van 13.45 tot 14.45 uur (niet tijdens vakantieperiodes)
Waar?
Gemeentelijk sportcentrum ’t Kapelleke
Voor wie? Alle kinderen van het lager onderwijs
Doel?
Kinderen leren kennismaken met allerlei
sportvormen
Kostprijs? 10-beurtenkaart van 10,00 euro (+1 beurt
gratis)
Verzekering inbegrepen
Korting?
2,00 euro voor grabbelpashouders
Kaarten kan je verkrijgen bij de
gemeentelijke sportdienst tijdens
de kantooruren.

Zuiddag 2016
Het Lokaal Bestuur neemt dit jaar deel aan Zuiddag. Op
20 oktober 2016 gaan meer dan 15 000 jongeren tussen
15 en 20 jaar uit 180 scholen in Vlaanderen en Brussel aan
het werk. Wat ze die dag verdienen, gaat naar projecten
van geëngageerde jongeren wereldwijd. Editie 2016 staat
in het teken van Rio de Janeiro met KIYO (Kids & Youth)
om samen met PAMEN (KIYO-partner in Rio de Janeiro) de
strijd aan te gaan met armoede, onrecht en ongelijkheid.
15 000 jongeren, dat betekent ook 15 000 jobs. Het Lokaal Bestuur is bezig met het verzamelen van jobs. Deze
zullen in de databank jobbank.zuiddag.be verschijnen.
Wij willen ook een warme oproep doen aan particulieren
om zich te engageren … ook zij kunnen het project steunen door een jongere aan te werven voor één dag!
Meer info?
www.herenthout.be of info@herenthout.be

• Tot begin juni konden de leerkrachten van het Herenthoutse lager onderwijs intekenen op een inspiratiepakket met recente jeugdboeken waarover zij kunnen beschikken tijdens deze zomervakantie. De boeken sluiten
aan bij de leeftijdsgroep(en) waarmee zij werken. Tegelijk
kregen zij de opdracht om zichzelf tijdens de vakantie te
(laten) fotograferen met één of meer van die boeken. De
resultaten van deze fotocampagne zullen dit najaar in
de bib getoond worden om de nieuwe klasgenootjes tot
het lezen van de recente boeken aan te zetten.
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Herenthout
Tournée Mondiaal - bierproeverij

Nieuws uit de muziekacademie

Proef en geniet van biologische bieren uit eigen land. Biobieren smaken heerlijk én zijn goed voor mens en milieu,
zowel hier als aan de andere kant van de planeet. Een workshop voor levensgenieters met een hart voor de wereld!

Word je dit jaar minstens 8 jaar? Wil je zelf graag muziek leren
spelen op een instrument of zingen? Kan je regelmatig tijd vrijmaken om te oefenen? Dan is de Gemeentelijke Muziekacademie echt iets voor jou!

Deze workshop gaat door op donderdag 13 oktober 2016
in de gemeentelijke feestzaal en start om 19.30 uur.

Maar wachten tot je 8 jaar bent of in het derde leerjaar zit, is niet
meer nodig. We starten vanaf dit schooljaar met muziekinitiatie.
Zo kan je op een speelse manier kennismaken met ritmiek en
melodie door middel van je eigen lichaam en stem. Deze lessen gaan door op vrijdag, om 15.45 uur in Grobbendonk en
om 17.15 uur in Herenthout.

Inschrijven kan tot 3 oktober op het Loket Leven & Ondernemen.
De prijs bedraagt 5,00 euro;
plaatsen zijn beperkt dus
snel inschrijven is de boodschap!

Fairtrade brunch
Zondagvoormiddag 24 april 2016 organiseerde de GROS een
Fairtrade brunch in Huis Driane.
Tijdens de lekkere brunch konden we luisteren naar de getuigenissen van enkele derdewereldhelpers. Hun projecten in
het Zuiden, die door een Herenthoutenaar actief worden ondersteund, werden door onze gemeente in 2015 gesponsord.
Het werd een zeer interessante voorstelling, waarbij een heleboel Herenthoutenaren, die de derde wereld een warm hart
toedragen, aanwezig waren. Ook de lekkere Fairtrade brunch
werd zeer gesmaakt.
Volgende projecten werden gesteund: Pefrean, Finado Bornem, vzw Somepro Turnhout, Sterren voor Ethiopië, vzw Rainbow4kids, SADD Togo.
Ondersteun je ook een project in de derde wereld en wens
je een financiële ondersteuning van de gemeente? Neem
dan contact op met Nathalie Van Herck, ambtenaar
GROS, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout of via mail
nathalie.van.herck@herenthout.be.

Waar?
• Herenthout: gemeenteschool Klim-op, Albertstraat 8 (ingang
langs het park)
• Bouwel: gemeenteschool Klim-op, Berdenweg 5
• Grobbendonk: gemeenteschool Klim-op, Bovenpad 7
Wat?
Het eerste jaar is uitsluitend Algemene Muzikale Vorming. Vanaf het tweede jaar kies je daar een instrument bij.
Ons aanbod: alto - bugel - cello - cornet - dwarsfluit - gitaar hoorn - klarinet - piano - slagwerk - trombone - trompet - tuba
- saxofoon - viool - zang - JLM elektrische gitaar - JLM zang
- JLM piano - JLM basgitaar
Extra?
• Al onze leerkrachten zijn professionele, gediplomeerde
musici.
• Er zijn aparte lessen voor volwassenen.
• Elk jaar geven leerkrachten en leerlingen concerten.
Inschrijvingsdata
• Vanaf 25 augustus: elke dinsdag- en woensdagvoormiddag
van 9.00 tot 12.00 uur aan het Loket Vrije Tijd - Bouwelse
Steenweg 8 - Herenthout - vrije.tijd@herenthout.be.
• Vanaf 1 september: inschrijven in de gemeentelijke muziekacademie op volgende dagen:
- dinsdag: 16.30 tot 19.00 uur
- woensdag: 14.00 tot 19.00 uur
- vrijdag: 16.30 tot 19.00 uur
- zaterdag: 10.00 tot 12.00 uur
Inschrijven kan tot 25 september 2016. Alle info vind
je op onze website.
Inschrijven gebeurt via de website of op het secretariaat, Loket Vrije Tijd.
E-mail: secretariaat.academie@klimopherenthout.be
Website: academie.herenthout.be
Telefoonnummer: Academie - T 014 51 80 11
Loket Vrije Tijd - T 014 50 78 50
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in Herenthout
juli 2016
15/07

Boodschappendienst
13u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

15/07 tot
17/07

Chirokermis - mosselrestaurant & bodega
Bouwelse Steenweg 86
Info? www.chiroherenthout.be

20/07 tot
21/07
SPORT

24 uur vissen - VC De Witvis
Bergen
start: 17u

21/07
SPORT

Natuursportendag - Landelijke Gilde Herenthout
Info? Marc Beirinckx (0496 66 37 15)

21/07

Nationale Feestdag
Markt
19u
Info? Loket Vrije Tijd (014 50 78 50)

24/07
SPORT

24/07
SPORT

29/07

Stoetersrit 65 km - WTC Molenhuis
vertrek: café Molenhuis
invalscontrole: café Welkom, Geel Ten Aart
inschrijven: 7u30-9u30
Info? Ludo Smits (0498 10 42 14)
Minigolfwedstrijd ‘Kapellekesdag’
Minigolfclub ‘t Kapelleke
Sportcentrum ‘t Kapelleke
10u
Info? Denise Peeters (014 51 24 60)
Bingo
Cafetaria Huis Driane
14u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

14/08

Parkfeesten
Gemeentepark
vanaf 12u
Info? Loket Vrije Tijd (014 50 78 50)

15/08
SPORT

Grote Prijs Herenthout boogschieten
Lange Afstand Volwassenen
Voetbalterrein FC Fiat-De Kroon
11u
Info? Bart Geeraerts (0476 25 19 97)

15/08 tot
19/08
SPORT

Voetbal- en dansstage - Javo vzw
Sportcentrum ‘t Kapelleke
Info? Jan Adriaenssen (0476 99 46 18)

19/08 tot
23/08
SCHOOL

Braderij - BS ‘t Klavertje
BS ‘t Klavertje
Info? directie@bsklavertje.be

20/08
SPORT

Vlaams Kampioenschap Kubb - Das Kubb vzw
Sportcentrum ‘t Kapelleke
8u-20u
Info? Joeri Vermeulen (0494 88 16 44)

22/08 tot
26/08
SPORT

SportSnack sportkamp voor 6- tot 12-jarigen
Loket Kids & co i.s.m. gemeentelijke sportdienst
Sportcentrum ‘t Kapelleke
13u30-16u
Info? Sportdienst (014 51 62 06)

23/08

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

27/08
SPORT

Vakantierit - WTC Molenhuis
vertrek: café Molenhuis
11u-14u
Info? Ludo Smits (0498 10 42 14)

augustus 2016
12/08

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

13/08 tot
14/08
SPORT

Voetbaltornooi - SUST Kempenlaan
Sportcentrum ‘t Kapelleke
zaterdag: 13u - zondag: 10u
Info? Theo Verhaegen (014 51 19 29)

13/08
SPORT

Vlaams Jeugdkampioenschap boogschieten
Lange Afstand
Voetbalterrein FC Fiat-De Kroon
8u30
Info? Bart Geeraerts (0476 25 19 97)

14/08
SPORT

14/08
SPORT

Minigolfwedstrijd ‘Huirtuitse Prijs’
Minigolfclub ‘t Kapelleke
Sportcentrum ‘t Kapelleke
10u
Info? Denise Peeters (014 51 24 60)
Grote Prijs Herenthout boogschieten
Lange Afstand Jeugd
Voetbalterrein FC Fiat-De Kroon
11u
Info? Bart Geeraerts (0476 25 19 97)

september 2016
04/09

Fietstocht - Koninklijke Fanfare Sint-Pieter en
jeugdband JOLO
12u: VOC (Langstraat) - 15u: Zellehof
17u: De Bergen			

06/09

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

06/09

Leesclub leest ‘De Buddenbrooks’
van Thomas Mann
Leesruimte bib
19u
Info? Bibliotheek (014 50 10 40)

09/09

Boodschappendienst
13u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

11/09

Restaurantdag - Koninklijke Fanfare Sint-Pieter
GOC Ter Voncke
11u30 & 13u
Info? Rudy Aerts (0473 86 80 16)
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14/09

Infonamiddag ‘Kermis’ i.s.m. de bib
Cafetaria Huis Driane
13u30
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

08/10
SPORT

Internationaal G-judotornooi - Judo veteranen
en G-judo Mori-No-Otoko Herenthout
Sportcentrum ‘t Kapelleke
9u			

14/09
SPORT

Ronde van Herenthout
Herenthoutse Atletiekclub
Sportcentrum ‘t Kapelleke
19u			

08/10
SPORT

16/09
SPORT

Ronde van Herenthout
Herenthoutse Atletiekclub
Molenstraat
19u			

Rit van de burgemeester (55 km)
Herenthout-Lille – WTC Molenhuis
controle: café De Wissel, Lille
inschrijven & start: 12u-14u (café Molenhuis)
Info? Ludo Smits (0498 10 42 14)

08/10

17/09
SPORT

Ronde van Herenthout
Herenthoutse Atletiekclub
Vonckstraat
19u

Repaircafé
Huis Driane
13u-17u
Info? Milieudienst (014 50 78 44)

13/10

Bierproeverij ‘Tournée Mondiaal’
Gemeentelijke feestzaal
19u30			

18/09
SPORT

Ronde van Herenthout & Bosloop
Herenthoutse Atletiekclub
Sportcentrum ‘t Kapelleke
13u30			

13/10

Lezing ‘De Syrische burgeroorlog tot in Europa’
GOC Ter Voncke
20u			

18/09
SPORT

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

14/10

Boodschappendienst
13u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

15/10
SCHOOL

Mosselfeest - BS ‘t Klavertje
BS ‘t Klavertje
16u-20u
Info? directie@bsklavertje.be

19/10
SCHOOL

Openklasdag - BS ‘t Klavertje
BS ‘t Klavertje
9u-11u
Info? directie@bsklavertje.be

20/10
SCHOOL

Expo kleuterschool & lagere school
BS ‘t Klavertje
BS ‘t Klavertje
18u-20u
Info? directie@bsklavertje.be

24/09

Tiende Dag van de Burger
GOC Ter Voncke
14u-18u & vanaf 20u30

24/09
SPORT

Doe Mee Dag - Turnkring Blijf Jong vzw
Sportcentrum ‘t Kapelleke
9u			

25/09

Bikken en Kubben
Gemeentepark
vanaf 11u
Info? Loket Vrije Tijd (014 50 78 50)

30/09

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

24/10

Scholenveldloop - sportdienst i.s.m. atletiekclub,
sportraad en Herenthoutse scholen
Sportcentrum ‘t Kapelleke
13u30
Info? Sportdienst (014 51 62 06)

Infonamiddag ‘(Na)oorlogse verhalen’
i.s.m. de bib
Cafetaria Huis Driane
13u30
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

25/10

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

26/10

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

28/10

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

30/09
SPORT

oktober 2016
01/10

Tweedehands kinderkledingbeurs
Gezinsbond Herenthout
GOC Ter Voncke
13u30-16u
Info? www.gezinsbondherenthout.be

04/10

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

07/10

80-plussers ontmoeten elkaar
i.s.m. de seniorenraad
Cafetaria Huis Driane
14u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

Geef zelf je
activ iteit in!
w

ww.UiTdatab
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Teksten Gemeentenieuws

Van 14.00 tot 18.00 uur kan je genieten van een dansnamiddag met line en country dance en discobar.

De teksten voor het gemeentenieuws, dat verschijnt omstreeks 15 oktober 2016, moeten op het gemeentehuis toekomen uiterlijk op 1 september 2016.
Je bezorgt het materiaal bij voorkeur digitaal aan
info@herenthout.be. Je kan het ook afgeven op het secretariaat.

Tiende Dag van de Burger
Alle burgers worden uitgenodigd op de 10de Dag van de
Burger op zaterdag 24 september 2016 in het GOC Ter
Voncke.

’s Avonds, vanaf 20.30 uur, kan je een dansje wagen op de
muziek van de Prins Junior Band. Er is ook een special act
voorzien: Bandit – een warme stem uit Vlaanderen.
De opbrengst van deze avond wordt verdeeld onder 8 Herenthoutse verenigingen. De verenigingen die dit jaar mogen
delen in de opbrengst zijn:
Rode Kruis – G. Judo Club Mori-No-Otoko – FC Diamantschijf
– VOC Neteland vzw – Kunstkring Toreke, Beeldende Kunsten
– Koninklijke Fanfare St.-Pieter – Gezinsbond en OKRA.
Inkom: 5,00 euro. Allen van harte welkom!

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
20/10 18u-20u
18/5 18u-20u

Expo
20/10 18u-20u
18/5 18u-20u

Openklasdag/kijkdag/ 26/10 9u-11u
klas in werking
21/12 9u-11u
22/2 9u-11u
29/3 9u-11u
Na afspraak

19/10
14/12
18/1
22/3
17/5
Na afspraak

Na afspraak

Opendeurdag

14/5

12/3

Instapmomenten

1/9
7/11
9/1
1/2
6/3
18/4
29/5

1/9
7/11
9/1
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

1/9
7/11
9/1
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: .........................................................................................................................................................................................................................

