Huirt-Uit-Fiejest
22 EN 23 SEPTEMBE
R
Noteer alvast 22 en 23 september in jullie agenda voor het gloednieuwe concept ‘Huirt-Uit-Fiejest’.
Terwijl de laatste hand gelegd wordt aan de invulling en de organisatie zetten we al een aantal dingen
voor jou op een rij:

Vrijdag 22 september
• 16.00-18.00 uur: After School Party (organisatie Jeugdraad)
• 19.00-01.00 uur: de eerste editie van ‘Huirt-Uit-Exclusief’: een avond met tal van Huirtuitse dj’s
en de alomgekende Bjorn Verhoeven, bekend van de nationale radio. In een exclusief kader met
foodtrucks en muziek eens exclusief uit de bol gaan! Be there!

Zaterdag 23 september – Huirtuitse Dag van de Burger
• 14.00-18.00 uur: dansnamiddag met gratis Burger-pannenkoek voor iedereen!
• 20.30-03.00 uur: sfeervolle muziekavond met optreden van Clique Nostalgique
Alle activiteiten gaan door in GOC Ter Voncke.
Dit alles ten voordele van de volgende Huirtuitse verenigingen:
Rode Kruis, oudercomité Klim-op, vriendenkring Klavertje, Poco Crescendo, HWSC, Gilde van Peer
stoet, Sint-Lutgardiskoor & FC Valvecke.

Nuttige informatie
Loket Bouwen & Wonen

40ste jaargang – nummer 3 – 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 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:
maandag 10 juli 2017: ’s avonds gesloten
dinsdag 11 juli 2017
vrijdag 21 juli 2017
maandag 14 augustus 2017: ’s avonds gesloten
dinsdag 15 augustus 2017
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 21 juli 2017
maandag 14 augustus 2017
dinsdag 15 augustus 2017
Tijdens juli en augustus: loket gesloten in de namiddag en op
maandagavond.

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:
maandag 10 juli 2017: ’s avonds gesloten
dinsdag 11 juli 2017
vrijdag 21 juli 2017
maandag 14 augustus 2017: ’s avonds gesloten
dinsdag 15 augustus 2017
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:
maandag 10 juli 2017: ’s avonds gesloten
dinsdag 11 juli 2017
vrijdag 21 juli 2017
maandag 14 augustus 2017: ’s avonds gesloten
dinsdag 15 augustus 2017
Contactpunt Werkwinkel/PWA
Bouwelse Steenweg 14
T 014 50 78 45
pwaherenthout@skynet.be
Open op:
maandag: 9.00-12.00 uur
namiddag op afspraak
Sluitingsdagen:
van maandag 17 tot en met maandag 31 juli 2017
van maandag 14 augustus tot en met maandag 4 september 2017

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:
maandag 10 juli 2017: ’s avonds gesloten
dinsdag 11 juli 2017
vrijdag 21 juli 2017
maandag 14 augustus 2017: ’s avonds gesloten
dinsdag 15 augustus 2017
Tijdens juli en augustus: loket gesloten in de namiddag (wel
open op maandagavond).
Bibliotheek
Sluitingsdagen:
dinsdag 11 juli 2017 – leeslokaal ook gesloten
vrijdag 21 juli 2017 – leeslokaal ook gesloten
dinsdag 15 augustus 2017 – leeslokaal ook gesloten
Sporthal
Sluitingsdagen:
jaarlijkse sluiting: 10 tot en met 31 juli 2017
dinsdag 15 augustus 2017
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.
Sluitingsdagen:
maandag 10 juli 2017: ’s avonds gesloten
dinsdag 11 juli 2017
vrijdag 21 juli 2017
maandag 14 augustus 2017: ’s avonds gesloten
dinsdag 15 augustus 2017

Algemeen
Volg ons ook via:
facebook.com/Herenthout.be
twitter.com/Gem_Herenthout
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Herenthout
Bouwgronden te koop!
In samenwerking met Kleine Landeigendom Zuiderkempen realiseert de gemeente Herenthout een
grote verkaveling op het voormalige voetbalterrein
van KFC Herenthout, in totaal 55 kavels voor ééngezinswoningen. Tien percelen werden in 2012 al verkocht. Momenteel zijn 16 percelen te koop die gelegen zijn tegen Sportstraat en Cardijnlaan.

Toewijzingsreglement
De gronden worden verkocht via een toewijzingsreglement
dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Om grond te
kunnen kopen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.
Zo mag je bijvoorbeeld geen eigenaar zijn van een ander onroerend goed waarop je kan bouwen of waarin je kan wonen.
Heb je interesse in de aankoop van een bouwgrond? Dan kan
je je tussen 20 mei en 20 juli 2017 kandidaat stellen bij het
Loket Bouwen & Wonen op het gemeentehuis. Bij afgifte van
het ingevulde inschrijvingsformulier, voorzien van de nodige bijlagen en 25,00 euro inschrijvingsgeld, krijg je een gedateerd
ontvangstbewijs mee waarmee je inschrijving definitief is.
Na afloop van de inschrijvingsperiode worden aan elke kandidaat punten toegekend op basis van je verbondenheid met
Herenthout, je leeftijd, kinderlast … Wie het eerst gerangschikt wordt, mag als eerste een lot kiezen. Indien meerdere
personen hetzelfde aantal punten behalen, wordt de volgorde bepaald door loting. De inschrijvers worden uitgenodigd
bij de bekendmaking van de uitslag die doorgaat op maandag 4 september om 18.00 uur in de gemeentelijke feestzaal.
Bij deze gelegenheid kies je een lot en onderteken je een
aankoopbelofte.

Woninghernummering …
bijna jaarlijkse kost!

Prijs
De prijs van de bouwgronden werd vooraf vastgesteld. Deze
bestaat uit de schattingsprijs, vermeerderd met een deelname in de kosten van onder meer de aanleg van de nutsvoorzieningen. Ook de kosten van de akte zijn ten laste van de
koper. Deze worden rechtstreeks met de notaris afgerekend
en zijn niet vervat in de koopprijs.

Boeyendaal
In de loop van de maand mei werd de bouwvergunning afgeleverd voor de bouw van 7 wooneenheden op de plaats
van de vroegere boerderij Ooms in Boeyendaal. Het perceel
tegen de straatkant vóór de afgebroken boerderij wordt ook
nog eens verkaveld in 8 percelen. Dit betekent een toekenning van 15 nieuwe huisnummers tussen nummer 58 en 60.
Dit brengt ons in de gelegenheid om ook de huisnummers
met een alfabetische letter in de index aan te passen. Bijgevolg zullen alle woningen vanaf 58/a langs de even zijde een
nieuw huisnummer krijgen.

Bouw- en woonverplichting
Wie een perceel aankoopt, is verplicht de ruwbouw van de
woning binnen de 7 jaar na het ondertekenen van de aankoopakte te voltooien. De woning moet binnen de 8 jaar bewoond zijn en gedurende een ononderbroken termijn van 10
jaar bewoond blijven door de eigenaar. Aan het niet naleven
van deze verplichtingen zijn sancties verbonden.

Meer weten?

1 oktober 2017

Het toewijzingsreglement, inschrijvingsformulier en een overzicht van de koopprijzen kan je vinden op onze website
www.herenthout.be.

De hernummering is voorzien voor 1 oktober 2017. De betrokken bewoners zullen in de loop van juni een brief ontvangen waarin hun nieuw huisnummer wordt meegedeeld. In de
loop van september ontvangen zij verdere instructies.

Deze documenten en meer informatie kan je tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bekomen bij het Loket
Bouwen & Wonen, via bouwen.wonen@herenthout.be of
T 014 50 78 47. Ook om je kandidaat te stellen ben je hier aan
het juiste adres!

Indien je vrienden, kennissen of familie hebt wonen in deze
straat, gelieve te informeren bij deze mensen en je adressenbestand aan te passen.
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Herenthout
Nieuws uit de gemeenteraad

Gemeenteraad van 8 mei 2017
• Titel ereburgemeester
Voormalig burgemeester Roger Gabriëls kan binnen het
gemeentebestuur terugblikken op een lange staat van
dienst: tussen 1995 en 2007 als schepen en van 2007
tot 2017 als burgemeester. De gemeenteraad besliste om
een verzoek te richten aan de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur om hem de titel van ereburgemeester
toe te kennen.

Gemeenteraad van 3 april 2017
• Nieuw retributiereglement op compost & potgrond
Met ingang van 1 januari 2017 verhoogt IOK het tarief voor
topdressing dat verkocht wordt op het containerpark naar
4,00 euro per zak van 40 liter. De gemeenteraad keurde het
nieuwe retributiereglement goed. Concreet hanteren we nu
volgende prijzen:
• gewone compost (zak van 40 liter): 2,00 euro
• topdressing (zak van 40 liter): 4,00 euro
• potgrond (zak van 50 liter): 4,00 euro

• Waarborg lening Kerkfabriek
De Kerkfabriek wil in het kader van de restauratie van de
kerk het orgel volledig laten opknappen. Vermits de restauratiekosten aanzienlijk zijn, wenst de Kerkraad een lening aan
te gaan waarvoor een waarborg van de gemeente vereist
is. De gemeenteraad besliste om akkoord te gaan met de
borgstelling door de gemeente voor deze lening.

• Code voor infrastructuur- en nutswerken
Er geldt een code voor de uitvoering van infrastructuur- en
nutswerken langs gemeentewegen. Deze code streeft naar
duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en
van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, kwaliteitsvolle uitvoering van werken aan het openbaar domein,
een goed herstel van het openbaar domein na nutswerken,
een betere afstemming van werken, een betere communicatie, aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers
en een performante opvolging voor meldingen en klachten.
De gemeenteraad keurde een geactualiseerde code goed
die in werking treedt op 1 januari 2018.

• Aanpassing reglement ‘t Kapelleke
Het huishoudelijk reglement van het gemeentelijk sportcentrum ’t Kapelleke dateert reeds van 25 oktober 2010 en dient
aangepast te worden aan de evolutie van het sportcentrum
en de moderne ontwikkelingen. De gemeenteraad hechtte
goedkeuring aan het nieuwe huishoudelijk reglement met
ingang van 1 augustus 2017. Het volledige reglement kan
je raadplegen op www.herenthout.be bij de rubriek beleid/
publicaties.

• Openbare verkoop bouwgrond Keulemansstraat
Onze gemeente bekwam een verkavelingsvergunning waardoor een perceel bouwgrond op het einde van Keulemansstraat wordt gecreëerd. De gemeenteraad verleende machtiging tot de openbare verkoop van dit perceel grond tegen
minimaal de schattingsprijs. De laatste zitdag is voorzien
voor 20 juni 2017 om 16.00 uur in het café van GOC Ter
Voncke.

Nieuws uit de OCMW-raad
Raad van 4 april 2017
• De OCMW-raad neemt akte van het jaarverslag 2016 van
Kids & co.

• Schoolreglement gemeentelijke muziekacademie
De gemeenteraad besliste om het nieuwe schoolreglement
van de gemeentelijke muziekacademie goed te keuren. Het
schoolreglement van 23 november 2015 bepaalde dat vrije
leerlingen (bijvoorbeeld leerlingen die enkel een initiatiecursus volgen) evenveel inschrijvingsgeld betaalden als reguliere leerlingen van de academie. Dit hoge inschrijvingsgeld
schrikte een deel van de leerlingen af en bovendien was dit
niet billijk. Het nieuwe reglement laat toe om voor de vrije
leerlingen een verminderd tarief toe te passen.

Raad van 2 mei 2017
• De OCMW-raad neemt akte van het jaarverslag 2016 van
het Loket Zorg & Gezondheid en de Sociale Dienst.
• Na de noden in onze gemeente te hebben onderzocht, wil
de sociale dienst zich richten op het nog meer buurtgericht
werken. Bovendien zijn dienstencentra in de toekomst verplicht zich toe te spitsen op buurtgerichte zorg die zowel lichamelijke als geestelijke en materiële zorg omvat. De raad
beslist dan ook om in de strijd tegen armoede voor 20172018 daarover een intentieverklaring in te vullen.
• Het OCMW kreeg een aanbod van de firma TMVW en FARYS uit Gent om bij hen in te stappen voor de bij hen lopende overheidsopdrachten waarbij zij handelen als opdrachtencentrale en waar onze deelname per overheidsopdracht
vrijblijvend is. De raad beslist om in te gaan op dit aanbod.
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loket sociale dienst
Wonen
Een OCMW heeft heel wat wettelijke opdrachten. Eén daarvan
is huisvesting.
Dit betekent niet dat het OCMW verplicht is om zelf huisvesting
aan te bieden maar de mensen moet adviseren over de meest
gepaste woonvormen en mogelijkheden. Ook het invullen van
aanvraagdocumenten en eventuele financiële ondersteuning
onder de vorm van een huurwaarborg valt onder deze opdracht. Het OCMW heeft tevens de opdracht erover te waken
dat er een aanbod is van sociale huisvesting.
De perceptie van ‘het OCMW moet voor een woning zorgen’,
klopt dus niet helemaal. Het gaat om de begeleiding, de ondersteuning en het advies.
In Herenthout is er een ruim aanbod van de sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen. Het OCMW was ook van
bij de opstart vertegenwoordigd bij het Sociaal Verhuurkantoor
SVK ISOM.
Voor crisissituaties hebben wij een samenwerking met KINA.
Dit is een noodopvang voor dak- en thuislozen. Indien dit geen
mogelijkheid is, doen wij beroep op de dak- en thuislozencel
van CAW De Kempen.
Binnen het eigen patrimonium van het OCMW hebben wij op
dit ogenblik drie wooneenheden die worden ingezet als noodwoning.
Wat is een noodwoning?
Een ingerichte studio/woning die ter beschikking wordt gesteld
voor maximum vier maanden.
Wanneer kan je aanspraak maken op deze woonvorm?
Enkel in uiterste nood. Indien er geen enkele andere oplossing
is en jouw gewoonlijke verblijfplaats Herenthout is. Het gaat hier
immers om een aanbod beperkt in tijd.

T 014 50 21 81 / sociale.dienst@herenthout.be
Welke voorwaarden zijn er verbonden aan deze noodwoning?
Een begeleiding door het OCMW is sowieso verplicht. Daarnaast wordt voor elke gebruiker een begeleidingscontract op
maat opgemaakt. De woning wordt niet vrijblijvend aangeboden. Het is tevens de bedoeling om zo snel mogelijk door te
stromen naar een andere, vaste woonvorm.
Wordt er een huurcontract ondertekend?
Het gaat hier om een dienstverlening. Daarom spreken we niet
van een huurcontract maar van een verblijfsovereenkomst. Dit
is dus niet gebonden aan de huurwet. Indien voorwaarden niet
worden nagekomen kan de dienstverlening worden stopgezet,
met andere woorden het verblijf in de noodwoning kan vroegtijdig worden ingetrokken. Er zijn dus twee overeenkomsten:
verblijfsovereenkomst en begeleidingscontract.
Moet er dan huur betaald worden?
Het gaat hier om een verblijfsvergoeding en geen huur. Deze
moet betaald worden tot op de laatste dag van het verblijf. De
vergoeding is afhankelijk van het type woning en het aantal
personen die verblijven in de woning. In deze prijs zijn alle nutsvoorzieningen voorzien alsook Diftar en kabeltelevisie.
Indien iemand voldoet aan alle voorwaarden, kan deze
dan zeker zijn van de noodwoning?
Neen, we hebben slechts een beperkt aanbod. Indien de woningen volzet zijn gaan we op zoek naar andere crisisopvang.
We werken ook niet met wachtlijsten. Dit zou betekenen dat de
betrokkene ondertussen andere opvangmogelijkheden heeft.
Van daaruit kan immers ook gezocht worden naar een definitieve woonvorm.
Meer info? Loket Sociale Dienst – T 014 50 21 81

Praathuis:
iedereen welkom
Elke tweede dinsdag van de maand is
het Praathuis. Dit gaat door in Bouwelse
Steenweg 14. Misschien ook iets voor
jou? Kom gewoon eens een kijkje nemen, de koffie staat klaar.
Bij een hapje en een drankje keuvelen
we over dagdagelijkse dingen, geven
we info over onze gemeentelijke diensten, geven we mekaar tips die handig
zijn voor thuis … Gewoon gezellig!
Jij komt toch ook eens langs? Noteer
deze data alvast in jouw kalender: 13/6,
4/7, 8/8, 12/9, 10/10, 14/11 en 12/12.
Meer info?
Els Thijs - els.thijs@herenthout.be
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loket bouwen & wonen

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

Burgemeesterconvenant
Kempen2020

Wat wordt er van jou verwacht?
Wie inschrijft op dit gratis ondersteuningsaanbod, engageert zich om in de loop van de komende drie jaar zijn/
haar woning te BENOveren. Bovendien word je een ambassadeur in een campagne bedoeld om ook andere gezinnen in je gemeente aan te zetten tot ingrijpende renovatie (bijvoorbeeld via ervaringsuitwisselingen, kennisdeling,
opendeurdagen …).

Woensdag Fietsdag
Go with the Velo!
Sneller, handiger, gezonder, hipper, goedkoper … fietsen
heeft niets dan voordelen. Dat weten we allemaal. Toch trappen we nog te weinig. Te nat, te onhandig, te zweterig, en ‘Ik
heb wel een auto hé!’, halen het nog vaak van ons gezond
verstand. Menselijk? Oh ja. Wenselijk? Iets minder. Want de
files worden er niet kleiner op. En de lucht niet gezonder.

Interesse?
Heb je interesse en ga je in de loop van de komende drie
jaar ingrijpend renoveren, schrijf je dan in via
www.kempen2020.be/BEN. Binnen de twee weken na inschrijving nemen we contact met je op.
Meer info?
www.kempen2020.be/BEN
T 014 56 42 57 of duurzaamheidsteam@iok.be.

Alle remmen los op woensdag
Woensdagfietsdag.be wil van fietsen een gewoonte maken. Want één dag per week op de trappers, maakt al een
groot verschil. Voor de mobiliteit, het milieu, maar in de eerste
plaats voor jezelf. Als een gazelle schiet je alle filefans voorbij, veilig in je hippe fietsplunje. Parkeerplaats? Overal. Lageemissiezones? Laat maar komen. En die coureursbenen en
fietstaille krijg je er zomaar bij. De echte VeloVedet? Dat ben jij.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering
van het Europese Interreg 2 Zeeën programma en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Schrijf je in op woensdagfietsdag.be
En word lid van het grootste fietspeloton van Vlaanderen! Verzamel beloningsbadges, tips en leuke prijzen, en supporter
voor je favoriete mascotte. Vijf bekende ambassadeurs trappen de campagne op gang en trekken jouw supportersploeg.
Deel je ervaringen via #GoWithTheVelo en breng Vlaanderen
op de hoogte van je fietsexploten. Alle remmen los!
Alle info op woensdagfietsdag.be of via de milieudienst,
T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.

Energiezuinig verbouwen?
IOK en Kamp C zoeken
100 Kempense gezinnen
Wil je grondig, energiezuinig renoveren en weet je niet hoe
hieraan te beginnen? IOK en Kamp C willen de komende
drie jaar 100 Kempense gezinnen helpen die hun woning
willen BENOveren. Dit staat voor ‘beter renoveren’: renoveren met hogere ambities op vlak van energieprestaties
en met de diverse renovatiestappen in de meest logische
volgorde.
Welke ondersteuning mag je verwachten?
Een renovatiecoach van Kamp C, het provinciaal steunpunt duurzaam bouwen en wonen in onze regio, komt bij
je langs en bekijkt de huidige staat van je woning. De renovatiecoach bekijkt mee welke werken prioritair zijn en
helpt bij de opmaak van een stappenplan. Nadat je zelf bij
verschillende aannemers offertes hebt opgevraagd, krijg
je advies over deze offertes en de loop van de werken. De
renovatiecoach is hét aanspreekpunt voor al jouw vragen
tijdens het renovatieproces.
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loket bouwen & wonen

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

Opnieuw groepsaankoop
groene stroom en gas

leverancier. Via www.vtest.be kan je zien wat de vaste vergoeding is van alle aangeboden elektriciteits- en aardgascontracten. Klik daarvoor in de resultatentabel in de kolom
‘Totale kostprijs op jaarbasis’ op ‘Meer’.

Wie wil besparen op de energiefactuur en bovendien een
steentje wil bijdragen aan het milieu, kan opnieuw deelnemen
aan de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie Antwerpen.

Met de samenaankoop groene stroom wordt dit
automatisch voor jou geregeld en hoef je zelf niets te
doen!
Meer info op www.vreg.be.

Schrijf vrijblijvend en gratis in
Je kan tot en met 10 oktober 2017 inschrijven via de site
www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie
Antwerpen). Neem je laatste eindafrekening (12 maanden)
van elektriciteit en aardgas bij de hand. Inschrijven is gratis
en geheel vrijblijvend.

4de groepsaankoop zonnepanelen
Zijn zonnepanelen nog wel rendabel? Je betaalt nu toch
prosumententaks voor het dubbel gebruik van het elektriciteitsnet? Dat klopt, maar ook de elektriciteitsprijs is gestegen door allerlei prijsverhogingen zoals stijgende distributiekosten, het wegvallen van de gratis elektriciteit en de
verhoogde energiebijdrage (bijdrage ter financiering van het
Vlaams energiebeleid).

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 inschrijving gebeurt.
Persoonlijk aanbod
Op 11 oktober vindt de veiling plaats. Daarna ontvang je een
persoonlijk aanbod. Dit voorstel vergelijkt de veilingresultaten
met de huidige energietarieven van de grootste energieleveranciers. Pas dan beslis je of je op het nieuwe aanbod ingaat.
Ook bij je overstap, bevestigen vóór 27 november, kan je rekenen op hulp van het Loket Bouwen & Wonen.

Net daarom wil de provincie met de groepsaankoop zonnepanelen inwoners maximaal ondersteunen om toch in
groene elektriciteit te investeren. Ze doet dit door een totale begeleiding te bieden, van offerte tot goede werking
van de installatie.

Vorig jaar deelgenomen? Schrijf opnieuw in!
De aangeboden tarieven van de groepsaankoop zijn één jaar
geldig. 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.

Plaats je nu zonnepanelen dan zijn deze in ongeveer 10 jaar
terugverdiend. Nadien kan je nog zeker 15 jaar genieten van
je zelf opgewekte groene elektriciteit.
Inschrijven doe je tot en met 8 augustus 2017
via www.samengaanwegroener.be.

Meer info op T 0800 21 134, samengroen@ichoosr.com,
www.samengaanwegroener.be of T 014 50 78 44,
milieudienst@herenthout.be

Meer info vind je op de website of bel het gratis nummer
0800 26 177.

Veranderen van energieleverancier kost GEEN geld
16 % van de Vlamingen denkt onterecht dat ze bij het veranderen van elektriciteits- en aardgasleverancier een verbrekingsvergoeding moeten betalen. Veranderen van leverancier is echter gratis. Je nieuwe leverancier regelt alle
papierwerk met je huidige leverancier. Je moet enkel een
nieuw elektriciteits- en/of aardgascontract sluiten.

Hoe geschikt is je dak voor zonnepanelen?
Kijk op de ZONNEKAART
De zonnekaart laat aan elke Vlaming zien hoe goed zijn dak
scoort voor zonne-energie en hoeveel een installatie hem
zou kosten en zou opbrengen.

De verwarring is mogelijk te verklaren door het volgende: in
hun algemene voorwaarden vermelden sommige leveranciers (Essent.be, Octa+ en Mega) dat de vaste vergoeding
verschuldigd is per begonnen jaar. Als je dan als consument
je contract voortijdig beëindigt, moet je toch de volledige
jaarlijkse vergoeding betalen.

De expertise van Informatie Vlaanderen en VITO in het verwerken van big data gekoppeld aan de rekencapaciteit van
Beeldverwerkingsketen Vlaanderen (BVK) maakten het mogelijk om voor meer dan 2,5 miljoen Vlaamse gebouwen
zeer specifieke informatie ter beschikking te stellen over de
dakoppervlakte, de oriëntatie, de hellingshoek en de beschaduwing door omliggende gebouwen, bomen en andere objecten.

Er zijn grote verschillen in de bedragen van de vaste vergoeding. Vraag daarom naar de algemene voorwaarden van je

Meer info en raadpleeg de zonnekaart
op www.energiesparen.be/zonnekaart.
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loket bouwen & wonen

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

Weet jij welk grondwater
uit je put komt?

Meldingsplicht zonnepanelen
Je bent verplicht je zonnepanelen aan te melden bij je netbeheerder (EANDIS). Dit is belangrijk om veiligheidsproblemen bij werken aan het net te voorkomen en om op
elk moment de stabiliteit van de energielevering te kunnen
garanderen.

De campagne ‘Steek je kop niet in ’t zand. Weet jij welk
grondwater uit je put komt?’ roept inwoners op om na te
gaan of een putwateranalyse aangewezen is voor hun
putgebruik. In samenwerking met LOGO Kempen en de
3xG studie lanceren 14 Kempense gemeenten de online
webtool www.wateruitjeput.be. De campagne loopt tot
30 juni 2017.

Eigenaars die hun zonnepanelen nog niet hebben aangemeld, kunnen vanaf 1 juni een boete krijgen van het Vlaams
Energieagentschap (VEA).
Wie zijn zonnepanelen installeerde voor juni 2015 en dus
nog groenestroomcertificaten ontvangt is sowieso in orde.
Wie die niet heeft en zijn zonnepanelen nergens op de energiefactuur vermeld ziet, voert best een extra controle uit. Dit
kan je makkelijk via www.eandis.be/zonnepanelenmelden.
Daar staat ook een instructiefilmpje over hoe je de check
snel kunt doen.

Veel Kempenaars hebben een ‘geslagen’ put. Het grondwater dat ze hiermee oppompen, wordt gebruikt voor allerlei toepassingen. Sommige mensen beperken dit tot het
wassen van de auto, het doorspoelen van de toiletten of
het besproeien van het gazon. Anderen gebruiken dit water ook om te drinken, voedsel te bereiden, de afwas te
doen of te douchen. Voor deze laatste voorbeelden moet
het grondwater voldoen aan de strenge drinkwaternormen.

Meer info? www.eandis.be/zonnepanelenmelden

Samenaankoop condensatieketels
De vervanging van een oude ketel door een condensatieketel levert voor een relatief kleine investering veel energiewinst op. Daarom organiseert IOK samen met 27 gemeenten in 2017 een samenaankoop condensatieketels.
Zowel condensatieketels op aardgas als mazout worden
aangeboden via de actie.
De meeste mensen vervangen hun verwarmingsketel wanneer deze niet meer werkt. De technologie 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. Wil je weten of jouw ketel aan
vervanging toe is? Doe de test op www.iok.be/verwarming.

Putwater is kwetsbaar
Bij een eigen grondwaterput is drinkwaterkwaliteit niet gegarandeerd. Putwater is zeer kwetsbaar voor verontreiniging door bacteriën en/of chemische stoffen zoals zware
metalen of bestrijdingsmiddelen. De vervuiling kan afkomstig zijn van landbouw, industrie of een lekkende stookolietank, riolering, beerput … in de buurt.

Condensatieketels versus hernieuwbare energie
Uiteraard is gebruikmaken van hernieuwbare energie een
betere keuze. Is de installatie van een warmtepomp haalbaar of passeert er een warmtenet voor je deur, aarzel dan
niet. In bestaande woningen ligt het echter vaak niet voor
de hand of is het vandaag zelfs onmogelijk om die overstap te maken.

Arseen van nature in de bodem
Daarnaast kunnen schadelijke stoffen ook van nature verhoogd aanwezig zijn in de bodemlagen, van waaruit ze
naar het grondwater kunnen migreren. Een specifiek probleem van dergelijke vervuiling in de Kempen is de aanwezigheid van hoge concentraties arseen in de bodem. Arseen is een kankerverwekkende stof. Je houdt de inname
van arseen dan ook best zo laag mogelijk.

Wil je deelnemen aan de samenaankoop?
Op www.iok.be/verwarming of bij de milieudienst kan je
terecht voor een overzicht van de gekozen firma’s, prijzen
en voorwaarden. Deelnemen kan door rechtstreeks contact op te nemen met één of meerdere firma’s en te verwijzen naar de samenaankoop. De firma maakt vrijblijvend
een offerte op maat, op basis van de gekozen prijzen en
voorwaarden. Prijzen zijn geldig tot 31 december 2017.

Hoe zit het met jouw putwater?
Zelfs al oogt je putwater helder, ruikt het niet én smaakt
het lekker, dan nog vermijd je mogelijk best alle menselijke
consumptie. Via de online tool www.wateruitjeput.be

Meer info? www.iok.be/verwarming, T 014 56 45 15 of
duurzaamheidsteam@iok.be.
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loket bouwen & wonen

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

VOC Neteland opent z’n deuren

weet je na enkele eenvoudige vragen aan welke normen
jouw putwater moet voldoen voor de manier waarop jij het
gebruikt.

Voor wie het VOC nog niet kent, een korte voorstelling.
VOC Neteland is een Vlaams opvangcentrum voor inheemse wilde dieren. Ze zijn gevestigd aan Langstraat
in Herenthout. Jaarlijks vangen ze bijna 3 000 dieren op.
De werking van het VOC wordt bijna volledig gedragen
door vrijwilligers.

Advies voor analyse
Wanneer je via de online tool het advies krijgt dat het behalen van drinkwaternormen noodzakelijk is, kan je tot 30 juni
meteen een analyse aanvragen bij het Provinciaal Instituut
voor de Hygiëne (PIH). Zij komen langs en analyseren je
putwater op een aantal cruciale parameters. Deze analyse
kost 74,37 euro.

Wil je graag eens een bezoekje brengen aan het
VOC? Dat kan!
Van april tot en met september is hun educatieve ruimte en
cafetaria geopend op woensdag van 14.00 tot 17.00
uur. Iedereen is dan welkom voor een drankje en een
woordje uitleg. Wil je graag een rondleiding? Neem dan
eerst contact op via info@vocneteland.be.

Meer info op www.wateruitjeput.be of bij de milieudienst, T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.
Extra info voor eigen waterwinners zonder aansluiting op het openbaar waterleidingnet:
www.vmm.be/publicaties/kwaliteitscontrole-putwaterrichtlijnen-voor-eigen-waterwinners.

Naar goede gewoonte organiseert VOC Neteland ook dit
jaar een opendeurdag. Deze vindt plaats op zondag
3 september. Naast rondleidingen achter de schermen
van het VOC, is ook het terras geopend en voorziet het
VOC eetstandjes, kinderanimatie, vrijlatingen … Vorig jaar
mochten ze ruim 2 500 mensen welkom heten.

Korting op je diftarfactuur bij
medische problemen en voor
kindjes tot 3 jaar

Meer info op info@vocneteland.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.

Graveren van fietsen
maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur:
3 juli 2017
4 september 2017

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.

woensdagnamiddag van 13.00 tot 15.00 uur:
21 juni 2017
12 juli 2017
13 september 2017
In augustus worden geen fietsen gegraveerd.

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.

9

Zomereditie

in Herenthout

juni 2017
wanneer?

wat?

waar?

meer info?

uur?

tot en met
september

Open terras en cafetaria VOC Neteland

Langstraat 29/001

elke woensdag: 14u-17u

info@vocneteland.be

14 juni

Atletiekmeeting voor basisonderwijs
Sportcentrum ‘t Kapelleke
13u30		
Sportdienst
SVS i.s.m. Herenthoutse atletiekclub 				
T 014 51 62 06
en sportdienst					

14 juni
Boodschappendienst		
13u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

16 juni

Infonamiddag ‘Ken jij het Lokaal
Cafetaria Huis Driane
14u		
Dienstencentrum?’				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

18 juni

Minigolfwedstrijd ‘Wisselbeker’
Sportcentrum ‘t Kapelleke
10u		
Minigolfclub ‘t Kapelleke				

Denise Peeters
T 014 51 24 60

23 juni
Cocktailworkshop - KVLV
GOC Ter Voncke
20u		
					

Nancy Vets
T 014 51 57 04

23 juni
Uitstap naar Averegten in Hallaar
Vertrek: Huis Driane
13u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

23 tot
Voetbaltornooi – FC Lindau		
24 juni			

23/6 vanaf 18u30
24/6 vanaf 13u

24 juni

Minivoetbaltornooi ‘Memorial Nick Lenaers’ Sportcentrum ‘t Kapelleke
9u
ZVC De Tijgers			

24 juni

Kampioenschap van Herenthout wielrennen Langstraat
14u
De Netespurters			

24 juni
Roefel
		

Chiroheem
10u-16u
Bouwelse Steenweg 86				

25 juni
Kempenrit (65 km) - WTC Molenhuis
Start: café Molenhuis
inschrijven: 7u30-9u30
					

Ludo Smits
T 0498 10 42 14

27 juni
Boodschappendienst marktdag		
9u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

30 juni
Bingo
Cafetaria Huis Driane
14u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

juli 2017
1 juli

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

Start & aankomst:
start: 15u		
café Molenhuis			

Luc Janssens
T 0498 51 42 34

1 tot 2 juli
Levensloop Neteland
Sportcentrum ‘t Kapelleke
			

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

www.levensloop.be/
levensloopneteland

1 juli tot
50 jaar Fotoclub Toreke Herenthout
Lokalen bib
31 augustus			

tijdens openingsuren
van de bib			

3 tot 28 juli
Speelpleinwerking
Sportcentrum ‘t Kapelleke			
					

Loket Vrije Tijd
T 014 50 78 50

5 juli
Uitstap Lier
Vertrek: Huis Driane
10u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

7 juli
Boodschappendienst		
13u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

9 juli
11 juli viering - Herenthout Feest!
GOC Ter Voncke
10u-14u		
					

Loket Vrije Tijd
T 014 50 78 50

21 juli
Nationale Feestdag
Markt
19u		
					

Loket Vrije Tijd
T 014 50 78 50

21 juli

Marc Beirinckx
T 0496 66 37 15

Natuursportendag (kanovaren en fietsen 				
op en langs de Nete) - Landelijke Gilde 				

25 juli
Zomerschilderdag
Hooghuis
10u-17u		
					

Toerisme Heist-op-den-Berg
T 015 25 15 82

25 juli
Boodschappendienst marktdag		
9u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

28 juli
Bingo
Cafetaria Huis Driane
14u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

30 juli

Denise Peeters
T 014 51 24 60

Minigolfwedstrijd ‘Kapellekesdag’
Sportcentrum ‘t Kapelleke
10u		
Minigolfclub ‘t Kapelleke				
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Geef zelf je activiteit in!

in Herenthout

www.UiTdatabank.be

augustus 2017
wanneer?

wat?

waar?

uur?

meer info?

1 tot
4 augustus

Recreatief gymnastiekkamp
Sportcentrum ‘t Kapelleke
9u-16u		
Turnkring Blijf Jong vzw				

Marc Van Kerckhoven
T 0478 39 56 64

4 augustus

Infonamiddag ‘Communicatie met
Cafetaria Huis Driane
14u		
dementerende personen’				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

12 tot
13 augustus

Vlaams jeugdkampioenschap boogschieten Voetbalterrein FC Fiat-De Kroon zaterdag: 8u30		
Bart Geeraerts
lange afstand - Internationale Grote Prijs 		
zondag: 11u		
T 0476 25 19 97
Herenthout boogschieten lange afstand jeugd en volwassenen
Handboogmaatschappij De Eendracht			
- 		

12 augustus Voetbaltornooi - S.U.S.T. Kempenlaan
Sportcentrum ‘t Kapelleke
13u		
					

Theo Verhaegen
T 014 51 19 29

13 augustus Voetbaltornooi - S.U.S.T. Kempenlaan
Sportcentrum ‘t Kapelleke
10u		
					

Theo Verhaegen
T 014 51 19 29

13 augustus

Parkfeesten

Gemeentepark

vanaf 13u30		

21 tot
25 augustus

Sportsnack
Sportcentrum ‘t Kapelleke
13u30-16u		
(sportkamp voor 6- tot 12-jarigen)				
Kids & co i.s.m. gemeentelijke sportdienst

Sportdienst
T 014 51 62 06

22 augustus Braderijbarbecue
Cafetaria Huis Driane
11u30-13u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

25 augustus Bingo
Cafetaria Huis Driane
14u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

september 2017
1 september Boodschappendienst		
13u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

2 september Busuitstap naar een pretpark				
Gezinsbond Herenthout				

www.gezinsbond
herenthout.be

3 september Opendeurdag VOC Neteland

info@vocneteland.be

Langstraat 29/001			

5 september Bloemschikken
Cafetaria Huis Driane
9u-11u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

6 september Ronde van Herenthout
Sportcentrum ‘t Kapelleke
19u
Herenthoutse atletiekclub					
8 september Ronde van Herenthout
Molenstraat
19u
Herenthoutse atletiekclub			
8 september Ontspanningsnamiddag
Cafetaria Huis Driane
13u30		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

9 september Ronde van Herenthout
Vonckstraat
19u
Herenthoutse atletiekclub			
9 september Garageverkoop - Gezinsbond Herenthout				
					

inschrijven bij Jos Dom
T 014 51 31 33

9 september Vakantierit - WTC Molenhuis
Start: café Molenhuis
vertrek: 11u-14u		
					

Ludo Smits
T 0498 10 42 14

9 september DoeMeeDag met audities
Sportcentrum ’t Kapelleke
10u-15u		
Turn dans ropeskipping Blijf Jong vzw				

Marc Van Kerckhoven
T 0478 39 56 64

10 september Ronde van Herenthout & bosloop
Sportcentrum ‘t Kapelleke
13u30
Herenthoutse atletiekclub			
17 september Minigolfwedstrijd ‘Grote Prijs’
Sportcentrum ‘t Kapelleke
10u		
Minigolfclub ‘t Kapelleke				
17 september Voorstelling Fairtrade Ecocyclo

Wimpschranshoeve

Denise Peeters
T 014 51 24 60

vanaf 11u

20 september Feestdag 20-jarig bestaan Huis Driane
Huis Driane			
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

22 september Scholenveldloop - sportdienst i.s.m. atletiek- Sportcentrum ‘t Kapelleke
13u30		
club, sportraad en Herenthoutse scholen				

Sportdienst
T 014 51 62 06

23 tot
Tweedaagse uitstap naar Champagne				
24 september Gezinsbond Herenthout				

www.gezinsbond
herenthout.be

24 september Bikken en Kubben
Gemeentepark
vanaf 11u		
					

Loket Vrije Tijd
T 014 50 78 50

26 september Boodschappendienst marktdag		
9u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

Cafetaria Huis Driane
14u		
29 september Bingo
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11
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loket kids & co

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

Verpleegkundige Kind & Gezin
tijdens peuterspeelpunten

Wie wil de PretCamionette
in straat?

Ben je zwanger? Twijfel je of je borstvoeding zal geven? Ben
je mama geworden en heb je vragen over het slapen, voeding, verzorging …? Of wil je je kindje laten wegen en meten?
Kom dan naar de peuterspeelpunten. De verpleegkundige
van Kind & Gezin is tweewekelijks aanwezig om al je vragen
te beantwoorden en je kindje op te volgen. Naast de verantwoordelijke voor opvoedingsondersteuning van Loket Kids &
co zorgt zij voor de ondersteuning van aanstaande ouder(s)
of gezinnen met baby’s en peuters.

De PretCamionette in Herenthout is ondertussen een bekend gegeven. Nieuw is echter dat we vanaf september over
een heleboel nieuw spelmateriaal beschikken.

Het peuterspeelpunt is wekelijks geopend op vrijdagvoormiddag van 9.00 tot 11.30 uur. De verpleegkundige is aanwezig op:
• 14 juli 2017
• 8 september 2017
• 22 september 2017
De peuterspeelpunten gaan door in De Kinderclub, Zwanenberg 27, Herenthout.
Meer info? winnie.croonenborghs@herenthout.be

Wil je komen spelen met een kikkervoetspringer, squap, kangoeroebal, reuzebal of een rollenrad …? Kom dan zeker in het
najaar naar onze PretCamionette.
We zijn ook op zoek naar leuke speelstraten. Wil jij de PretCamionette in je straat? Laat dan zeker iets weten!
Wil je wijkverantwoordelijke zijn? Flyers verdelen, de buren
informeren over het afsluiten van de straat, indien nodig een
toilet ter beschikking stellen en natuurlijk alle buren uitnodigen
op ons ouderterras. Neem dan zeker contact op.
Retteketet, hier komt de PretCamionette!
Meer info? winnie.croonenborghs@herenthout.be
of T 014 50 27 76

Dit is een samenwerking tussen Loket Kids & co en Kind &
Gezin in het kader van Huis van het Kind.

Zomerplanning
peuterspeelpunten
Tijdens de zomervakantie is het peuterspeelpunt beperkt
geopend. Noteer alvast volgende data in je agenda en kom
genieten van veel spelplezier met je peuter.
•
•
•
•

14 juli 2017
28 juli 2017
4 augustus 2017
25 augustus 2017

De peuterspeelpunten gaan steeds door van 9.00 tot 11.30
uur.
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loket zorg & gezondheid
Als de dag van toen …
Driane wordt 20!

T 014 50 77 11 / zorg.gezondheid@herenthout.be
In 2005 zijn we gestart met onze nieuwsbrief ‘Drianekes’ die
momenteel drie keer per jaar bij alle 55-plussers in de bus valt.
Toekomstgericht willen we graag mensen blijven ontmoeten in
Huis DRIANE en een antwoord bieden op vragen en behoeftes die er zijn!
Recent werd gestart met de bouw van 22 nieuwe assistentiewoningen die tegen 1 mei 2018 instapklaar zouden moeten
zijn.
Met de nodige fierheid mogen we toch wel zeggen dat Huis
DRIANE ondertussen een vaste waarde is binnen onze Herenthoutse samenleving en willen we deze 20 jaar dan ook
niet zomaar voorbij laten gaan.
Op woensdag 20 september 2017 is het FEEST en willen we ons Huis DRIANE met al haar bewoners en bezoekers
extra in de bloemetjes zetten! Noteer deze datum alvast in je
agenda. Op een later tijdstip volgt meer info rond deze FEESTDAG.

Braderijbarbecue Huis DRIANE
Zin om gezellig te tafelen? Je bent van harte welkom op onze
braderijbarbecue! Kom op dinsdag 22 augustus 2017 mee
genieten van vers gebakken vlees.

Op 20 september 1997 werd Huis DRIANE officieel ingehuldigd in het bijzijn van toenmalig Vlaams minister-president Luc
Van den Brande.

Waar? Cafetaria Huis DRIANE
Uur? Start om 11.30 uur
Prijs?13,00 euro (2 stukken vlees & 2 keer groentebuffet)
8,00 euro (1 stuk vlees & 1 keer groentebuffet)
Inschrijven? Loket Zorg & Gezondheid vóór 16 augustus 2017

Huis DRIANE telde oorspronkelijk 36 flats en een dienstencentrum. In de loop der jaren zijn hierin een aantal wijzigingen gebeurd namelijk:
• In 2002 werd een flat op het gelijkvloers omgevormd tot bureelruimte;
• Sinds einde 2014 organiseert Familiehulp van maandag tot
en met vrijdag de dagopvang NOAH in een flat op het gelijkvloers.
In de zomer van 1997 namen de eerste bewoners hun intrek.
We verkregen datzelfde jaar voor de flats een erkenning en in
2005 kwam hier een erkenning bij voor het dienstencentrum.
Sinds toen tot en met vandaag de dag staat ons HUIS onder
toezicht van de Vlaamse overheid!
Tot heden zijn 122 bewoners geteld! Waar de activiteiten van
het dienstencentrum zich in het begin meer richtten op de bewoners van de flats, is het dienstencentrum doorheen de jaren
uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats waar alle Herenthoutenaren en ook mensen van buiten Herenthout welkom zijn. In
2016 telden we maar liefst 1 136 mensen die op één of andere
manier van de activiteiten van het dienstencentrum gebruik
hebben gemaakt.
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loket zorg & gezondheid

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

Wat te doen bij warm weer?
‘Wees voorbereid en zorg voor anderen’
We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer.
Maar extreme warmte heeft soms minder prettige gevolgen.
Want elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenwonende ouderen
of chronisch zieken.
Zorg voor anderen
Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. Ken je
alleenstaande senioren of zieken? Of vermoed je dat er zo
iemand in je straat woont? Ga op warme dagen eens kijken of
ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen.
Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen
NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook niet voor twee
minuten.
Wees voorbereid
Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de weersvoorspellingen
in de gaten. Smeer op tijd zonnecrème. Verbouw en bouw
hittebestendig.
Wanneer hulp zoeken?
Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen de
eerste symptomen zijn van ernstige problemen. Drink dan
meteen meer water, zoek een koele plek en rust. Als je toch
twijfelt, bel je huisarts. Reageer jij of iemand anders abnormaal
op warmte? Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig
zweten, kortademigheid, een hoge lichaamstemperatuur …
Bel dan meteen de spoeddienst. Koel de persoon in moeilijkheden af en pas eerste hulp toe indien nodig.
Website met advies en praktische tips
Op www.warmedagen.be vind je een antwoord op vragen
als ‘Mag je koffie of thee drinken bij warm weer?’, ‘Hoe krijg ik
mijn slaapkamer koel?’ en ‘Hoe nuttig is airco?’
Drink voldoende
• Drink meer dan gewoonlijk, ook als je geen dorst hebt.
Hou jezelf koel
• Zoek koele plekken op en vermijd de zon.
• Verplaats inspanningen naar een koeler moment.
• Draag lichte kledij en een hoofddeksel.
• Koel je lichaam af (lauwe douche, (voeten)bad ...).
Hou je huis koel
• Verlucht op momenten dat het buiten koeler is dan binnen.
• Hou de zon buiten.
Bron: een publicatie van de Vlaamse overheid.

Vaccinaties blijven belangrijk,
ook na je kindertijd
Ook als je de schoolbanken verlaten hebt, blijft vaccineren nodig. Ga je op reis? Sticht je een gezin? Of zijn er risico’s op
infecties door je werksituatie? Bescherm dan jezelf en je omgeving met een prikje.
Bescherm jezelf op reis, ook dichtbij
Ook voor minder verre reizen of uitstapjes zorg je beter dat je
in orde bent met je vaccinaties. Denk maar aan de recente
uitbraak van mazelen in Italië en Roemenië. Als je goed gevaccineerd bent, heb je minder kans om tijdens je reis besmet te
raken. Zo bespaar je jezelf een hoop ellende, en vermijd je dat
je vrienden of familie besmet.
Babysit of kinderwens? Bescherm ook je omgeving
Baby’s kunnen pas op 8 weken gevaccineerd worden tegen kinkhoest. Jonge ouders, babysitters en kinderopvangmedewerkers
doen er dus goed aan hun vaccinatie tegen kinkhoest te herhalen. Ook zwangere vrouwen laten zich best vaccineren. Zo krijgt
de baby de eerste weken van zijn leven de beste bescherming.
Ook door je werksituatie kan een extra vaccinatie
belangrijk zijn
Werk je in de zorgsector, vaccineer je dan tegen hepatitis A
en B. Werk je met baby’s, vaccineer je dan tegen kinkhoest
en mazelen. Werk je in de voedingssector, vaccineer je dan
tegen hepatitis A.
Check je vaccinatiestatus
Ga via de PatientHealthViewer na of je in orde bent met je
vaccinaties. Bespreek met je huisarts of een bijkomende vaccinatie nodig is.
Meer info? www.laatjevaccineren.be
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Parkfeesten 2017
Op zondag 13 augustus 2017 wordt het gemeentepark
weer het grootste en gezelligste terras van het dorp. Vanaf
13.30 uur kan je er terecht voor het lekkers dat wordt aangeboden door de foodtrucks, en uiteraard klinkt er de hele dag
muziek. Bij deze kunnen we alvast verklappen dat onder meer
Clique Acoustique en Jo Vally de weide doen swingen.
Ook de andere verwennerijen zijn weer van de partij: doorlopende animatie, sfeerverlichting, vuurwerk … En het beste
nieuws: de toegang tot al deze pret is nog steeds volledig gratis!
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.

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.
Op 25 juli (10.00-17.00 uur) landen de kunstenaars aan het
Hooghuis (Nijlense Steenweg), maar ook Vorselaar, Olen,
Lier, Heist-op-den-Berg, Grobbendonk, Lille, Hulshout en Nijlen komen aan bod.
Voor het volledige programma, de laatste nieuwtjes en foto’s:
www.facebook.com/zomerschilderdagen.
Info & inschrijvingen: Toerisme Heist-op-den-Berg,
T 015 25 15 82, toerisme@heist-op-den-berg.be

Nationale Feestdag
Op vrijdag 21 juli organiseert het gemeentebestuur traditiegetrouw in samenwerking met de Cultuurraad een gezellige
avond op de verkeersvrij gemaakte Markt. De cafés zetten
hun terrasjes buiten en aan de kiosk op het plein word je een
hele avond op muziek getrakteerd. Vanaf 19.00 uur speelt
fanfare Sint-Pieter ten dans, en na een toespraak van onze
nieuwe burgemeester neemt Discobal National het podium
over om er een ferme tricolore lap op te geven. Ambiance
met énkel het allerbeste uit de Belgische muziekgeschiedenis!

Herenthout Feest!
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.
Wanneer je inschrijft, kan je heel de zomer komen wanneer
je tijd en zin hebt. Elk jaar schrijven er ruim 100 kunstenaars

Herenthout feest naar aanleiding van de Vlaamse feestdag,
met een brunch/picknick op zondag 9 juli (10.00 tot 14.00
uur) in GOC Ter Voncke, met animatie en vergezeld van swingende livemuziek van De Drie Koningen! Bij goed weer zetten we ons natuurlijk in de tuin (aan de tafels of op je eigen
dekentje).
Kaartjes voor onze rijkelijke brunch zijn verkrijgbaar tot 3 juli
bij Loket Vrije Tijd, ‘t Krantje en aKtueel aan 10,00 euro per
volwassene – kaartjes zijn gratis voor kinderen tot 12 jaar! Je
mag natuurlijk ook gewoon je eigen picknickpakketje meebrengen.
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Bikken en Kubben
Op zondag 24 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! De toerismeraad
voorziet 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 opnieuw een kubbtornooi in
het park (gratis, vanaf 12.00 uur). Inschrijven doe je vooraf op
het Loket Vrije Tijd, met teams van minimaal drie personen.

014 50 78 50 / vrije.tijd@herenthout.be
27 augustus in Grobbendonk, zondag 3 september in
Herenthout, zondag 17 september in Herentals, zondag
1 oktober in Olen, zondag 8 oktober in Berlaar, zondag 15
oktober in Putte, zondag 22 oktober in Lille, zondag 29 oktober in Nijlen.
Een wandeling is ongeveer 5 km lang.
Voor meer informatie kan je vanaf 1 juli terecht op
www.kempenskarakter.be.
Deelnemen kost 2,00 euro, hapje en drankje inbegrepen.
Info? Ellen Van de Velde of Jan Matthé
ellen@kempenskarakter.be of jan@kempenskarakter.be
T 014 21 39 00

Speelpleinwerking 2017 een feest!
Het werd in de vorige editie van het gemeentenieuws al aangekondigd, onze speelpleinwerking bestaat 25 jaar. Het staat
buiten kijf dat we er van maandag 3 tot vrijdag 28 juli sowieso
een feest van maken op ’t Kapelleke, maar de laatste dag
doen we daar nog een schepje bovenop.
Op vrijdag 28 juli organiseren we op het B-plein een heus
springkastelenparadijs. Van 14.00 tot en met 17.00 uur gooien we de deuren van het speelplein open voor iedereen. We
nodigen dan ook alle kinderen, mama’s, papa’s, moemoe’s,
vava’s, tantes en nonkels uit om samen met ons te komen
feesten en spelen.

‘Van horen zeggen’: kinderwandelingen in de Kempen
Elke streek heeft zijn volksverhalen, doorverteld van
generatie op generatie.
Kempens Karakter bundelde vorig jaar 12 van deze
verhalen in ‘Van horen zeggen’, een fantastisch en
puur Kempens kinderverhalenboek. De verhalen
zijn van de pen van de gerenommeerde jeugdauteur
Geert De Kockere en geïllustreerd door Johan Devrome. In
de verhalen ontmoet het hoofdpersonage Vos Kempense
dieren van divers pluimage.

SPW Herenthout,
na 25 jaar nog altijd
even zot!

‘Kids First’ onthullen winnende
ontwerpen van tekenwedstrijd!
Op 18 oktober 2016 lanceerde ons lokaal overlegplatform
Kids First een tekenwedstrijd in het kader van spelende kinderen en verkeersveiligheid.

Deze zomer neemt Vos je mee op pad. In de gemeenten
Berlaar, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier,
Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar kan je wandelen in het
thema van het kinderboek. Onderweg ontmoet je vertellers
die de kleurrijke verhalen en personages uit het boek op je
los laten.

Veilig kunnen fietsen, wandelen en spelen is een belangrijk
topic voor het lokaal bestuur van Herenthout en Kids First.
Kids First deed daarom een oproep aan alle Herenthoutse
kinderen van 6 tot 12 jaar om een ontwerp te maken voor
mooie, opvallende verkeersborden, om automobilisten te
waarschuwen. Tijdens een strenge beoordeling kozen onze
Kids First vijf ontwerpen die ondertussen werden gedrukt op
grote kanaalplaten. De officiële onthulling aan ons overlegplatform gebeurde op 9 mei 2017 in het bijzijn van schepen
van jeugd, Tine Witvrouwen en schepen van mobiliteit, Maurice Helsen.

De wandelingen gaan telkens door in de namiddag, op volgende data: woensdag 2 augustus in Lier, zondag 6 augustus in Vorselaar, zondag 20 augustus in Hulshout, zondag

Na de onthulling schonken we één exemplaar aan elke Herenthoutse school. De twee overige borden kan je binnenkort
bewonderen in enkele Herenthoutse wijken.
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Proficiat aan de kinderen die de winnende ontwerpen indienden: Jitse Van Orshoven, Line Bosmans, Marte Goor, Lore
Goor en Silke Goor.

014 50 78 50 / vrije.tijd@herenthout.be
opdracht om zichzelf tijdens de vakantie te (laten) fotograferen met één of meer van die boeken. De resultaten van de
fotocampagne zullen dit najaar in de bib getoond worden
om de nieuwe klasgenootjes tot het lezen van de recente
boeken aan te zetten.
• Op dinsdag 20 juni 2017 organiseert de bib een filmavond en proeverij op z’n Portugees. Vanaf 19.00 uur
kan je genieten van een drankje & een hapje en een leuke
babbel. Om 20.30 uur start de filmvoorstelling ‘Nachttrein
naar Lissabon’. Omdat de plaatsen beperkt zijn, schrijf je
vooraf in in de bib. Meer info op de website en facebookpagina van Loket Vrije Tijd.
• Landelijke Gilde Herenthout organiseert op 12 oktober om
20.00 uur in samenwerking met de bibliotheek in GOC Ter
Voncke de lezing ‘Massamedia: vredesduiven of
oorlogsstokers’ door Peter Verlinden. De bib voorziet
een boekenstand rond dit thema. Inschrijven is verplicht (in
de bib of bij bestuursleden van de Landelijke Gilde).

Regionale G-sportkampen
Inschrijven voor onderstaande activiteiten kan je bij de sportdiensten van de organiserende gemeenten.

Oproep
Heeft er iemand info over de ‘Koers op rollen’ die in de jaren
’70-’80 in Herenthout georganiseerd werd? Foto’s, video’s,
affiches, trofeeën … alles is welkom!
De Cultuurraad gaat op 20 oktober 2017 zo’n koers organiseren en het zou fijn zijn om dan ook een tentoonstelling op
poten te kunnen zetten.

Snelnieuws bib
• Van zaterdag 24 juni tot en met 13 augustus kan je opnieuw
genieten van een verlengde uitleentermijn van zes weken in onze bib.
• Kunstkring Toreke Fotografie stelt ook dit jaar tentoon in juli en augustus in de lokalen van de bib. De expo
kadert deze keer rond het 50-jarig bestaan van de fotoclub.
Kom gerust eens een kijkje nemen tijdens de openingsuren
van de bib en/of leesruimte. Gratis inkom.
• Na de vakantieperiode zien we alweer uit naar onze volgende kidsdagen. In september sluiten we aan bij de Sportsnack om samen met de jeugdbewegingen en de gemeentelijke sportdienst kennis te maken met allerlei sporten
en spelletjes. ‘Koken zonder vuur’ is dan weer het thema
op 11 oktober. Ben je tussen 6 en 12 jaar en voel je het al
kriebelen, kom dan die woensdagen naar de bib en laat je
verrassen. Info volgt via de scholen. Tot dan!
• Tot begin juni konden de leerkrachten van het Herenthoutse lager onderwijs intekenen op een inspiratiepakket met
recente jeugdboeken waarover zij kunnen beschikken
tijdens de zomervakantie. De boeken sluiten aan bij de
leeftijdsgroep(en) waarmee zij werken. Tegelijk kregen zij de

Circus en outdoor (inclusief G-sportkamp):
10, 11, 12, 13 & 14 juli 2017
Leeftijd: 10 tot en met 16 jaar
Sportcomplex ‘De Vossenberg’,
Markgravenstraat 93, Herentals
Vis-driedaagse:
12, 13 & 14 juli 2017
Leeftijd: 9 tot en met 16 jaar
Visclub Vrolijke Vissers, Polderstraat 3, Westerlo
Sport-driedaagse:
2, 3 & 4 augustus 2017
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Doelgroep: personen met een mentale beperking
De Sporthal, Lostraat 48a, Heist-op-den-Berg
Judo- en atletiekdag voor jongeren met ADHD:
16 augustus 2017
Zwem- en circusdag voor jongeren met ASS:
17 augustus 2017
In contact met paard en natuur voor jongeren met
ASS/ADHD:
18 augustus 2017
Leeftijd: 8 tot en met 12 jaar
Sportcomplex ‘De Vossenberg’,
Markgravenstraat 93, Herentals
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Nieuws uit de muziekacademie

Nieuws van de GROS

Zit je in het eerste of tweede leerjaar en hou je van zingen
en muziek maken? Dan kan je op een toffe, speelse manier kennismaken met ritmiek en melodie in de muziekinitiatie. Word je dit jaar minstens 8 jaar of zit je in het derde
leerjaar? Wil je graag muziek leren lezen en schrijven en
een instrument bespelen of zingen? Kan je regelmatig tijd
vrijmaken om te oefenen? Dan is de gemeentelijke muziekacademie echt iets voor jou! Ben je tussen 15 en 99 jaar
en wil je graag muziek leren? Ook dan ben je welkom op
onze academie. Er zijn speciale lessen voor volwassenen
en zij beginnen onmiddellijk met een instrument of zang!

In 2017 organiseerde de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) heel wat activiteiten om de
problematiek van ontwikkelingssamenwerking en de nood
daaraan onder de aandacht te brengen.

Wanneer?
De uurroosters van de groepslessen vind je op onze website.
Waar?
• Herenthout: gemeenteschool Klim-op, Albertstraat 8 (ingang langs het park)
• Bouwel: gemeenteschool Klim-op, Berdenweg 5
• Grobbendonk: gemeenteschool Klim-op, Bovenpad 7

In februari werden enkele projecten die de GROS sponsort, in de kijker gezet tijdens een Fairtrade luisterbrunch
aan een democratische prijs in de cafetaria van Huis Driane. De opkomst was massaal!
De voorgestelde projecten voor dit jaar zijn:
• Sterren voor Ethiopië, een vereniging die er onder
andere voor zorgt dat kinderen met aids in Ethiopië opgevangen worden, de juiste medicatie en een opleiding
krijgen om later voor zichzelf te zorgen.
• Somepro, een vereniging die ervoor zorgt dat jongeren
in Roemenië later beter voor zichzelf kunnen opkomen,
door hen nu in spelverband zaken te leren organiseren
en hun mening te leren vormen, zodat ze deze geven
wanneer dit nodig is.

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.
Inschrijven:
• Je kan inschrijven vanaf 1 juni via
www.mijnacademie.be/academieherenthout.
• Lukt het online inschrijven niet of heb je nog vragen? Stuur
ons een mailtje, bel ons even op of kom langs tijdens
de openingsuren. Het secretariaat en onze leerkrachten
helpen je graag verder.
- 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 2017.
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

In maart werd een Mundiale Dag georganiseerd voor de
Herenthoutse jeugd waarbij dans, spel, knutselen, koken
en muziek van over de ganse wereld werd aangeboden
aan onze jongeren. Zo kregen zij de kans om met andere
culturen in contact te komen op een speelse manier.
Ook enkele Herenthoutse inwijkelingen vanuit een andere
cultuur droegen hun steentje bij. Hierdoor konden wij ge-

18

Herenthout
nieten van de Afghaanse en Georgische keuken en werden er mooie Afrikaanse vlechtjes gelegd.
Het deed ons plezier dat deze mensen zoveel inspanningen leverden om van deze dag een succes te maken.

Je bent van harte uitgenodigd!
Daarnaast kan je ook een lekkere Fairtrade prijs terugvinden op de prijstafel naar aanleiding van de jaarlijkse fietszoektocht van de Landelijke Gilde. De zesde pijler van een
Fairtrade gemeente is namelijk lokale voeding promoten,
zodat de ecologische voetafdruk kleiner wordt … en hoe
kan dat beter dan door de lokale producten van onze lokale boeren in de kijker te zetten!
We hopen jullie dan ook op één van deze activiteiten tegen
te komen.

Levensloop Neteland
Op 1 en 2 juli organiseren lokale vrijwilligers in samenwerking met de Stichting tegen Kanker de tweede editie van Levensloop Neteland. Dat is een 24 uur durend solidariteitsevenement waarbij teams elkaar aflossen bij het lopen, wandelen
of fietsen aan sportcomplex ’t Kapelleke. Een etmaal lang
vieren we het leven, strijden we tegen kanker, in een warme
sfeer van solidariteit.
Ben jij een Vechter? Heb je ooit de diagnose kanker gehad of word je nog behandeld? Dan ben je onze eregast! Je
bent samen met je familie, vrienden en alle teams welkom op
de openingsceremonie.

In 2017 zijn wij ook gestart
met een nieuw initiatief voor
onze nieuwe burgertjes. Zo
hebben wij een Fairtrade
rompertje ontworpen dat
aan elke pasgeborene wordt
geschonken tijdens de uitreiking van de geboortecheques. Wanneer jouw ukje
ons rompertje aanheeft mag
je zeker een mooie foto maken en hem ons bezorgen!
Omdat Fairtrade een belangrijk agendapunt voor ons vormt, werkten wij ook mee
aan de Fairtrade Ecocyclo, een fietstocht doorheen
onze gemeente en de gemeente Heist-op-den-Berg. We
fietsen deze nieuwe route een allereerste keer in op 17
september.

Wil jij een team beginnen en geld inzamelen? Of gewoon
een leuke dag beleven met familie, vrienden of collega’s? Of
met je groep een kraam uitbaten waarvan de opbrengst naar
Levensloop gaat? Zeker doen!
Alle info vind je op
www.levensloop.be/neteland2017.

Boekenverkoop bib
De boekenverkoop van de bib ten voordele van Levensloop Neteland bracht het mooie bedrag van 1 044 euro op.
Op 7 juni werd de collectebus met de opbrengst geopend in
het bijzijn van de organisatoren van Levensloop en een aantal
leden van de bibliotheekcommissie.

Je wordt vriendelijk uitgenodigd op de feestelijke dag!
Omstreeks 11.00 uur zullen schepenen Tine Witvrouwen
en Kelly Van Tendeloo (Heist-op-den-Berg) een openingswoordje houden. Aansluitend wordt een stukje van de
route gefietst en tot slot wacht er de aanwezigen nog een
receptie aan de Wimpschranshoeve, Itegemse Steenweg
125.
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in Neteland

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: .................................................................................................................................................................................................

