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CONTACTINFORMATIE

Gemeentehuis
Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 21 21
info@herenthout.be
www.herenthout.be
Herenthout.be
Gem_Herenthout
gemeente_herenthout
lokaalbestuur-herenthout
VrijeTijd
JeugdHerenthout
jeugd_herenthout
Open op afspraak:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-19.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
Sluitingsdagen:
donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei
maandag 24 mei
woensdag 21 juli

Huis van het Kind
Kloosterstraat 27 - T 014 50 27 76 - huisvanhetkind@herenthout.be
HuisVanHetKindHerenthout
Open:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-19.00 uur
Sluitingsdagen:
donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei
maandag 24 mei
woensdag 21 juli

Loket Sociale Dienst
Bouwelse Steenweg 52 - T 014 50 21 81 - sociale.dienst@herenthout.be
Open op afspraak:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-19.00 uur
Sluitingsdagen:
elke 3e maandag van de maand
donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei
maandag 24 mei
woensdag 21 juli

Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56 - T 014 50 77 11 - zorg.gezondheid@herenthout.be Open:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma & woe 13.30-16.00 uur
Sluitingsdagen:
donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei
maandag 24 mei
woensdag 21 juli

HuisDriane

Bibliotheek

Zwanenberg 27 - T 014 50 10 40 - bibliotheek@herenthout.be
Open:
di: 10.00-12.00 uur - 13.30-19.00 uur
woe: 13.30-17.00 uur
do: 13.30-19.00 uur
zat-zon: 10.00-12.00 uur
Sluitingsdagen:
donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei
zondag 23 mei
maandag 24 mei
Bij een aantal artikels in het
zondag 11 juli
gemeentenieuws vind je een
woensdag 21 julii

Meer info
via de QR-codes

Sportcomplex
‘t Kapelleke
Colofon
INFO
44ste jaargang
nummer 3 – 2021
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
college van burgemeester en schepenen
t 014 50 21 21
f 014 50 78 30

Bergense Steenweg 61 - 014 51 62 06
sportdienst@herenthout.be
Sportdienst open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur - 13.00-17.00 uur
Sluitingsdagen
sportdienst en sporthal:
donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei
zondag 23 mei
maandag 24 mei
zondag 11 juli
woensdag 21 juli

QR-code. Een QR-code is een
soort streepjescode. Scan je
deze vierkante code met een
smartphone of tablet, dan krijg je
een welbepaalde webpagina te
zien. Op deze pagina krijg je meer
sportdienst
info met betrekking tot het
artikel.
Je kan de QR-code scannen met
de camera van je smartphone of
via verschillende apps om QRcodes te lezen.

VERKEERSVEILIGE GEMEENTE

Campagne
fietsveiligheid
Ben je klaar om op de fiets te stappen of een rondje te gaan lopen?
Kijk dan zeker eerst na of je goed zichtbaar bent voordat je de deur uit gaat.
Ook nu het langer licht blijft ’s avonds is dit belangrijk.

Als zwakke weggebruiker is het belangrijk om
voldoende op te vallen in het verkeer, zodat andere
weggebruikers je duidelijk zien. Behalve verlichting
kunnen fluorescerende en reflecterende kledij en
accessoires daarbij ook helpen. Wist je dat:
• Een voetganger met donkere kledij is maar op
20 meter zichtbaar voor een chauffeur. Als
voetganger moet je je daar heel goed van bewust
zijn, zeker als je oversteekt in het donker of op de
rijbaan stapt.
• Een chauffeur die 50 km/u rijdt en plots een donker
geklede voetganger opmerkt, kan onmogelijk nog
op tijd stoppen, want hij heeft 26 meter nodig
om zijn auto tot stilstand te brengen (in ideale
omstandigheden op een droog wegdek).
• Draag je lichtkleurige kledij in het donker, dan ben
je zichtbaar vanop 50 meter.
• Wie reflecterende kledij draagt is in het donker
al zichtbaar op 150 meter! Dat maakt een heel
groot verschil. Een auto die 120 km/u rijdt (heeft
102 meter nodig om tot stilstand te komen), kan
dan zelfs nog tijdig stoppen als
het nodig is!
Meer informatie vind je
steeds op www.vsv.be.
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WELZIJN

Geboorteverlof voor vaders en meeouders
Goed nieuws voor alle vaders en meeouders. Sinds begin
dit jaar is het aantal dagen geboorteverlof opgetrokken. Dit
zal ook stapsgewijs worden verdergezet in de volgende
jaren tot 20 dagen in 2023.
De optrekking van het aantal dagen gebeurt in twee
fases. Sinds 1 januari 2021 is het recht opgetrokken tot
15 dagen voor een geboorte vanaf die datum en vanaf
1 januari 2023 worden hier nog eens vijf bijkomende dagen
aan toegevoegd.

De werknemer heeft dus recht op:
• 15 dagen geboorteverlof als je kind wordt geboren vanaf
1 januari 2021 en vóór 1 januari 2023
• 20 dagen geboorteverlof als je kind wordt geboren vanaf
1 januari 2023.
Deze dagen mag je als werknemer vrij kiezen, binnen vier
maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling.

Onlinehulp-apps
Ben je als burger of sociale professional de weg kwijt in het oerwoud van apps en websites
voor welzijn en geestelijke gezondheid? Neem dan eens een kijkje op Onlinehulp-apps.
Een team van experten uit wetenschap en sociaal werk heeft het hele aanbod doorgelicht.
Op de website bundelen ze gescreende apps en websites die je kan inzetten in hulp, zorg
en dienstverlening. De apps en websites zijn gescreend op helderheid, toegankelijkheid en
betrouwbaarheid. Je kan zoeken op doelgroep,
thema, taal en prijs. Daarnaast vind je er ook
steeds een uitgebreide beschrijving per app
of website, vaak met extra info van en voor
professionals.
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WELZIJN

De gele doos

kan levens redden
Binnenkort ontvangen alle 65-plussers uit onze gemeente
een uitnodiging om hun ‘gele doos’ af te halen. De gele
doos bevat medische en andere gegevens. Je bewaart ze
in de koelkastdeur. Hulpverleners vinden zo snel de nodige
informatie in noodsituaties.

samenwerking met verschillende Kempense gemeenten
en met steun van de provincie Antwerpen en Welzijnszorg
Kempen. Gemeente Herenthout wil door mee in dit project
te stappen, bijdragen aan het gezond ouder worden van
onze dorpsbewoners.

Wat is het?

Concreet

‘De gele doos’ is een herkenbare gele bewaardoos voor
cruciale persoons-, contact- en medische gegevens.
Je bewaart ze in de koelkastdeur, omdat dit een
gemakkelijk vindbare plaats is voor hulpdiensten. Door de
meegeleverde sticker op de binnenkant van je voordeur te
plakken, weten hulpverleners dat er een doos aanwezig
is. Wanneer ouderen in nood verkeren of vermist blijken,
vinden diensten als brandweer, hulpverleners en politie
sneller de nodige informatie. De doos kan levens redden.

Senioren kunnen met de invulstrook die bij hun persoonlijke
brief zit, gratis een gele doos afhalen op vier locaties in de
gemeente: Loket Zorg & Gezondheid (Driane), Apotheek
Vloemans (Markt 9), Apotheek Van Daele (Molenstraat 38)
en in de bibliotheek.
Familie en mantelzorgers kunnen de doos afhalen indien
de oudere niet mobiel meer is.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie?
De gele doos is een actie van het Regionaal Platform
Ouderenbeleidsparticipatie Kempen (RPO Kempen), in

Neem contact op met het Loket Zorg & Gezondheid op
014 50 77 11.
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VACCINATIE

Tweede vaccinatie Driane
Op 4 en 25 maart was het vaccinatie-dag voor de bewoners en het personeel van de assistentiewoningen Driane.
In totaal werd 96% van de bewoners en 90% van het personeel gevaccineerd.
Op een vlotte manier schoof iedereen aan bij het medisch team van Woonzorgcentrum Boeyendaalhof,
die onder leiding van Dokter Verstappen, iedereen van een prik voorzag. De vaccinaties werden goed verdragen
door bewoners en personeel. De bewoners kijken er naar uit om opnieuw contact te mogen hebben met familie, vrienden,
kinderen, kleinkinderen, het personeel én elkaar.
Op deze versoepelingen is het momenteel nog geduldig wachten. We volgen de instructies van het Agentschap
Zorg en Gezondheid nauwlettend op. Nog even volhouden, dat is voorlopig de boodschap.
Enkele reacties van de bewoners:

Gust (91 jaar) woont al 11 jaar in Huis Driane.
“Ik heb geen complicaties ondervonden bij de vaccinaties.
Precies of er is niets gebeurd. Na deze inenting hoop ik
terug de vrijheid te krijgen om weer meer contacten te
krijgen met andere bewoners om gezellig te babbelen en
eens iets te drinken.”

Hilda (75 jaar) woont ruim 1 jaar in Huis Driane.
“Ook ik ondervond geen complicaties na de vaccinaties.
De inentingen geven mij een veiliger gevoel. Ik hoop zo
snel mogelijk mijn kleinkinderen te kunnen knuffelen.”

Wim (72 jaar) woont bijna 1 jaar in Huis Driane.
“Naast mijn persoonlijke medische klachten kwamen er
geen verdere bijwerkingen. Ik ben dan ook erg tevreden
van de twee vaccinaties. Ik kijk ernaar uit om terug buiten
te komen zonder beperkingen en mensen te ontmoeten.
Want ik mis de sociale contacten.”
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Roza (83 jaar) woont al 3 jaar in Hof Driane.
“Ik ben enorm blij dat ik de vaccinaties heb ontvangen en
dank iedereen voor de goede zorgen en het vlot verloop.
Ik kijk er enorm naar uit om samen met mijn zoon terug
wekelijks frieten te eten, gezelschapsspellen te spelen en
een frisse pint te drinken.”

VACCINATIE

Nieuwe app met meertalige informatie
Het
Agentschap
Integratie
en
Inburgering heeft de nieuwe mobiele
app ‘Crisis Information Translated’
(CIT) gelanceerd. Daarmee krijgen

anderstaligen
actuele
informatie
over de vaccinatiecampagne en de
coronamaatregelen in hun moedertaal.
De info is beschikbaar in 18 talen. Je

kan de app gratis downloaden in de
Apple Store en via Google Play, of via
de QR-code.

Website vaccinatiecentrum
De vaccinatie en het gevecht tegen het coronavirus is voor
iedereen een zoektocht. Soms kan informatie op korte
tijd snel veranderen. Om jullie op de hoogte te houden
met steeds de meest recente en correcte informatie werd
alles gebundeld op de website van het vaccinatiecentrum
in Grobbendonk.
www.vaccinatiecentrum-grobbendonk.blogspot.com.

Hier vind je steeds alle informatie terug over het
vaccinatiecentrum, de vaccinatie, maar ook ervaringen
en verhalen van mensen die reeds hun
spuitje hebben gehad of zelf vrijwillig
meewerken in het centrum.

Infosessie over vaccineren in de Eerstelijnszone Middenkempen
Op 8 april organiseerde de Eerstelijnszone Middenkempen
een online informatiesessie over de coronavaccinatie in
onze regio. Hierin kreeg je meer informatie over het virus,
het vaccin, de werking ervan ... Er konden ook vragen
gesteld worden aan een professioneel team van artsen
en beheerders van de plaatselijke vaccinatiecentra. Heb

je deze gemist? Het informatiemoment kan je nog steeds
herbekijken via:
bit.ly/Infoavond_vaccinatie.
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KINDEREN EN JEUGD

Webinar Gameverslaving en Tabak,
drugs en alcohol
De gemeenten van de Middenkempen
en Zuiderkempen organiseren in
samenwerking met Huis van het Kind
een gratis webinar over gamen en over
tabak, alcohol en drugs bij jongeren.
Het webinar is een infomoment voor
ouders van tieners tussen 10 en
15 jaar. Je kan je tiener helpen om
gezonde keuzes te maken door erover
te praten en grenzen te stellen. Zit je
met vragen en moeilijkheden rond
deze thema’s? We helpen je verder
met tips en tricks. Volgende vragen
komen onder meer aan bod tijdens
beide infosessies:
• Wanneer mag mijn zoon zijn eerste
pintje drinken?
• Heeft het zin om met mijn kind over
drugs of alcohol te praten? En hoe
begin ik daar best aan? Wat moet ik
daar zelf over weten?
• Hoe lang mag ik mijn kind laten
gamen?
• Wanneer is iemand verslaafd aan
gamen?
Wil je graag één van deze
infomomenten volgen? Het webinar
over gamen gaat door op dinsdag
18 mei van 19.30 tot 20.30 uur. Het
webinar rond tabak, alcohol en drugs
gaat door op donderdag 20 mei van
19.30 tot 20.30 uur.
Inschrijven doe je via de QR-code
(Gameverslaving) of door een mailtje te
sturen naar preventie@cggkempen.be.
Je ontvangt dan de link naar de
infosessie na jouw inschrijving.

8

KINDEREN EN JEUGD

De Babytheek
Babysit jij ook regelmatig op je kleinkinderen en heb je al
het babymateriaal van je kinderen al weggedaan? Dan is de
Babytheek de perfecte oplossing. Voor slechts 20 euro per
jaar kan je babymateriaal ontlenen dat je voor een babysitdagje nodig hebt. De Babytheek is er dus niet alleen voor
alle jonge ouders, maar ook voor grootouders, nonkels en
tantes in Herenthout die op zoek zijn naar een duurzame

manier om materialen uit te lenen die je maar voor korte tijd
nodig hebt.
De Babytheek is open op de 1e en 3e maandag van
de maand van 17u tot 19u en elke 2e en 4e vrijdag van
de maand van 9u tot 11u in het Huis van het Kind,
Kloosterstraat 27.

Stille studeerplek
Met de blok- en examenperiode in aantocht stellen Peter
en Pegie, de uitbaters van de cafetaria van sportcomplex
’t Kapelleke, het feestzaaltje ter beschikking van studenten.
Vanaf maandag 17 mei tot en met vrijdag 25 juni is het
zaaltje open voor studenten. Je kan er genieten van een stille
studeerplek met gratis wifi. Het is ook de ideale uitvalsbasis
om af en toe een ontspannende pauze te nemen.
Vooraf reserveren is verplicht en kan via onze website of de
QR-code:
www.herenthout.be/eloket/inschrijving-studeerplekt-kapelleke
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Week van de groeilamp
Elk jaar van 16 tot 23 mei laten we ons licht schijnen op
‘opvoeden en opgroeien’. Omdat het over meer gaat dan
alleen opvoeden, steken we die week samen de groeilamp
aan. Om alle geweldige ouders, familieleden en opvoeders
in de spotlights te zetten. Het Huis van het Kind is een plaats
waar jij je licht kan opsteken als je het even niet meer weet.
Want ook dat is opvoeden. Er is geen licht zonder schaduw
en dat is oké!
Hou tijdens de Week van de Groeilamp de Facebookpagina
10

16-23 MEI 2021
van Huis van het Kind in de gaten en leer meer over
babygebaren, schermtijd en over hoe je rust in je gezin kan
bewaren.
Op zaterdag 15 en zondag 16 mei organiseren we met
z’n allen de grootste opdrachtentocht ooit in Vlaanderen.
Bedenk zelf een knotsgekke opdracht en schrijf dit op het
opdrachtenblad dat je kan vinden via de QR-code. Hang
het op een zichtbare plaats en dan kan het spel beginnen.
De wandeling in het weekend werd nog nooit zo spannend.

KINDEREN EN JEUGD

Speelpleinwerking
Elk jaar is het hoogtepunt van de zomer ongetwijfeld de
speelpleinwerking! Ook dit jaar krijgen ze onze ravotters
niet klein. De speelpleinwerking zal dit jaar doorgaan
van maandag 5 juli tot en met vrijdag 30 juli op
Sportcomplex ‘t Kapelleke.
In het verleden was er telkens een fantastische promoactie naar aanleiding van de speelpleinwerking. Denk
maar terug aan de spw-animatorenkaarten die je kon
verzamelen, stemmen op een speelpleinburgemeester, een
speelpleinlied … De spw-crew is in volle voorbereiding om
ook dit jaar iets uniek te lanceren!

Meer info over inschrijven, wat mee te brengen en hoe
een speelpleindag er dit jaar zal uitzien volgt later via een
nieuwsbrief, sociale media en de website.
Nog een laatste strenge regel die ons opgelegd werd:
verplicht jezelf rot te amuseren!! Speelpleinwerking
Herenthout doet nog steeds goed zot!
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WONEN

Werk samen met geWOONtebreker
aan een levendig en groen Neteland
Niet alleen denken, maar vooral doen
De vijf gemeenten van het Neteland - Grobbendonk,
Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar - zijn gestart met
het geWOONtebreker-traject. Door samen te werken rond
duurzame thema’s willen we wonen en leven in het Neteland
aangenamer maken.
Tijdens een eerste voortraject dachten de lokale besturen
samen met de provincie al even na over hoe de ideale
gemeente er uitziet. Hieruit kwam naar voren dat we in de
woonkernen nog meer willen inzetten op de verbinding
tussen natuur, mensen en plekken.
Nadenken over een aangenaam Neteland is één, maar
we willen vooral ook ‘doen’. De werkgroep werkte enkele
acties uit waarbij we ook jou, onze inwoner, graag betrekken.
Samen met jou willen we aan de slag gaan, want jouw
mening en inzet telt.
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Enkele geplande acties:
‘Onthard’ je voortuin op Neteplant-dag
Een oprit voor één of meerdere wagens. Een mooi tuinterras
in tegels of hout. Een pad van kasseien of kiezeltjes rondom
je huis. Bekijk in Google Maps je woning maar eens van
bovenaf. Sta je er zelf van versteld hoeveel oppervlakte er
verhard is? Nochtans is dat niet overal nodig.
Daarom kan je op onze Neteplant!-dag in november je
voortuin (deels) ‘ontharden’. Dat kan je doen door bijvoorbeeld
plantjes te plaatsen.
Je draagt zo niet alleen bij aan een aangenamere
leefomgeving in je gemeente en ons Neteland, maar mogelijk
maak je ook kans op een prijs die we in het voorjaar van
2022 uitreiken!

WONEN

Zonnepanelen op je dak in 2021?
Nog altijd interessant.
‘Sla een babbeltje met de persoon
op de pop-up-fiets’
Tringeling! Kijk maar goed uit je ogen, want
onze heuse pop-up-fiets trekt door je buurt. Zo
kunnen we jou meer informatie en antwoorden
geven over onze projecten, flyers uitdelen of
gewoon met jou een babbeltje slaan. Vanop
een veilige afstand, uiteraard!
Heb je vragen of opmerkingen over het project
geWOONtebreker? Spreek de persoon op de
fiets gerust aan.
Neem deel aan
haalbaarheidsonderzoeken
In 2021 starten de Netelandgemeenten met
de opmaak van haalbaarheidsonderzoeken
rond wonen en leven binnen Neteland. Zowel
experten als burgers worden reeds vandaag,
maar zeker in de toekomst betrokken bij
nieuwe projecten. We bundelen de opgedane
kennis en de praktische bevindingen. We
onderzoeken waar de samenwerking binnen
Neteland de lokale werking nog kan versterken.
Dankzij deze leidraad en kennisdatabank
kunnen ook andere gemeenten met hetzelfde
idee aan de slag gaan.
Durf te breken met je gewoontes
Met de acties van geWOONtebreker willen
we een blijvende samenwerking tussen de
gemeenten van het Neteland verzekeren. Een
voorbeeld zijn voor andere gemeenten en
regio’s. En bovenal: zorgen voor een groene
en levendige toekomst. Jij durft toch ook te
breken met je gewoontes?
Smaakt dit naar meer?
Denk je graag mee na? Surf snel naar
www.provincieantwerpen.be >
geWOONtebreker

Zonnepanelen op je dak zijn in de eerste plaats een positieve investering
in de toekomst. Door de afschaffing van de terugdraaiende teller ontstaat
de indruk dat zonnepanelen financieel niet meer interessant zijn. Maar
niets is minder waar.
Toon en Sofie hebben drie kinderen. Ze hebben een jaarverbruik van
3.500 kWh elektriciteit. Om dit verbruik te dekken, is een installatie van 10
zonnepanelen interessant. De prijs voor een degelijke installatie bedraagt
3.500 euro na aftrek van de Vlaamse premie.
Zonder zonnepanelen bedraagt de elektriciteitsfactuur voor dit gezin 910
euro per jaar. Met zonnepanelen zakt de rekening met 40% naar 540 euro.
Een jaarlijkse besparing van 370 euro. Na 9 jaar zijn de zonnepanelen zo
terugverdiend.
Thuisbatterijen zijn dankzij de huidige premie meestal ook rendabel.
Thuisbatterijen betekenen een extra besparing op jouw energierekening
bovenop je zonnepanelen.

Doe mee met Zonneregio Kempen!
Ook zonnepanelen op jouw dak? De Kempense burgercoöperatie
Campina Energie organiseert Zonneregio Kempen. Dat betekent
onafhankelijk deskundig advies op maat in combinatie met een gunstige
prijs voor de zonnepanelen. Meer dan 1.300 Kempenaren schreven zich
al in.
Interesse? Surf naar www.zonneregiokempen.be en boek vrijblijvend
een telefonische afspraak of online videogesprek. Geen toegang tot het
internet? Dan kan je hen ook bereiken via 014 94 40 41.

Schrijf je in voor de online infoavonden
Zonneregio Kempen organiseert online infoavonden over zonnepanelen,
thuisbatterijen en eenvoudige manieren om je direct verbruik te verhogen.
De infoavonden zijn gratis.
Inschrijven kan via www.zonneregiokempen.be.
• donderdag 20 mei om 20u: Hoe je eigen verbruik verhogen?
• donderdag 10 juni om 20u: Zonnepanelen plaatsen in 2021
nog steeds interessant!
• donderdag 8 juli om 20u: Hoe je eigen verbruik verhogen?
• donderdag 5 augustus om 20u: Zonnepanelen plaatsen in 2021
nog steeds interessant!`
Na inschrijving ontvang je een link
met de praktische informatie.
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Doe mee met de groepsaankoop
hemelwateropvang en tankslag
Heb je een hemelwaterput, infiltratieput en/of hemelwaterton
nodig?
Droge zomers maken meer en meer duidelijk dat water een
kostbaar goed is. Een hemelwaterput of tank helpt je om
regenwater op te vangen, te laten infiltreren en te gebruiken.
Dat is niet alleen belangrijk voor de natuur, maar vormt ook
een besparing op je waterfactuur.
De gemeente organiseert samen met IOK een
groepsaankoop hemelwateropvang. Via deze actie kan
je aan goede voorwaarden een kwalitatieve installatie van
zowel een hemelwaterput, infiltratieput en/of hemelwaterton
bekomen.

IOK organiseert opnieuw een tankslag
Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld op aardgas
of hernieuwbare energie laten hun oude stookolietank
in de grond zitten. Hier zijn echter grote milieurisico’s aan
verbonden. Zo kunnen de tanks na verloop van tijd beginnen
lekken, waardoor bodem en grondwater zwaar vervuild
kunnen raken door stookolieresten.
Daarom organiseert de gemeente samen met IOK al voor
de vierde keer een tankslag. Door de combinatie met de
groepsaankoop hemelwateropvang kan het zelfs mogelijk
zijn om de werken te combineren. Zo raak je van je oude
stookolietank af en installeer je een regenwaterput met
infiltratievoorzieningen in één klap.

Heb je interesse?
Schrijf je vrijblijvend in op de groepsaankoop via
www.iok.be/hemelwater, telefonisch via 014 56 27 88,
of via milieudienst@herenthout.be.

Heb je nog vragen?
Contacteer IOK op T 014 56 27 88 of via
duurzaamheidsteam@iok.be.
De actie kadert binnen het streekproject Kempen2030, het
engagement van alle Kempense gemeenten om 40% CO2
te besparen tegen 2030. Voor meer info kan je terecht op
www.kempen2030.be.

14

WONEN

Water besparen?
We geven je alvast enkele tips
Hou de kraan zo veel mogelijk dicht
• Laat de kraan niet lopen bij het tanden poetsen, wassen,
afwassen … Door een normale kraan stroomt 10 tot 12
liter water per minuut.
• Kies bewust voor een bad of een douche: een halfvol
ligbad (1,5 tot 2 meter lang) bevat minstens 50 liter. Een
normale douchekop verbruikt gemiddeld 10 tot 18 liter per
minuut; een spaardouchekop maar 5 tot 9 liter per minuut.
Beperk je douchetijd met een douchetimer.
• Verzamel de was. Doe liever één grote was in de
wasmachine dan tien kleintjes.

Maak je installatie zuiniger

Vang regenwater op en gebruik het waar je kan

• Doe de lektest en neem de nodige maatregelen. Herstel
zo snel mogelijk lekkende spoelbakken van toiletten.
• Plaats een bruismondstuk op de kranen. Deze vermindert
het debiet van de waterstroom tot ongeveer de helft, dus
tot 5 à 6 liter per minuut.
• Installeer een wc-spoelbak met twee knoppen: één voor
minder en één voor meer water.
• Kies bij aankoop van een nieuwe wasmachine of
afwasmachine voor een waterzuinig toestel.
• Sluit uw toilet en wasmachine aan op regenwater.

Zo stroomt niet alles gelijk het riool in, maar leg je een
waterreserve aan die je kan gebruiken in droge periodes.
Planten groeien beter met regenwater dan met kraantjeswater.
Bovendien is regenwater perfect bruikbaar om je toilet door
te spoelen en je wasgoed te wassen. Bij interesse kan je nu
deelnemen aan de groepsaankoop hemelwater.

Kies voor groen in plaats van verharding
Vervang je paadjes, terrastegels en opritten zoveel mogelijk
door planten, bomen en gras. Zo blijft het ook koeler in je tuin.
Toch een verharding? Doe het slim en kies voor verharding
met korrelstructuur, zoals schors en houtsnippers. Op de
tweede plaats komen duurzame planken en kleiklinkers.

Voorzie inheemse zonnekloppers in je tuin
Grote bomen zijn een zegen voor de grondwaterhuishouding.
In de zomer temperen ze de hitte en beperken ze het
waterverlies uit het gazon. Ook planten die goed tegen
droogte kunnen, zijn een aanwinst. Denk aan vetplanten,
zonneroosjes, sierdistels, grassen en kruidachtigen zoals
tijm en salie.

Leg een groendak of groene gevel aan
Woon je in een stad of beschik je over een kleine
tuin? Versier je huis dan met een groen oppervlak. Het
sponseffect van een groendak of een levende gevel zorgt
voor een trage doorsijpeling, zodat het lekker koel blijft en
het afwateringssysteem niet belast wordt.

Interessante websites:
• Over de waterproblematiek:
www.bblv.be, project “Watervoorlater”
• Meer waterbesparingstips:
www.vmm.be/water/waterbesparing
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Al enkele jaren op rij volgen de hitte- en
droogterecords elkaar op. Onze zomers worden
warmer en droger. Dat heb je mogelijk zelf al
gemerkt in je tuin aan je gazon. Maar ook in
openbare domeinen en natuurgebieden zien we
steeds meer de directe gevolgen van hitte en
droogte, zoals bomen die tijdens een hittegolf
vroegtijdig hun bladeren verliezen.
Hoe wapenen we onze tuinen, parken en
natuurgebieden beter tegen hitte en droogte?
Dat onderzoeken de Universiteit Antwerpen en
De Standaard samen met hun partners in het
onderzoek ‘CurieuzeNeuzen in de Tuin’. Samen
met 5.000 burgerwetenschappers brengen ze,
op meetpunten verspreid over heel Vlaanderen,
een half jaar lang de hitte en droogte in kaart.
Ze meten in achtertuinen, op speelplaatsen, in
bedrijfstuinen maar ook op openbare domeinen
zoals de tuin van Driane in onze gemeente.
Op elke meetlocatie meet een slimme sensor
de temperatuur en het vochtgehalte van de
bodem. Via het Internet Of Things zendt deze
sensor dagelijks data door naar de Universiteit
Antwerpen. Zo volgt men live welke impact
droogte en hitte op alle meetlocaties heeft.
Wetenschappers gaan aan de slag met deze
belangrijke data om de effecten van hitte en
droogte in kaart te brengen. De beheerders
ontvangen dan een rapport vol nieuwe inzichten.
Je kan het onderzoek en de resultaten zelf ook
mee volgen via www.curieuzeneuzen.be.
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Wees niet gek.
Doe de tekencheck
Had jij al eens een tekenbeet? Door de klimaatopwarming zal de contactkans
met teken wel eens kunnen veranderen. Je kan ze overal in de natuur
tegenkomen, dus niet alleen als je het bos intrekt. Ook als je in de tuin werkt,
gaat wandelen of buiten speelt. En van een teek kun je ziek worden.
Daarom is het belangrijk dat je weet wat je moet doen om tekenziekten
te voorkomen. De gloednieuwe campagne ‘Wees niet gek. Doe de
tekencheck.’ geeft iedereen dit eenvoudige advies over teken: controleer
dezelfde avond nog op een tekenbeet, verwijder een teek rustig en in één
beweging en volg de symptomen één maand lang op.
Maak er daarom een gewoonte van jezelf en anderen te controleren. Hoe
sneller de teek wordt verwijderd, hoe kleiner de kans op de ziekte van Lyme.
Controleer bij de tekencheck zeker de knieholtes, liezen, bilnaad, haarlijn,
navel, oksels en tenen. Dit zijn lievelingsplekken van teken.
Een teek gevonden? Verwijder de teek rustig en in één beweging. Liefst
met een tekenverwijderaar. Noteer wanneer je gebeten bent en hou de
plek gedurende een maand extra in de gaten. Ga naar je (huis)arts als er
rond de beet een groter wordende kring ontstaat of wanneer je griepachtige
symptomen voelt.

Registreer ook zeker je tekenbeet via
www.tekennet.be of via de app van TekenNet
(Android/iPhone). Zo help je het onderzoek
naar teken en tekenziekten vooruit.
Lees op www.tekenbeten.be tips hoe je kan
controleren op tekenbeten en hoe een teek te
verwijderen.
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Een wespennest laten verwijderen of verdelgen?
Heb je een groot aantal wespen in
huis of in de tuin? Mogelijk heb je een
wespennest op zolder, in de spouwmuur
of in de grond. Het bestrijden van een
wespennest is niet altijd even makkelijk
en vaak risicovol. Ook is de verdelging
niet gratis. Voor het verwijderen of
verdelgen van een wespennest kan je
beroep doen op de verantwoordelijke
hulpverleningszone (de brandweer).

Daarnaast kan je evenzeer rekenen
op professionele verdelgers. Deze zijn
vaak goedkoper en kunnen sneller ter
plaatse komen dan de brandweer.

doe je rechtstreeks een aanvraag voor
wespenverdelging bij de brandweer.
Je kan er ook op zoek naar een
professionele wespenverdelger in je
buurt.

In onze gemeente is Brandweerzone
Kempen bevoegd voor het verwijderen
van wespennesten.
Via www.wespennest.vlaanderen
zoek je op gemeente of postcode en

Overlast van bijen?
Last van bijen? Bijen zijn beschermde en nuttige insecten. Hun zwermen mogen niet vernietigd
worden. Bijenzwermen worden vaak gratis bij jou opgehaald door een imker. Hou er rekening mee dat
deze imkers geen wespennesten vernietigen. Je kan ze dus enkel contacteren voor het ophalen
van bijenzwermen. Contacteer de Imkersvereniging Neteland via www.imkersneteland.be of
info@imkersneteland.be.

Gaat het om Aziatische hoornaars?
Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot. Zij is vooral zwart van kleur; de
kop heeft opvallend oranje plekken. Ook op het achterlijf heeft zij een oranje band,
en de poten zijn half zwart, half geel van kleur.
Regelmatig is er verwarring met de Europese hoornaar. Deze is groter, vooral
roodbruin van kleur, maar heeft meerdere gele banden op het achterlijf. Ook
de pootjes zijn volledig in de roodbruine kleur. De Europese hoornaar is nuttig,
zachtaardig en moet zeker niet verdelgd worden!
Heb je een individu van de Aziatische hoornaar gezien of heb je een
nest hangen, probeer dan een foto te maken en maak een melding op
www.vespawatch.be. Na het plaatsen van de foto’s op vespawatch, kan je (na
±24 uur) bekijken of je melding als Aziatische hoornaar bevestigd wordt.
Indien op jouw foto een individuele Aziatische hoornaar staat, gaan speurders op
zoek naar het nest. Indien positief voor een nest wordt contact genomen om het
nest te komen verdelgen.
Het Vlaams Bijeninstituut beantwoordt graag je vragen via info@vbi.vlaanderen.
Honingbij

Wesp

© leefmilieu.brussels
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Europese hoornhaar

Aziatische hoornhaar
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Processierupsen
Tegen de zomervakantie zullen er weer nesten van
processierupsen te vinden zijn in de eikenbomen.
Ze zijn niet overal meteen zichtbaar, maar kunnen voor
heel wat hinder zorgen.
Om deze plaag tegen te gaan,
hing onze gemeente eind vorig
jaar heel wat mezenkastjes aan het
sportcomplex. Dit zijn de natuurlijke
vijanden van de processierups.
Hopelijk hebben onze kastjes
succes bij de mezen, zodat het
aantal processierupsen beperkt
blijft. Uit voorzorg zal de gemeente
ook dit jaar een firma aanstellen
om de processierupsen rond het
sportcomplex te verwijderen.
Heb je op bepaalde locaties van het
openbaar domein processierupsen
vastgesteld, geef dan de exacte
locatie door aan de milieudienst via
milieudienst@herenthout.be of
bel naar 014 50 21 21.
Op privédomein zijn eigenaars
of gebruikers van een terrein
zelf verplicht maatregelen te
nemen tegen de ontwikkeling van
processierupsen of in te staan
voor het verwijderen van rupsen en
nesten als deze een gevaar vormen
voor andere burgers. De bestrijding
houdt in dat de rupsen en nesten
al naargelang de techniek van de
aannemer worden verbrand en/
of opgezogen of manueel worden
weggehaald. Voor een overzicht
van aannemers in de buurt kan je
terecht bij de milieudienst.
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KOOP LOKAAL

Week van de Korte Keten
Tijdens de Week van de Korte Keten van 15 tot 23 mei 2021
zet men de korte keten in de kijker. Verschillende organisaties
en producenten heten je welkom op hun activiteit waarbij ze
lokale producten recht van bij de boer in de schijnwerpers
plaatsen.

Wat is de korte keten?
Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een
rechtstreekse band is tussen producent en consument.
Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de
productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Met zo’n
transparant systeem is hij niet enkel een ambassadeur
voor zijn product maar voor de hele korte keten. Als
consument krijg je in ruil verse en kwaliteitsvolle producten
recht van bij de boer. Zonder veel voedselkilometers of
verpakkingsafval. En bovendien ondersteun je de lokale
economie.
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5 redenen om in de korte keten te kopen:
• Je beperkt het aantal schakels. De afstand die je
producten afleggen is tot een minimum beperkt.
• Het aanbod is uitgebreid en volgt steeds de seizoenen.
• Je bouwt een band op met de lokale handelaar. Je
proeft de passie in alles wat je koopt bij hen.
• Je krijgt een (h)eerlijk product voor een aantrekkelijke
prijs.
• Door lokaal te kopen steun je de boeren in je eigen
streek en land.
Kijk voor meer info over de Week van de Korte Keten op
www.weekvandekorteketen.be.

TERUG

BLIK

> Paasattentie medewerkers

> Jeugdboekenmaand

> Start fietsveiligheidscampagne

> Operatie Proper in de scholen

> Fairtrade spaaractie

> Nieuwe lichtreclame GOC

bijleren.
De
kinderen
worden
aangemeld door de zorgleerkracht van
de scholen. Van 12 tot en met 16 april
kregen de kinderen elke voormiddag

op een speelse manier extra uitleg
en oefeningen van enthousiaste
vrijwilligers. In de namiddag was er tijd
voor leuke spelletjes.

Paasschool
In de paasvakantie werd er een
Paasschool georganiseerd. Een wat?
Dit is een school tijdens de paasvakantie
waar kinderen op spelenderwijze

Week van de Keigezonde Kempen
Van 1 tot 7 maart was er een virtuele editie van de Week van
de Keigezonde Kempen. Op de Facebook-pagina van het
Huis van het Kind werden er allerlei leuke weetjes en filmpjes
gepost. Ben je benieuwd? Neem gerust nog een kijkje op de
Facebook-pagina en geniet mee van de korte voorleesverhalen
of ademhalingstechnieken voor kinderen.
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VRIJE TIJD

Vernieuwing Herenthoutse wandelingen

De herbekeken versies van Heikantpad, Bergenpad,
Stapvoets en Schipkespad zijn gelanceerd, samen met
de nieuwe wandeling Bloktsepad. Je vindt alle info op
www.herenthout.be/wandelen, met kaartjes in digitaal
formaat en ook de ‘gpx-tracks’, die je kan gebruiken in je
wandel-app of -gps.

Er zijn ook papieren foldertjes beschikbaar met de trajecten, je
vindt deze in de bib en in de krantenwinkels. De bewegwijzering
is bovendien helemaal vernieuwd; ook zonder hulpmiddelen
zou je dus vanaf het startpunt zonder problemen de eindmeet
moeten halen. Veel wandelplezier en toon ons zeker de
mooiste plekjes onderweg.

Op stap in Neteland
Je hoeft niet altijd uren onderweg te zijn om een
vakantiegevoel te hebben. Ook dichtbij huis, zo nabij als
onze buurgemeenten, zijn er tal van mooie plekken om
te ontdekken, om te zien en om te beleven. Ontdek de
wandel- en fietstroeven van Neteland aan de hand van 9
thematische tochten en arrangementen, gratis beschikbaar op
www.toerismeneteland.be/arrangementen.
Een fikse wandeling in de bossen, fietsen op landelijke wegen,
kuieren langs historische gebouwen: onze regio heeft ook
voor haar eigen inwoners heel wat verrassends te bieden.
Bovendien vind je in de arrangementen een aantal suggesties
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om - al dan niet als aanvulling op je tocht - kleine of grote,
rustige of avontuurlijke activiteiten te beleven. En natuurlijk
onze streekeigen Bourgondische tips om - met inachtname
van de coronamaatregelen - een welverdiende verfrissing te
consumeren op een terrasje.

BOODSCHAPPEN VAN ALGEMEEN NUT

Kom bloedgeven
Jij kan zomaar het leven van iemand redden! Gewoon door
bloed, plasma of bloedplaatjes te geven. Het vraagt amper
een klein uurtje van je tijd. Je kan in onze gemeente terug
bloed geven op dinsdag 8 juni tussen 17.30 uur en
20.30 uur, GOC Ter Voncke, Vonckstraat 13.
Maak een afspraak online via
rodekruis.be/herenthout.

Merken van fietsen
Voor het merken van fietsen werken we enkel op
afspraak. Het labelen gaat steeds door op
woensdagnamiddag. Je hoeft hiervoor wel zelf een
afspraak te boeken online via de website, of om een
afspraak te vragen via 014 50 21 21 of info@herenthout.be.
Je kan een afspraak maken voor volgende woensdagnamiddagen:
• 26 mei
• 2 en 16 juni
• 7 en 28 juli
• 4 en 18 augustus

Meldingen

Corona nieuwsbrief

Wil je een probleem in onze gemeente melden?

We willen jullie graag steeds op de hoogte houden van het
laatste nieuws over de corona pandemie. Je kan alle upto-date informatie voor onze gemeente terugvinden op de
website via welzijn – corona. Onder het luikje communicatie
vind je hier ook steeds de laatste nieuwsbrief terug. Deze
wordt ook steeds vertaald in het Engels en Portugees zodat
iedereen over de juiste informatie beschikt.

Heb je een suggestie of voorstel voor onze
gemeentediensten dat bijdraagt aan de kwaliteit
binnen onze gemeente of dat nuttig kan zijn voor
andere inwoners?
Meld het ons dan via het online
meldingsformulier op onze website!
www.herenthout.be/meldingskaart/

Data gemeenteraad en OCMW-raad
7 juni, 5 juli, 6 september,
4 oktober, 8 november,
20 december

De OCMW-raad start om 20.00 uur. De openbare vergadering van de gemeenteraad
vindt plaats aansluitend op de openbare vergadering van de OCMW-raad.

Je kan de gemeenteraad en OCMW-raad herbeluisteren. Elke zitting wordt integraal
opgenomen en het audioverslag wordt enkele dagen na de raadszitting op de
website geplaatst. Je kan ze dan per agendapunt beluisteren. Op deze manier wil het gemeentebestuur transparant en open
communiceren naar al haar burgers.
Raadpleeg voor elke vergadering onze website voor de dan geldende corona-maatregelen.
Meer info en alle verslagen:
www.herenthout.be/beleid/bestuur/zittingen-gemeenteraad/
www.herenthout.be/beleid/bestuur/zittingen-ocmw-raad/
GEMEENTERAAD

OCMW-RAAD
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V.U.: Peter Cabus, Secretaris-generaal Departement Omgeving
Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel
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