Vrijwilligers in de kijker
Naar jaarlijkse traditie organiseerde het Lokaal Bestuur van
Herenthout een feest voor onze vrijwilligers.
Met dit feest willen we hen bedanken voor hun vrijwillige inzet voor onze gemeente. Maar liefst 270 vrijwilligers namen
deel aan het feest en konden genieten van een hapje en
een drankje.
Bij deze … nogmaals een dikke merci!
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Bouwelse Steenweg 8, T 014 50 78 47, bouwen.wonen@herenthout.be
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-16.00 uur en 17.30-20.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
dinsdagnamiddag: enkel op afspraak

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:
maandag 31 oktober 2016: loket en De Kinderclub gesloten
van maandag 26 december 2016 tot en met vrijdag 6 januari 2017
Let wel: het loket en De Kinderclub zijn open op woensdag 2 november 2016

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

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
Contactpunt Werkwinkel/PWA:
Bouwelse Steenweg 14, T 014 50 78 45, pwaherenthout@skynet.be
Open op:
maandag-dinsdag-vrijdag: van 9.00-12.00 uur
woensdag en donderdag: gesloten
maandagavond na afspraak (17.30-20.00 uur)
Sluitingsdagen:
van maandag 26 december tot en met vrijdag 30 december 2016

Loket Vrije Tijd

Bouwelse Steenweg 8, T 014 50 78 50, vrije.tijd@herenthout.be
facebook.com/VrijeTijd
facebook.com/JeugdHerenthout
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-16.00 uur en 17.30-20.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
dinsdagnamiddag: enkel op afspraak
Sluitingsdagen bibliotheek:
dinsdag 1 november 2016
woensdag 2 november 2016
vrijdag 11 november 2016: leeslokaal ook gesloten
zondag 25 december 2016
maandag 26 december 2016: leeslokaal ook gesloten
zondag 1 januari 2017
dinsdag 3 januari 2017: namiddag gesloten
Sluitingsdagen sporthal:
dinsdag 1 november 2016
vrijdag 11 november 2016
zaterdag 24 december 2016
zondag 25 december 2016
maandag 26 december 2016
zaterdag 31 december 2016
zondag 1 januari 2017
dinsdag 3 januari 2017: namiddag gesloten
vrijdag 6 januari 2017: namiddag gesloten

algemene sluitingsdagen
Herenthuis
dinsdag
woensdag
vrijdag
maandag
dinsdag
vrijdag

Deze sluitingsdagen zijn niet van toepassing op de cafetaria.

1 november 2016
2 november 2016
11 november 2016
26 december 2016
3 januari 2017 (namiddag)
6 januari 2017 (namiddag)

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
Sluitingsdag:
maandag 31 oktober 2016
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Herenthout
Nieuws uit de gemeenteraad

• Bijna één op vier cliënten van het OCMW kampt met psychologische problemen. De raad beslist dan ook om deel te
nemen aan de dienstverlening van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg inzake psychologische ondersteuning
van de OCMW’s, georganiseerd in de schoot van ISOM.

Gemeenteraad van 5 september 2016
• Vervanging raadslid Johan Van Herck
Gemeenteraadslid Johan Van Herck (Eenheid) vroeg om tijdelijke vervanging als raadslid. Sander Ooms zal hem voor
de periode vervangen in de gemeenteraad.

Raad van 2 augustus 2016
• In oktober 2015 werd er een tevredenheidsmeting uitgevoerd
bij de bewoners van de groep van assistentiewoningen Huis
Driane. De raad neemt akte van het rapport van deze tevredenheidsmeting en van de geplande verbeteracties.

• Goedkeuring parochiekerkplan
Met het oog op de subsidiëring van de nakende werken
aan de kerktoren werd een parochiekerkplan opgemaakt
in overleg met het parochieteam en de kerkraad. Het plan
werd goedgekeurd door het college van burgemeester en
schepenen in zitting van 6 juni 2016 en lag vervolgens gedurende 30 dagen ter inzage van het publiek. Het werd ook
reeds goedgekeurd door de bisschop. De gemeenteraad
keurde het parochiekerkplan goed en gaat aldus akkoord
met de toekomstvisie voor onze parochiekerk.

• Sinds 1 juli 2016 is de BTW-wetgeving voor overheden aangepast, waardoor cafetaria Huis Driane BTW-plichtig is geworden. Om deze extra kosten te dekken, beslist de raad
om de publieksprijzen in de cafetaria (gedeeltelijk) te verhogen.

Raad van 6 september 2016

• Wijziging reglement speelstraten
De gemeenteraad keurde de wijziging van het reglement
omtrent het vaststellen van speelregels voor het inrichten
van speelstraten goed. Het nieuwe reglement gaat in vanaf
6 september 2016 en vervangt het reglement goedgekeurd
in zitting van 27 april 2009. De jeugddienst vond het aangewezen om het reglement te verduidelijken en een aantal
beperkingen aan te brengen wat betreft de periode en het
tijdstip voor het inrichten van speelstraten. Met dit aangepaste reglement wil de gemeente de buurtbewoners extra
stimuleren om een speelstraat in te richten in hun straat.

• De raadsleden krijgen tijdens de raadszitting een toelichting
over de werking van de dienst Begeleid Zelfstandig Wonen
(BZW) gepresenteerd door twee medewerkers van deze
dienst.
• Sinds februari 2016 heeft Loket Kids & co de titel ‘Huis van
het Kind’ gekregen en behoort het zo tot de groep ‘Huis
van het Kind Middenkempen’. De raad neemt nu kennis van
de missie, visie en doelstellingen 2017 voor het ‘Huis van
het Kind Middenkempen’. Ook de samenwerkingsovereenkomst 2017 Huis van het Kind tussen OCMW Herentals
en de OCMW’s van Grobbendonk, Herenthout, Kasterlee,
Lille, Olen en Vorselaar wordt goedgekeurd.

Nieuws uit de OCMW-raad

• Het ‘kinderheil’ komt terug naar Herenthout. De raad geeft
goedkeuring voor de organisatie van een consultatiebureau van Kind & Gezin in de nieuwbouw van Loket Kids &
co in de Kloosterstraat.

Raad van 5 juli 2016
• In november 2015 werd er een tevredenheidsmeting uitgevoerd over de vrijwilligerswerking van het lokaal dienstencentrum Huis Driane. De raad neemt akte van het rapport van
deze tevredenheidsmeting en van de geplande verbeteracties.
• Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van
IOK, beslist de raad om toe te treden tot de vereniging IOK
onder de voorwaarden zoals voorgesteld aan de algemene
vergadering van december 2015.
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loket sociale dienst
Een paar weetjes rond de garantie
van consumptiegoederen

T 014 50 21 81 / sociale.dienst@herenthout.be

17 oktober - Werelddag tegen
extreme armoede

De wet voorziet in een bescherming van twee jaar. Let wel:
deze wetgeving geldt alleen bij de verkoop tussen handelaar
en particulier (niet tussen twee particulieren).
• In de eerste twee jaar na aankoop mag je steeds de kosteloze reparatie of de vervanging van het goed eisen. Je hebt
de keuze tussen deze twee mogelijkheden, in die mate dat
het mogelijk en redelijk is. Bijvoorbeeld voor een losgekomen
rubber van je wasmachine kan je geen nieuwe eisen.
• Alle kosten die worden gemaakt bij de reparatie of de vervanging zijn ten laste van de handelaar (de verkoper van het
goed). De verplaatsing, verzendingskosten, het monteren zijn
ten laste van de verkoper.
• Een prijsverlaging of een ontbinding van het verkoopcontract
is pas mogelijk als de herstelling echt buitensporig groot is
of onmogelijk, of als die niet binnen een redelijke termijn kan
worden uitgevoerd.
• Is het product onherstelbaar, dan moet de verkoper de prijs
terugbetalen aan de koper, maar er mag rekening gehouden
worden met het genot dat je reeds hebt gekregen, vandaar
dat men meestal een afschrijvingspercentage per maand
of per jaar zal hanteren (bijvoorbeeld 1 % van de prijs per
maand).
• Ook de schade die je hebt geleden ten gevolge van het gebrek of defect (bijvoorbeeld bedorven voedingswaren bij een
defecte koelkast of diepvriezer) moet worden vergoed.
De eerste zes maanden hoef je enkel het defect aan
te tonen. Je moet niet aantonen dat het defect al bestond bij de levering. Na zes maanden moet je kunnen
aantonen dat het gebrek bestond bij de aankoop, wat
zonder expertise bijna onmogelijk is.
Na de wettelijke garantie van twee jaar val je terug op de gewone regels van het burgerlijk wetboek. Die bepalen dat je verkoper moet instaan voor de ‘verborgen gebreken’. Dit wil zeggen
de gebreken die niet zichtbaar waren op het moment van de
levering en die de goederen ongeschikt maken, en voor de gebreken waardoor je, als je ze had gekend op het moment van
je aankoop, het goed niet of slechts tegen een verminderde
prijs zou hebben gekocht.

Op 17 oktober is
het Werelddag tegen extreme armoede. Misschien is het
niet altijd even zichtbaar, maar ook lokaal wordt er schitterend werk verricht
in de strijd tegen
armoede.
De vrijwilligers van
Sint-Vincentius
bieden al jaren een
luisterend oor en
waar nodig tracht
S i n t-V i n c e n t i u s
mensen in armoede
materieel en financieel te steunen.
Ondertussen zijn Sint-Vincentius en OCMW Herenthout
een officiële samenwerking aangegaan, die zich vertaalt in de
voedsel- en kledingbedeling en het Praathuis in de Bouwelse
Steenweg 14. Hun doel: samen meer doen voor de mensen die het het hardst nodig hebben en dit zonder
vooroordelen.
Voedselbedeling
De voedselbedeling wordt drie keer per week georganiseerd. Vrijwilligers gaan het voedsel ophalen in winkels, voedselbanken, bakkers, lokale handelaars … verdelen het in kleinere porties, zorgen ervoor dat het zorgvuldig bewaard wordt
en maken er dan pakketten van. Per week wordt zo’n 400 kg
voedsel verdeeld onder zo’n 25 gezinnen (85-tal personen).
Kledingbedeling
De kleding, schoenen en accessoires hangen allemaal netjes en ordelijk in rekken. Er is zelfs een pashokje voorzien met
spiegel zodat mensen de kledij kunnen passen! De kledingbedeling kan tijdens elke voedselbedeling bezocht worden
en ook maandelijks tijdens het Praathuis.

De koper kan ervoor kiezen dat de koop wordt ontbonden en
dat hij (een deel van) de prijs terugkrijgt, of dat hij het goed
behoudt en een deel van de prijs wordt terugbetaald. Je moet
wel bewijzen dat het gebrek al bestond ten tijde van de koop.
Na twee jaar is dat niet eenvoudig.

Praathuis
Elke tweede dinsdag van de maand van 13.30 tot 16.30
uur is het Praathuis. Iedereen is hier welkom voor een hapje
en een drankje. Meestal werken we tijdens het Praathuis rond
een welbepaald thema. Kom eens langs om een kijkje te nemen hoe het er echt aan toe gaat!

Bij de verkoop van tweedehands goederen heb je minstens één jaar garantie.
De verkoper kan je uiteraard een langere
(commerciële) garantie geven.

Schitterend voorbeeld toch, hoe door de inzet van vrijwilligers
van Sint-Vincentius SAMEN met het OCMW de strijd tegen
armoede wordt aangegaan? Samenwerken werkt écht en is
van onschatbare waarde voor de mensen in armoede.

Info? Dienst Rechtshulp,
Philippe Ackerman, T 014 24 66 30 of
philippeackerman@ocmwherentals.be

Daarom ‘een DIKKE MERCI aan alle vrijwilligers voor
hun belangeloze inzet’.
Meer info? Loket Sociale Dienst, Els Thijs
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loket sociale dienst
’t Gerief zoekt gemotiveerde
huishoudhulpen (m/v)
Dienstenchequebedrijf ’t Gerief is zéér dringend op zoek naar
extra huishoudhulpen (m/v). Naar mensen die graag hulp bieden in het huishouden van gezinnen in Herenthout. Werk jij
graag zelfstandig, in je eigen regio en in een uurrooster op jouw
maat? Dan heeft ’t Gerief misschien wel dé job voor jou!
Bij ’t Gerief voel je je nooit alleen. Jobcoach Claire De Cannière
zorgt voor begeleiding van de huishoudhulpen van Herenthout
en zij organiseert opleiding en werkoverleg. Ze gaat samen met
jou voor de eerste keer bij jouw klanten op bezoek. Je werkt
bij vaste klanten, die je niet zelf hoeft te zoeken. Heb je later
vragen over jouw tewerkstelling of zit je ergens mee? Ook dan
kan je steeds bij Claire terecht.
Wil je graag meer informatie of wil je een sollicitatieformulier
aanvragen? Surf naar www.tgerief.be, bel naar T 014 28 57 57
of stuur een mailtje naar info@tgerief.be.

Zonnige Kempen - Herenthout
In juni rondde sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen de werken aan het project ‘Lindelaan’ af. De maatschappij
bouwde er maar liefst veertig nieuwe woongelegenheden: 28
eengezinswoningen en twaalf appartementen.

T 014 50 21 81 / sociale.dienst@herenthout.be
Ligging
Het project situeert zich langs Kapellekensboom, Lindelaan en
Bergense Steenweg. Zonnige Kempen besteedde tijdens de
ontwerpfase extra aandacht aan de veiligheid van de huurders.
De maatschappij heeft de bebouwing voorzien aan beide zijden van een hoofdplein, dat aan de ene kant is doorgetrokken
tot aan de woningen en aan de andere kant tot aan Bergense
Steenweg. Deze manier van bouwen werkt snelheidsremmend. ‘We hebben rond de woningen aan Kapellekensboom
ook een doorgang naar het aangrenzende sportcomplex.
Voetgangers en fietsers kunnen op die manier veilig de oversteek maken’, zegt directeur Luc Stijnen.
Duurzaam
Met dit project toont de bouwmaatschappij opnieuw dat ze
veel aandacht heeft voor duurzaamheid. In de woningen gebruikte de maatschappij energiebesparende technieken zoals
zonneboilers en warmtepompen. De twaalf seniorenwoningen
zijn volledig opgebouwd uit houtskeletbouw en beschikken
over een regenwaterrecuperatiesysteem waarmee onder andere de toiletten doorgespoeld worden.
Verder koos Zonnige Kempen zoveel mogelijk voor ecologisch verantwoorde en duurzame materialen, zoals een houten gevelbekleding, wat weinig onderhoud vraagt. Alle platte
of lichthellende daken die zichtbaar zijn vanuit de woningen
zijn bovendien voorzien van een groendak. Dit zorgt ervoor
dat er minder regenwater moet worden afgevoerd en dat de
woningen minder snel opwarmen. ‘Door in te zetten op duurzaamheid creëren we een belangrijke meerwaarde voor onze
huurders’, stelt Luc Stijnen. ‘Zij krijgen een comfortabele woning met lage energierekening.’
Polyvalente zaal
In het project is ook een polyvalente zaal voorzien. Zonnige
Kempen bekijkt samen met het OCMW en de gemeente welke bestemming deze zal krijgen.
Opendeurdag
Op vrijdagnamiddag 28 oktober 2016 stelt Zonnige Kempen het project open voor het
brede publiek. Alle geïnteresseerden zijn meer dan welkom!
Sociale woning huren?
Wie zich kandidaat wil stellen voor het huren van een
sociale woning bij Zonnige
Kempen kan het inschrijvingsformulier downloaden via
www.zonnigekempen.be. Inschrijven via het OCMW of op
het kantoor van Zonnige Kempen (Grote Markt 39, Westerlo)
is ook mogelijk.
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loket bouwen & wonen

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

Burgemeesterconvenant
Kempen2020

dakisolatie om zelf te plaatsen, als prijzen inclusief materialen en plaatsing. Een overzicht van de prijzen en de gekozen
firma’s kan je opvragen bij de milieudienst.
Je kan tot eind 2016 bij Eandis terecht voor premies voor
dakisolatie. Daarna worden de premies afgebouwd.

Vriend van de thermostaat
Stel je thermostaat optimaal in. Zo stook je zuinig en bespaar
je maar liefst 165 euro per stookseizoen! Optimaal verwarmen kan in 5 stappen:
1. Zet je thermostaat op 15-16 °C als je niet thuis bent.
2. Stem de temperatuur in de woonkamer af op je activiteiten.
3. Trek een trui of extra marcelleke aan en zet de temperatuur
een graadje lager.
4. Zet je thermostatische kranen in de slaapkamers en badkamer op stand 2 of 3; dit komt overeen met een temperatuur
tussen 16 en 21° C (op een kraan met 5 standen).
5. Sluit tussendeuren en verwarm alleen de ruimte waar je
bent.

Samenaankoop condensatieketels
In 2017 houden we een samenaankoop condensatieketels.
Meer informatie hierover verneem je in het volgende gemeentenieuws. Wil je op de hoogte blijven van deze samenaankoop, dan kan je je reeds vrijblijvend inschrijven via
www.iok.be/verwarming.
Meer info? Milieudienst, T 014 50 78 44 of
milieudienst@herenthout.be

Weet je niet zo goed hoe jouw thermostaat werkt? Of heb je
graag advies op maat? Vraag dan een huisbezoek aan via
www.vriendvan.be.
Campagne ‘Vriend van’
Deze campagne is voor mensen die willen meedoen aan acties die het leven makkelijker maken. Dit kan op vele vlakken.
Er zijn acties die tijdswinst opleveren, geld sparen, handig of
gewoon leuk zijn.
Meer info en tips vind je op www.vriendvan.be.

Wijzigingsbesluit woningkwaliteit
verplicht dubbel glas vanaf 2020
De Vlaamse Regering keurde op 15 juli 2016 het wijzigingsbesluit betreffende woningkwaliteit definitief goed. Eén van
de belangrijkste wijzigingen is dat dubbel glas in elke
woning verplicht is vanaf 2020.

Samenaankoop dakisolatie:
prijzen geldig tot eind 2016

De Vlaamse Regering voert deze nieuwe minimumvereiste
gefaseerd in. Een woning zonder dubbel glas krijgt vanaf
2020 hoogstens 9 punten. Vanaf 2023 loopt dat op tot
hoogstens 15 punten, waardoor het ontbreken van dubbel
glas vanaf dan op zich aanleiding kan geven tot het ongeschikt verklaren van de woning. Deze norm is minimaal.

In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 30 % van de warmte
door het dak. Investeren in dakisolatie zorgt dus voor lagere
energiekosten en meer comfort. Bovendien is sinds 1 januari
2015 de nieuwe norm voor dakisolatie voor alle huizen die
gebouwd zijn voor 2006, in voege gegaan. De eerste vijf jaar
krijgt de eigenaar een vermaning als het dak niet voldoende is
geïsoleerd, maar vanaf 2020 kan de woning onbewoonbaar
worden verklaard.

Eigenaars die de komende jaren meteen (veel) beter
doen en enkel glas vervangen door hoogrendementsglas
kunnen onder bepaalde voorwaarden nog steeds een
energiepremie krijgen. Voor meer informatie kan je terecht
op www.energiesparen.be.

IOK organiseerde daarom samen met 28 gemeenten de samenaankoop dakisolatie. De prijzen voor deze samenaankoop zijn nog geldig tot eind 2016. Er zijn zowel prijzen voor
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loket bouwen & wonen

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

Grote brandhoutverkoop Bosgroep
Zuiderkempen op 18 en 19 november 2016

De actie moedigt mensen aan om de biodiversiteit van hun
tuin te verhogen. Een goede manier om dit te doen, is door
soorten te mengen. Vanaf dit jaar kan je daarom een bijenbosje aankopen. Voor 5 euro krijg je een perfecte combinatie van planten voor 10 vierkante meter tuin. Soorten mengen
kan trouwens ook perfect in een haag. Zo is je haag beter
bestand tegen ziekten en planten en heb je een mooi blad-,
bloesem- en besseneffect.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Bosgroep Zuiderkempen vzw een brandhoutverkoop. In totaal worden een 150tal brandhoutloten verkocht, ongeveer 1500 m³, verspreid
over de verschillende gemeenten van de Zuiderkempen.
Het meeste hout wordt op stam verkocht, wat wil zeggen dat
de kopers de bomen zelf moeten kappen en verzagen. Het
volume van de loten varieert van 1 tot 70 m³.
De verkoop wordt gespreid over twee dagen, op onderstaande locaties:
• Vrijdag 18 november om 19.00 uur: Parochiezaal Gildenhuis, Beerstraat 54, 2450 Meerhout voor de loten in de
gemeenten Geel, Mol, Balen, Meerhout en Laakdal.
• Zaterdag 19 november om 9.30 uur: Parochiezaal SintGuibertus Itegem, Schoolstraat 28, 2222 Heist-o/d-Berg
voor de loten in de gemeenten Herselt, Westerlo, Olen, Herentals, Hulshout, Herenthout en Heist-o/d-Berg.
Vanaf dit jaar is de houtcataloog met alle informatie over de
loten en de verkoop enkel digitaal verkrijgbaar! Je kan
deze downloaden op http://bosgroepen.be/houtverkoop/.

Begin met je goed te informeren
Zoek soorten die geschikt zijn voor jouw tuin. Je vindt heel
wat nuttige informatie op www.iok.be/bok en in de gratis
infobrochure, verkrijgbaar bij het Loket Bouwen & Wonen.

Meer info? Bosgroep Zuiderkempen, Britselaan 20, 2260
Westerlo, T 014 27 96 57 of zuiderkempen@bosgroep.be.

Hoe bestellen?
Bestellen doe je bij voorkeur via het online bestelformulier
op de website www.iok.be/bok of T 014 56 42 56. Betalen moet je vooraf via overschrijving (meer info bij bestelling).
Bestellen kan tot 31 oktober 2016!
Afhalen plantgoed
Het bestelde plantgoed haal je zelf af op zaterdag 19 november 2016 tussen 9.30 en 11.30 uur aan het containerpark,
Pauwelstraat 21a.
Meer info?
Bezoek de website (www.iok.be/bok), haal een gratis infobrochure af op het gemeentehuis (Loket Bouwen & Wonen)
of neem contact op via behaag.onze.kempen@iok.be.

Graveren van fietsen

Behaag onze Kempen

maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur:
7 november 2016
5 december 2016

Ook dit najaar loopt in onze gemeente ‘Behaag onze Kempen’. Via deze actie kan je inheemse en streekeigen
bomen en struiken, fruitbomen, vruchtbomen, kleinfruit,
steunpalen, een aantal heesters, compost, klimplanten en
bloemenzaad kopen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gekozen
voor autochtoon plantmateriaal. Nieuw dit jaar is dat er ook
biologisch bloemenzaad voor een bloemenweide wordt
aangeboden.

woensdagnamiddag van 13.00 tot 15.00 uur:
19 oktober 2016
23 november 2016
14 december 2016
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loket bouwen & wonen

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

Subsidie lijnvormige elementen

waterdamp. Donkere rook is een alarmsignaal. Je verbrandt
dan afval of nat hout. Dat zie je niet alleen, je ruikt het ook!

Wie zijn perceel afbakent met aanplantingen en lijnvormige
elementen komt nog steeds in aanmerking voor een subsidie. De aanplanting moet wel gebeuren met inheemse loofboomsoorten. De planten die je via Behaag onze Kempen
aankoopt, komen hiervoor in aanmerking.

Als je regelmatig hout stookt, vergeet dan niet je schoorsteen
minstens één keer per jaar te laten vegen door een vakman.
Meer info?
Meer tips om op een gezonde manier te stoken vind je terug
op www.stookslim.be.

De subsidie bedraagt 0,10 euro per stuk voor de struikvormige aanplantingen en voor hoogstammige bomen 20 euro per
stuk met een maximaal bedrag van 200 euro per aanvrager
en per dienstjaar.

Einde weg- en rioleringswerken
Bouwelse Steenweg in zicht

Het volledige subsidiereglement met de voorwaarden
vind je op www.herenthout.be of kan je opvragen bij de milieudienst, T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.

De werken op de Bouwelse Steenweg lopen stilaan ten einde. Na de aanleg van het fietspad en de watergreppel ziet de
planning er als volgt uit:

Stook slim!

Van 7 tot 18 november 2016 wordt Bouwelse Steenweg
afgesloten voor alle doorgaand verkeer. De aannemer gaat
dan de ontbrekende stukken riolering in de baan aanleggen
en de toplaag van het bestaande asfalt affrezen.

Hou jij ook van de warmte en gezelligheid van een kachel tijdens de koude wintermaanden? Speel dan op veilig en stook
slim! Je gezondheid en die van je buren zullen je dankbaar
zijn.

Plaatselijk verkeer is wel toegelaten. De woningen blijven bereikbaar via Bouwelse Steenweg en/of Blokt. Het doorgaand
verkeer richting Grobbendonk zal omgeleid worden via Molenstraat, Herentalse Steenweg en Herentals.

Verbrand enkel droog en onbehandeld hout
Bij de verbranding van samengesteld en geverfd hout, krantenpapier, plastic of ander afval komen heel wat schadelijke
stoffen vrij. Gebruik dus enkel droog en onbehandeld hout.
Dat is goed voor je gezondheid en je beperkt de geurhinder.

Er geldt dan ook een aangepaste busdienst: lijn 513 zal vanaf
Herenthout Markt rijden naar de oprit van de E313 Herentals
(oprit 21) en aan Herentals West (afrit 20) de E313 verlaten.
De leerlingen die nu nog opstappen aan de haltes langheen
Bouwelse Steenweg worden tijdens deze periode niet meer
opgehaald en/of afgezet.

Het is misschien verwarrend, maar ook in een allesbrander
mag je niet alles verbranden. Terwijl een gewone houtkachel
alleen geschikt is om hout te verbranden, werkt een allesbrander ook met steenkool. Ben je niet van plan om steenkool te gebruiken, haal dan best geen allesbrander in huis.

Op 14 en 15 november 2016 wordt Bouwelse Steenweg
volledig afgesloten voor alle verkeer. Ook het plaatselijk verkeer is niet toegelaten. De aannemer gaat dan een nieuwe
toplaag aanbrengen. Ook Blokt wordt volledig afgesloten.

Twijfel je of je goed of fout stookt? Kijk naar je
schoorsteen
Als de rook uit je schoorsteen wit of vrijwel onzichtbaar is,
ben je goed bezig. De rook bestaat dan bijna uitsluitend uit

Vanaf 19 november 2016 wordt op Bouwelse Steenweg
het eenrichtingsverkeer terug ingevoerd en dit tot vrijdagavond 2 december 2016. Vanaf dan zal Bouwelse Steenweg in beide richtingen opengesteld worden.
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden beschikte de aannemer overeenkomstig het bestek over 120 werkdagen.
De werken zullen binnen de voorziene termijn kunnen voltooid worden.
Deze werken zijn uiteraard weersafhankelijk waardoor wijzigingen in de plannen steeds mogelijk zijn.
Meer info?
De Lijn - T 03 218 14 75
Technische dienst - T 014 50 78 58

Bron: www.stookslim.be
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loket kids & co
Workshop ‘Plezant naar dromenland’
Kinderen naar bed laten gaan lukt niet
altijd even vlot. Soms willen kinderen
zelfs helemaal niet graag naar bed, anderen vallen moeilijk in slaap of worden
midden in de nacht wakker.
Als ouder sta je vaak voor een grote uitdaging wat de slaap van je kind betreft.
Met goede slaapgewoonten en door
positief te reageren op het slaapgedrag
van je kind, kom je gelukkig al een heel
eind. Dit start best al op jonge leeftijd.
Tijdens deze workshop krijg je heel wat
praktische tips en handvaten om thuis
toe te passen.
Hoe verloopt de slaap bij kinderen? Wat is het belang van een
goede slaaphygiëne? Hoe verloopt het slapengaan thuis?
Hoe zou je willen dat het verloopt? Welke tools en methodieken kun je thuis toepassen om slaapmoeilijkheden te voorkomen? Hoe past voorlezen of een spel spelen binnen een
slaapritueel? En hoe pak je dit aan?
Voor wie?
Deze praktische workshop is een aanrader voor ouders van
kinderen tussen 2,5 en 6 jaar die thuis concreet aan de slag
willen gaan rond het opbouwen van een slaapstructuur en
goede slaapgewoonten.
Praktisch
Zaterdag 22 oktober 2016 om 14.00 uur in De Kinderclub, Zwanenberg 27, Herenthout.

T 014 50 27 76 / kids.co@herenthout.be
Praktisch
Maandag 12 december
2016 om 19.30 uur in Huis
Driane, Molenstraat 56, Herenthout.
Gastspreker: Kristel Binnemans, Vlaamse Vereniging
voor Autisme
Deelname: 2 euro
Inschrijven: winnie.croonenborghs@herenthout.be of
T 014 50 27 76

Infoavond ‘Tieners en grenzen
stellen’
Inhoud
Opvoeden lijkt een makkie zolang onze kinderen klein zijn.
Wacht maar eens tot je een puber in huis hebt! Pubers zijn
lastig, dat komt door de hormonen, zegt men. Misschien
moeten we het zo zien: pubers hebben het lastig. Er komt
veel op hen af, ze moeten van alles. Hun lichaam verandert
en de groeispurt die ook in de hersenen plaatsvindt, zorgt
voor een kwetsbaarheid. Dit begrijpen geeft handvaten naar
aanpak toe. De weg afleggen van afgrenzen naar autonomie,
van luisteren naar zelf kennis vergaren …
• Waar leg je de grens?
• Hoe werkt discipline bij pubers?
• Hoe wapenen we onze pubers om zich staande te houden
in een drukke, veranderende maatschappij?
• EHBO bij problematisch gedrag

Kinderen zijn welkom tijdens deze workshop! We voorzien
opvang voor hen in De Kinderclub.

Omdat pubers een geschenk zijn!

Gastspreker: Gitte Vervloet, kindercoach

Spreker
Dr. Lieve Swinnen, kinder- en jeugdpsychiater

Inschrijven: https://www.cm.be/gezond-leven/kind/
slapen/cm-activiteiten/workshop.jsp
Deelname is gratis. In samenwerking met de CMkern Herenthout, Loket Kids & co en Gezinsbond
Herenthout.

Praktische info
Wanneer? 22 november 2016 van 19.30 tot 22.00 uur
Waar? Dienstencentrum Sprankel, Nieuwstraat 13,
Vorselaar
Kostprijs? Gratis
Hoe inschrijven? Inschrijven kan tot 15 november 2016 via
T 014 24 66 37 of huisvanhetkind@isom.be.

Het doolhofje
Autisme binnen het gezin
Hoe beïnvloedt autisme je denken en doen als ouder, broer
of zus, partner?
Welk effect heeft het op de relaties binnen je gezin, maar ook
met familie, vrienden, buren …?
Welke mogelijkheden heb je om je gezinsleven
toch zo ‘normaal’ mogelijk te laten verlopen?
Een inspirerende getuigenis van vallen en opstaan.
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loket kids & co
Week van het IBO 2016 - Opnieuw!
We leven in een consumptie- en wegwerpmaatschappij. We
kopen veel, hebben ook vaak de mogelijkheid om veel te kopen, maar gooien jammer genoeg ook veel weg.
Tijdens de week van het IBO, van 24 tot en met 28 oktober 2016 staat de buitenschoolse opvang stil bij onze consumptie- en wegwerpmaatschappij. Via spelletjes en allerlei
activiteiten stimuleren we de kinderen en de ouders, maar
ook de begeleiders in de opvang, om bewust om te gaan
met het milieu, om te recycleren of te hergebruiken, om stil te
staan bij hun consumptiegedrag. Dit doen we aan de hand
van allerlei leuke spelletjes, liedjes en nuttige tips.

T 014 50 27 76 / kids.co@herenthout.be
vallen en opstaan, soms lukt het plots heel snel … Je kind
positief stimuleren om dit nieuwe gedrag aan te leren is één
van de belangrijkste stappen. Wij willen je alvast op een positieve manier op weg helpen met onze zindelijkheidsbox.
Met deze spel- en vertelbox kan je gedurende 14 dagen een
kleine activiteit doen met je kindje, om de zindelijkheidstraining te ondersteunen. De activiteiten zijn kort, maar door telkens toch even tijd te maken en een fijne tijd samen te spenderen gaat er heel wat positieve aandacht naar het aanleren
van het nieuwe gedrag.
Deze box is gratis te ontlenen op Loket Kids & co,
Zwanenberg 27, Herenthout. Voor meer info kan je terecht bij
winnie.croonenborghs@herenthout.be.

Doe jij ook mee met het ‘CONSUMINDEREN’?

Spelletjes spelen, het leukste
kwartiertje van de dag!

Wist je dat je bij Loket Kids & co gratis gezelschapsspelletjes
kan lenen in de Spelotheek? De Spelotheek is zoals een
bibliotheek, maar dan voor gezelschapsspelletjes. Je kan ze
gratis ontlenen en thuis samen naar hartenlust gebruiken. Na
maximaal drie weken breng je de spelletjes terug en kan je er
andere meenemen. Dit brengt variatie in het spelaanbod voor
je kinderen en staat garant voor een fijne familietijd!

Zindelijkheidsbox
Vanaf de leeftijd van 2 jaar starten veel ouders aan de zindelijkheidstraining van hun peuter. Een hele klus voor de ene,
een fluitje van een cent voor de andere. Soms loopt het met

Wie kiest voor gezelschapsspelen, kiest voor quality time
met zijn kinderen. Het gezellig samen een spel spelen staat
voorop bij het spelen van gezelschapsspelletjes. Maar een
kind leert nog meer zonder dat je er de nadruk op legt:
• je kind leert zich aan regels houden;
• je kind ontdekt wat winnen en verliezen inhoudt;
• je kind leert om samen te werken en samen iets te doen;
• sommige spelletjes leren je kind beter waarnemen;
• er zijn ook spelletjes die het denkvermogen en het geheugen van het kind trainen;
• van spelletjes met cijfers leert het kind de cijfers herkennen
en getalbegrip.
De volledige spelletjesinventaris vind je op de website:
http://www.herenthout.be/sites/default/files/
downloads/150115_Inventaris.pdf.
Openingsuren Spelotheek:
maandag: 9.00-12.00 uur — 13.00-20.00 uur
dinsdag-vrijdag: 9.00-12.00 uur
Of op afspraak
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loket zorg & gezondheid

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

Nieuws van de seniorenraad

hoger. Daarom laat je je best vaccineren vanaf half oktober.
Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter.

Korte terugblik!
Op dinsdag 21 juni 2016 organiseerde de seniorenraad in
samenwerking met lokaal dienstencentrum Huis Driane een
infoavond voor iedereen die zorg opneemt voor anderen.

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar.

Een 30-tal mensen kwamen luisteren naar de interessante
voorstelling van KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten)
en de boeiende uitleg van psycholoog Annik Janssens van
het PNAT (palliatief netwerk arrondissement Turnhout) rond
‘zorg opnemen voor mensen en moeilijke momenten toelaten’.
Noteer alvast in je agenda!
Op maandag 6 februari 2017 trakteert de seniorenraad alle
Herenthoutse 55-plussers naar jaarlijkse gewoonte ter gelegenheid van Lichtmis met gratis pannenkoeken in Huis Driane!

Dag tegen Kanker, donderdag
20 oktober 2016
Op donderdag 20 oktober 2016 houden we tussen 14.00 en
16.30 uur in de cafetaria van Huis Driane ‘EEN ZOETE VERWENNAMIDDAG’. Wij verwelkomen in het bijzonder personen
met kanker en hun naasten.

Waarom werkte het vaccin vorig jaar minder goed?
De griepprik bood vorig jaar minder bescherming dan verwacht. Het virus dat de ronde deed, was een variant van het
virus waarvoor het vaccin werd gemaakt. Toch verandert dat
niets aan de aanbeveling om elk jaar een griepprik te halen.
Want met een vaccin verklein je de kans dat je griep krijgt.
Krijg je toch griep, dan ben je minder ziek en zijn er minder
complicaties. Bovendien vermindert de kans dat een al aanwezige ziekte, zoals diabetes, verergert.
Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Verblijf je in een woonzorgcentrum dan is het zelfs
gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag het aan je huisarts.
Meer weten over griep en griepvaccinatie?
Surf naar www.griepvaccinatie.be.
Een publicatie van de Vlaamse Logo’s en het Agentschap
Zorg en Gezondheid

Kom genieten van een gezellige babbel bij een heerlijk dessertenbuffet!
We doen hiermee een warme oproep aan de inwoners van
onze gemeente om hun favoriete dessert te maken voor ons
‘Dag tegen Kanker dessertenbuffet’. Heb je een recept
voor de lekkerste wafels, de luchtigste biscuit of de heerlijkste
chocomousse …? Aarzel niet en geef ons een seintje van wat
je wil maken! Wij zorgen voor koffie en thee. Samen met onze
inwoners willen we kankerpatiënten en hun naasten een hart
onder de riem steken. We maken er een gezellige namiddag
van.

V.U.: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel – versie 2014

Bovendien zal op de Dag Tegen Kanker het
personeel van OCMW en gemeente expliciet
hun medeleven en verbondenheid tonen met
kankerpatiënten en hun naasten door een
geel lintje te dragen.

Bescherm je tegen griep en haal
een griepprik
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.

LAAT GRIEP
DEZE WINTER
IN DE KOU
STAAN
Zwanger, 65+, diabetes of chronisch ziek?
Bescherm jezelf: laat je vaccineren.
GRIEPVACCINATIE.BE

Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van longen, hart, lever
of nieren? Dan is het risico op complicaties door griep veel

Vlaanderen
is zorg
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loket zorg & gezondheid
Alcoholverslaving hoeft niet het
einde te zijn
Wat is AA? Waarvoor staat deze ‘geheimzinnige’ afkorting? AA
heet voluit ‘Anonieme Alcoholisten’ en staat open voor elke
vrouw of man die niet ten onder wil gaan aan de lichamelijke
en mentale afhankelijkheid van alcohol. Alcoholisme is een
verslaving, maar tegelijk ook een ziekte die gestabiliseerd kan
worden.
Anonieme Alcoholisten is een zelfhulpgroep van mannen en
vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen
om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. De enige
vereiste voor lidmaatschap is een verlangen op te houden met
drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor het AA-lidmaatschap. Zij voorzien in hun eigen behoeften door eigen bijdragen. AA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap,
politieke partij, organisatie of instelling. Zij wensen zich niet te
mengen in enig geschil en steunen of bestrijden geen enkel
doel. Het hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholisten
helpen nuchterheid te bereiken.
Bedenk dat er in AA Vlaanderen alleen al zo’n 9 000 AA-leden
zijn die kunnen kiezen uit ongeveer 400 vergaderingen; wekelijks en ook in jouw omgeving. Laat je dus niet weerhouden
een beroep te doen op AA met de gedachte dat je de enige
zou zijn die met een alcoholprobleem te kampen heeft. Voor
familie en vrienden van alcoholisten bestaan er Al-Anongroepen.

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

Opendeurdag NOAH Herenthout
Dagverzorgingshuis NOAH Herenthout zet de deuren open op
vrijdag 18 november 2016 tussen 14.00 en 20.00 uur.
Iedereen is welkom voor een hapje en een drankje!
In NOAH Herenthout kunnen personen met een zorgbehoefte
terecht voor de nodige verzorging (een douche, nagelverzorging, handmassage ...), maar ook voor een leuke en zinvolle
tijdsbesteding (crea-activiteiten, koken of bakken, een krant
lezen, tv kijken ...).
NOAH Herenthout wil een sfeer van rust en gezelligheid bieden en wil een plek zijn waar mensen zich thuis voelen. Onder
begeleiding van een verzorgende van Familiehulp kan je er
een aangename dag doorbrengen in huiselijke sfeer.
Wil je graag kennismaken met dit initiatief voor kleinschalige
dagopvang in Herenthout? Spring dan zeker eens binnen! Je
familie, vrienden en buren zijn uiteraard ook van harte welkom!
Info?
NOAH Herenthout
Molenstraat 56 bus 001
2270 Herenthout
T 014 28 32 20
herentals@familiehulp.be

Info?
• info@aavlaanderen.org
• www.aavlaanderen.org
• T 03 239 14 15 (dag & nacht bereikbaar)

Infonamiddag diabetes
Samana Herenthout (Ziekenzorg) organiseert op 25 oktober
2016 om 14.00 uur een infonamiddag over diabetes in GOC
Ter Voncke.
Mevrouw Kristel Thijs geeft uitleg over deze chronische aandoening. Volgende onderwerpen komen aan bod:
• Wat is diabetes?
• Wat zijn de kenmerken?
• Welke behandeling?
• Welke complicaties?
• Aandacht voor voeding en leven met diabetes.
Prijs? 2 euro ter plaatse te betalen
Inschrijven?
• Jul Hackselmans - T 014 51 45 24
jul.hackselmans@outlook.com
• Julia Poelmans - T 014 50 60 41
julia.poelmans1@telenet.be
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loket vrije tijd

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

Cultuur Niet Duur: 2x2

Winterwandelen

Voor de zesde keer alweer, wordt dit jaar vanuit het gemeenschapscentrum een laagdrempelige cultuurtweedaagse georganiseerd. Jammer genoeg is de eerste dag (Guido Belcanto) intussen hopeloos uitverkocht. Voor ‘De koers. Ons
leven.’ op 3 december zijn nog kaarten beschikbaar.

De komende winter kan je weer heerlijk wandelen in de regio. We
bundelden 11 winterwandelingen in een unieke reeks, op initiatief van Kempens Karakter. In de maanden november, december, januari en februari kan je zo bijna elke week in een andere
gemeente terecht om een stukje van de Kempen te ontdekken.

‘De koers. Ons leven.’

Deelnemen kost telkens 2 euro. In ruil hiervoor word je tijdens elke wandeling verrast met een proevertje. Aan de wandelreeks is een leuke wedstrijd verbonden. Indien je aan vijf
wandelingen deelneemt, maak je kans op één van de twaalf
manden met streekproducten.

Carl Berteele en Geert Vandenbon vertellen in de
Sint-Gummaruskerk honderduit over de koers en hoe
het hun leven zin en vorm gaf. Exclusief en eenmalig voor
ons. Wielersport als onuitputtelijke inspiratie. En als de Ronde
van Vlaanderen ter sprake komt, is er geen houden meer aan.
Sporza-radioreporter Carl Berteele is genoegzaam bekend.
Sinds 1993 al is hij de stem van de koers, meestal op de motor.
Of het nu de Tour de France is, het WK of Vlaanderens Mooiste, als geen ander analyseert Carl het koersverloop en wat er
omheen gebeurt. Met passie, een rijke taal en altijd to-the-point.
Geert Vandenbon is een man achter de schermen. Hij werkte
meer dan 20 jaar mee aan de organisatie van de Ronde van
Vlaanderen, is medestichter van het Ronde-museum in Oudenaarde en uitgever van wielerboeken. Sinds 2012 trekt hij
Vlaanderen rond met een voordracht over de geschiedenis van
de Ronde.
Tickets kosten 2 euro en zijn te koop bij Loket Vrije Tijd, aKtueel en ‘t Krantje.

De gratis brochure met het volledige wandelaanbod kan je
bekomen op het Loket Vrije Tijd. De Herenthoutse wandeling
(7 km) gaat door op zondag 11 december met vrij vertrek
aan de feestzalen Prinsenhof (Bevelse Steenweg 6) tussen
9.00 en 13.00 uur.

En de genomineerden zijn?
Het is weer nominatietijd voor de meest prestigieuze prijzen
uitgereikt op het grondgebied van onze gemeente. Inwoners
of verenigingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in
het (socio)culturele veld of op het gebied van jeugd, komen
in aanmerking voor Cultuurprijs, Jeugdduim of Trofee
van Verdienste. Voorwaarde is uiteraard dat iemand die bijzondere prestatie heeft opgemerkt én een – gemotiveerde
– kandidatuur indient op het Loket Vrije Tijd (ten laatste op
5 december). Aarzel dus niet en gun jouw favorieten de beloning die ze verdienen! Let op: Cultuurprijs en Jeugdduim
bekronen een prestatie uit 2016, de Trofee van Verdienste
kan bijvoorbeeld ook een langdurige ‘carrière’ in de bloemetjes zetten. Op zaterdag 21 januari 2017 worden de winnaars
bekroond tijdens de traditionele gala-avond.

Toegankelijke Cultuur zoekt
vrijwilligers
Het project Toegankelijke Cultuur wil personen die nood
hebben aan begeleiding, de kans geven om voorstellingen bij te wonen in het cultuurcentrum van Herentals.
De deelnemer wordt thuis opgehaald door een vrijwilliger
en na de voorstelling weer naar huis gebracht. De vrijwilliger
krijgt een gratis ticket voor de voorstelling en is verzekerd.
De deelnemer betaalt de ticketprijs die voor hem/haar van
toepassing is. We zoeken voor dit project vrijwilligers die met
deelnemers uit Herenthout naar voorstellingen in het cultuurcentrum willen gaan.
Meer info? www.schaliken.be of neem
contact op met Cultuurcentrum ‘t Schaliken,
cultuurcentrum@herentals.be,
T 014 28 51 30.
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De Groote Oorlog – 100 jaar WOI
Al is het herdenkingsprogramma rond De Groote Oorlog intussen al even in volle gang, we stoppen er nog lang niet
mee. Een overzicht.
De noodwoning aan de kerk zal nog tijdens de hele programmaperiode elke zaterdag en zondag gratis toegankelijk
zijn (10.00-18.00 uur), met wekelijks andere thematische
tentoonstellingen.
Voor onze Nacht van het Kempens Erfgoed (21/10, 20.00
uur) schreef Jef Versmissen (Kollectief Maksimaal) een fictieverhaal op basis van waar gebeurde feiten uit onze
regio en doopte het ‘Marieke en Lowieke’. Deze voorstelling/
monoloog komt hij eenmalig en exclusief in de Sint-Gummaruskerk brengen. Inkom is gratis, maar je moet reserveren.

014 50 78 50 / vrije.tijd@herenthout.be
dat mee geïnspireerd is door kinderen. In een tent in het park
nemen we je mee in een pakkende mijmering, die mogelijk wordt gemaakt door de basisscholen, Koninklijke Fanfare
Sint-Pieter, Muziekacademie Herenthout, Kunstkring Toreke
Fotografie, Muses In Motion, Turnkring Blijf Jong en een gelegenheidskoor samengesteld uit de Herenthoutse zangkoren.
Om zo veel mogelijk mensen de kans te geven dit evenement
bij te wonen, zijn er vier voorstellingen voorzien. Deze
gaan door op zaterdag 12 en zondag 13 november, telkens
om 17.00 en om 19.30 uur. Kaartjes kosten 2 euro en zijn te
koop op Loket Vrije Tijd en bij de krantenwinkels. Na de voorstelling - die ongeveer een uur duurt - is er de mogelijkheid
om na te praten en een drankje te nuttigen ten voordele van
Levensloop Herenthout.

KFC Herenthout werd opgericht tijdens WOI, en viert dit jaar
haar 100-jarig bestaan. Om dat te vieren, organiseert de vereniging een retro-avond op 22 oktober in GOC Ter Voncke
(vanaf 20.00 uur, gratis) die de bezoekers meeneemt naar
lang vervlogen tijden, en hen uitnodigt om die avond ook zélf
in retrostijl te komen.
Op 27 oktober (19.30 uur, bib, gratis) komt Sam Van Clemen, historicus en auteur van ‘WOI in de Kempen’, gepassioneerd vertellen over de periode in onze geschiedenis die
hem het meest fascineert. Op 4 november projecteren we
de prachtige film Un Long Dimanche De Fiançailles in de
gemeentelijke feestzaal (20.00 uur, gratis).
Vanaf 1 november kan je twee weken genieten (bib, gratis)
van een tentoonstelling die we je in samenwerking met de
provincie Antwerpen kunnen aanbieden: ‘De Groote Oorlog in grote lijnen’. Alle grote thema’s komen hier aan bod,
maar er is ook plaats voor minder bekende en verrassende
aspecten.
Een uitstap naar Ieper kan natuurlijk niet ontbreken in ons
programma. Daarom is er op 6 november een busreis gepland, waarbij een aantal van de interessantste locaties wordt
bezocht, en de Last Post wordt bijgewoond aan de Menenpoort. Tickets kosten 40 euro bij Loket Vrije Tijd; buiten het
avondeten is alles daarin inbegrepen.
11 november, Wapenstilstand. In de voormiddag is er de
traditionele viering (10.30 uur, tijdelijke kerk, Molenstraat 48).
’s Avonds is er voor het eerst een fakkelwandeling, met
enkele intimistische en muzikale bezinningsmomenten, en
onze eigen Last Post aan het oorlogsmonument. Afsluiten
doen we met een (warm) drankje. Afspraak voor de start om
18.45 uur aan de feestzaal (gratis).

Week van de Smaak
De toerismeraad pakt haar culinaire hoogmis dit jaar een
beetje anders aan. Waar de voorbije edities telkens plaatsvonden in het dorpscentrum, wordt nu uitgepakt met twee
verschillende wandelingen: een vleesroute rond de Bergen,
en een vis- of veggieroute (naar keuze) in de omgeving Merodese Bossen en Herlaer.
Op zondag 20 november kan je zo langs beide trajecten
terecht bij drie Herenthoutse topchefs, die de deelnemers
verwennen in het thema ‘De smaak van toen’. Alles samen
duurt je tocht zowat 4,5 tot 5 uur; er is ruim tijd voorzien om
op elke locatie rustig (na) te genieten. Het belooft een tocht
vol appetijtelijke hoogtepunten te worden, die eindigt met rijkelijk gevulde buikjes!
Vertrekken kan om 10.00, 11.00 en 12.00 uur. Inschrijven op
het Loket Vrije Tijd is verplicht en bedraagt 20 euro per persoon. Drankjes dienen nog ter plekke te worden betaald bij
de deelnemende zaken. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt! (Omwille van de wandelpaden
moeilijk toegankelijk voor buggy’s/rolstoelen.)

Tijd voor de grote finale. ‘Ooit Weer!? ... Nooit Meer?!’
is een familievoorstelling met dans, muziek, zang, woord
en beeld, die de verschillende, sterk wisselende gevoelens
oproept die oorlog en conflicten teweegbrengen. Maar het
wordt vooral een boodschap van vrede, hoop en verdraagzaamheid voor heden en toekomst, in een geheel
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014 50 78 50 / vrije.tijd@herenthout.be

Speelpleinwerking 2016:
op verplaatsing!
Traditiegetrouw gaat onze speelpleinwerking door aan
sportcomplex ’t Kapelleke. Een prachtige uitvalsbasis
waar we uitzonderlijk dit jaar niet terecht konden, door de
omgevingswerken die er bezig zijn. Geen speelpleinwerking in 2016? Voor ons was het alvast geen optie en dus
gingen we aankloppen bij basisschool ’t Klavertje, waar
we met open armen ontvangen werden. De speelpleinwerking kon er beschikken over ruime buitenterreinen en
enkele binnenlocaties. En of we fan waren! Dat tonen de
vele animatoren en ravotters die alweer de weg naar SPW
Herenthout vonden, om er een geweldige vakantietijd te
beleven.
Het Belgische weer kon hoegenaamd geen roet in het eten
gooien. Door de wind, door de regen of met zonneschijn,
speelpleinwerking Herenthout was ook dit jaar weer een
droomvakantie voor vele Herenthoutse kinderen en jongeren. De foto’s om dit te bewijzen kan je terugvinden op de
facebookpagina van onze jeugddienst.
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014 50 78 50 / vrije.tijd@herenthout.be

Geslaagd kubbtornooi

tafel en streekbieren’, eveneens in Huis Driane. Er is vooraf
de mogelijkheid om aan te sluiten bij het Dorpsrestaurant.
Huis Driane zorgt ook achteraf voor iets lekkers. Graag een
seintje in bib Herenthout of in Huis Driane als je erbij wil
zijn. In de bib en op de gemeentelijke website is een overzichtsfolder te vinden van de infonamiddagen in Herenthout
en de andere gemeenten. Dit is een initiatief van de
bibliotheken van Kempens Karakter en de provincie Antwerpen.

Toerismeraad organiseerde op zondag 25 september 2016
voor de eerste keer een kubbtornooi met picknick in het gemeentepark. Negen ploegen namen deel aan deze geslaagde editie. Na een spannende finale haalden de Kubberdonskens het van OLB Keratos.
Nogmaals een dikke proficiat aan het winnende team!

• De Herenthoutse jeugd kent ze wel, de maandelijkse
kidsdagen in de bib op woensdagnamiddag. In dit nieuwe seizoen vond al een activiteit met de jeugdbewegingen
plaats. Op 12 oktober kookten we zoals in de Groote Oorlog, op 16 november sluiten we aan bij de voorleesweek
en op 14 december staat opnieuw het succesnummer
’kerstboomversiering maken’ op het programma. Ben je
tussen 7 en 12 jaar en voel je het al kriebelen, kom dan die
woensdagen naar de bib en laat je verrassen. De inschrijvingsformulieren worden enkele weken vooraf verspreid
via de Herenthoutse scholen en in de bib. Deelnemen kan
meestal tussen 14.00 en 16.00 uur. Wij verwachten jullie.
Tot dan!

Sport – regionale vormingsactiviteiten
Gezond opgroeien
Maandag 21 november 2016 – 19.30 tot 21.30 uur
VTC De Mixx, zaal Hessel, Asbroek 1, Herselt
Info? Gert Aertgeerts, T 014 53 90 51, sport@herselt.be
Wanneer en hoe kies je een gepaste sportclub voor
je kind?
Maandag 28 november 2016 – 19.00 tot 22.00 uur
VTC De Mixx, zaal Hessel, Asbroek 1, Herselt
Info? Gert Aertgeerts, T 014 53 90 51, sport@herselt.be

Snelnieuws bib
• De Herenthoutse leesclub bespreekt
op dinsdag 22 november 2016 om
19.00 uur in de lees- en internetruimte
van onze bib het boek ‘Uit naam van al
de mijnen’ van Martin Gray. Ook nieuwe geïnteresseerden zijn welkom. De
bib zorgt zoals steeds voor extra exemplaren van het gekozen boek. Alle info
in de bib.
• Senioren en hun familie kunnen dit najaar op enkele infonamiddagen in Herenthout en de omliggende gemeenten kennismaken met het aanbod uit de bibliotheken dat
aansluit bij hun interessesfeer. Op maandag 24 oktober
2016 om 13.30 uur komt streekschrijfster Anne-Marie
Hooyberghs in dienstencentrum Huis Driane vertellen over
haar romans en op vrijdag 23 december om 13.30 uur
vertelt Walter Van Den Branden over ‘De Kempische koffie-

Leerlijn tikspelen en gevarieerde estafettes
Donderdag 1 december 2016 – 13.00 tot 15.00 uur
Sport Vlaanderen Herentals, Vorselaarsebaan 60, Herentals
Info? An-Sofie Maes, an.sofie.maes.be@gmail.com
Drum alive
Woensdag 14 december 2016 – 19.00 tot 22.00 uur
VTC De Mixx, zaal Blaberg en Berghum, Asbroek 1, Herselt
Info? Lief Daneels, T 03 240 62 01,
sportvorming@provincieantwerpen.be
Workshop motorische ontwikkeling – Multi skillz 1.0
Maak je kinderen gek van bewegen
Donderdag 15 december 2016 – 9.30 tot 15.00 uur
Sporta Centrum, Geneinde 2, Tongerlo
Info? kenneth@coach2competence.com
Info & folders bij de gemeentelijke sportdienst of via
www.herenthout.be.
Een overzicht van alle vormingsactiviteiten in de provincie
Antwerpen vind je op www.provant.be/sport.

16

Herenthout
De titel FairTradeGemeente is
herbevestigd!
Na onze inspanningen van het
voorbije jaar, de aanwezigheid
op de herbevestigingsavond
en het verslag ter goedkeuring van de titel keurden de coördinator en de regiobegeleiders van FairTradeGemeente onze titel goed.

We nodigen je dan uit voor een kennismakingsgesprek en
wie weet start jij binnenkort de basisopleiding tot beantwoorder van de Zelfmoordlijn 1813 via telefoon, chat of email. Meer info via www.zelfmoord1813.be.
Omwille van de anonimiteit van de Zelfmoordlijn 1813 vragen we je om discreet om te gaan met je intentie om vrijwilliger te worden.

11.11.11 campagne 2016 – recht
op gezondheidszorg
11.11.11 strijdt tegen armoede en onrechtvaardigheid. Dit
jaar voeren we campagne voor een goede gezondheidszorg in het Zuiden. Zo vanzelfsprekend ‘santé!’ voor ons
klinkt, zo onbereikbaar is een goede gezondheid voor 1,3
miljard mensen op deze wereld. Zij hebben geen dokter,
apotheker of ziekenhuis in de buurt. Laat staan dat ze die
kunnen betalen. Dat is onrechtvaardig, want gezondheidszorg is een mensenrecht.
Omdat wij in Herenthout meer willen doen om dit onrecht
aan te kaarten organiseert 11.11.11 Herenthout op vrijdag
11 november 2016 vanaf 10.00 uur de jaarlijkse omhaling van 11.11.11.
Samenkomst in GOC Ter
Voncke. ’s Middags word
je als helper zoals elk jaar
getrakteerd op een eenvoudige maaltijd.
Alvast bedankt voor je steun en medewerking.

De gemeentelijke cadeaubon
Wil je tijdens de eindejaarsperiode iemand een cadeau
geven en je weet niet direct wat kopen, koop dan de gemeentelijke cadeaubon.
De cadeaubon is beschikbaar in de waarden 5,00 - 10,00
en 25,00 euro. Door te combineren kan je gemakkelijk het
bedrag samenstellen dat je wenst te spenderen.
De bon is te koop op het gemeentehuis en in de bibliotheek. Na aankoop is de bon nog één jaar geldig. Je kan
met de cadeaubon betalen bij een 50-tal deelnemende
Herenthoutse handelaars bij het winkelen, om je te laten
verwennen, om lekker te gaan eten, om iets te drinken …
Je kan de lijst van de deelnemende handelaars raadplegen op www.herenthout.be/LevenOndernemen/lokaleEconomie/cadeaubon
Kortom, een bon die past voor ieder wat wils.

De Zelfmoordlijn 1813 zoekt
vrijwilligers!

CADEAUBON

De Zelfmoordlijn 1813 is er voor wie nood heeft aan een
gesprek van mens tot mens, dat gesprek kan gaan over
je eigen zelfmoordgedachten, maar evengoed kan je er
terecht als je je zorgen maakt over iemand uit je omgeving die met dergelijke gedachten worstelt. Je kan de Zelfmoordlijn 1813 anoniem, gratis en 24/7 contacteren via
telefoon, chat of e-mail.

HOUT
GEMEENTE HERENT

Enkel geldig met deze
afscheurstrook

Het voorbije jaar hebben ruim 130 vrijwilligers meer dan
18 000 oproepen aan de Zelfmoordlijn beantwoord. Ondanks dit recordaantal kunnen we niet alle oproepen beantwoorden. Daarom blijven we op zoek naar vrijwilligers
met talent om met mensen in gesprek te gaan!
Vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn 1813, ook iets voor
jou? Laat het ons zo snel mogelijk weten via het aanmeldingsformulier of via cpz@preventiezelfdoding.be!

Waarde: €10

Waarde: €10

Waarde: €10

Geldig tot : .........................................

BONnr.

BONnr.

Waarde: €10
Deze cadeaubon is geldig
bij alle deelnemende Herenthou
tse handelaars. De lijst van
handelaars kan je raadplegen
deelnemende
op www.herenthout.be. De handelaar
is niet verplicht om geld weer
bij aankoop met deze bon.
te geven
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Deze strook wordt door de handelaar afgescheurd wanneer
je
met deze bon bij haar/hem een
aankoop doet

in Herenthout
oktober 2016
12/10 tot
23/10

Tentoonstelling - Kunstkring Toreke Herenthout
Kasteel Rivierenhof - Deurne
12u-19u
Info? Clara Janssens (014 51 26 57)

13/10

Bierproeverij ‘Tournée Mondiaal’
Gemeentelijke feestzaal
19u30		

13/10

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

14/10

16/10

Boodschappendienst
13u
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)
Wandeling ‘De herfst in geuren en kleuren’
Langstraat 29/001
9u-11u
Info? info@vogelbescherming.be

16/10

VerwenJeNamiddag
OKRA Herenthout
GOC Ter Voncke
13u30

19/10
SCHOOL

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

20/10
SCHOOL

20/10

21/10

22/10

22/10

22/10

24/10

25/10

Infonamiddag over diabetes
Samana Herenthout
GOC Ter Voncke
14u
€2
Info? Jul Hackselmans (014 51 45 24)

25/10

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

26/10
SCHOOL

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

28/10

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

30/10
SPORT

Cyclocrossweekend voor miniemen,
aspiranten & nieuwelingen - HWSC
Binnenstraat
inschrijven: 12u - start: 13u
Info? Luc Janssens (0498 51 42 34)

november 2016
04/11

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

06/11
SPORT

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

10/11

Jubileumfeest – JHG Waldo
Prinsenhof
19u
Info? www.jachthoorngroepwaldo.be

11/11

11.11.11
vanaf 10u		

12/11 tot
13/11
SPORT

Badmintontornooi - ‘t Huirtuits Dropke
Sportcentrum ‘t Kapelleke
9u		

18/11

Retroavond – KFC Herenthout
GOC Ter Voncke
19u30
Info? www.kfcherenthout.be

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

18/11

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

Opendeurdag NOAH Herenthout
Huis Driane
14u-20u
Info? Marjolijn Somers (014 28 32 20)

18/11

Afterschool Party
Gemeentelijke feestzaal
15u-18u

Expo kleuterschool & lagere school
BS ‘t Klavertje
BS ‘t Klavertje
18u-20u
Info? directie@bsklavertje.be
Dag tegen kanker - zoete verwennamiddag
Cafetaria Huis Driane		
14u-16u30		
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)
Dag van de Jeugdbeweging
Markt
7u-8u30
Cafédag Oude Narren
Café Lux
10u-??? - vanaf 21u: discobar		
Workshop ‘Plezant naar dromenland’
De Kinderclub
14u
Info? Loket Kids & co (014 50 27 76)

18

in Herenthout
20/11
SPORT

Minigolfwedstrijd ‘Sint-Niklaaswedstrijd’
Sportcentrum ‘t Kapelleke
10u		
Info? Denise Peeters (014 51 24 60)

22/11

Herenthoutse leesclub leest
‘Uit naam van al de mijnen’ van Martin Gray
Leesruimte bib
19u		
Info? Bibliotheek (014 50 10 40)

25/11 tot
27/11

Komedie ‘Het laatste avondmaal’
Poco Crescendo
Zaal Lux
vrijdag: 20u - zaterdag: 20u - zondag: 19u30
Info? (014 51 25 94)

25/11

Herfstbrunch
Cafetaria Huis Driane		
10u		
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

26/11 tot
27/11

49ste groepstentoonstelling - Kunstkring Toreke,
beeldende kunsten
Sint-Gummaruskerk
13u-18u
Info? Clara Janssens (014 51 26 57)

16/12

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

21/12
SCHOOL

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

23/12

Infonamiddag Kerstmis i.s.m. bibliotheek
Cafetaria Huis Driane
13u30
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

januari 2017
08/01
SPORT

Mountainbiketoertocht (25-45 km)
Herenthoutse WTC
Sportcentrum ‘t Kapelleke		
inschrijven: 7u30-10u30		
Info? Tom De Ceulaer (0476 79 48 45)

08/01

Verenigingenmarkt & nieuwjaarsdrink
Markt
15u-20u
Info? www.herenthout.be

18/01
SCHOOL

Openklasdag - BS ‘t Klavertje
BS ‘t Klavertje		
9u-12u		
Info? directie@bsklavertje.be

20/01
SPORT

Huldiging sportlaureaten en kampioenen
sportraad & sportdienst
Sportcentrum ‘t Kapelleke
19u30		
Info? Sportdienst (014 51 62 06)

21/01

Uitreikingsgala cultuur en jeugd
Enkel op uitnodiging
GOC Ter Voncke
19u30
Info? www.herenthout.be

30/01

Infonamiddag ‘Energie besparen
op grootmoeders wijze’
Cafetaria Huis Driane		
13u30
gratis		
Info? Loket Zorg & Gezondheid (014 50 77 11)

december 2016
02/12

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

04/12
SPORT

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

06/12

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

10/12

Kersthappening
Jodenstraat				

10/12

Kersthappening - standje Chiro Herenthout
Jodenstraat (parking Ledegen)
vanaf 18u		

11/12

Kerstfeest - KVLV Herenthout
GOC Ter Voncke
11u: breugeltafel - 13u30: optreden Tevona-band
Info? Maria Vervoort (014 51 51 41)

14/12
SCHOOL

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

16/12
SCHOOL

Geef zelf je
activ iteit in!
w

ww.UiTdatab

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

19

ank.be

Teksten Gemeentenieuws
De teksten voor het gemeentenieuws, dat verschijnt omstreeks 15 januari 2017, moeten op het gemeentehuis toekomen uiterlijk op 1 december 2016.
Je bezorgt het materiaal bij voorkeur digitaal aan
info@herenthout.be. Je kan het ook afgeven op het secretariaat.

Kom op tegen Kanker
Kom op tegen Kanker Herenthout bedankt alle vrijwilligers en
plantjesverkopers, kopers en het gemeentebestuur (voor de
logistieke ondersteuning) voor het welslagen van het plantjesweekend in september. 1 200 plantjes vonden een koper en
zo kon het bedrag van 8 428 euro (inclusief giften) overgemaakt worden aan de Vlaamse Liga tegen Kanker.
Nogmaals heel veel dank aan iedereen!

10de Dag van de Burger
winnende tombolanummers
De burgemeester en het comité ‘Dag van de Burger’ danken
de Herenthoutse bevolking voor de talrijke opkomst in het
GOC Ter Voncke. Dankzij iedereen werd deze dag een groot
succes.
De opbrengst gaat integraal naar de acht uitverkozen verenigingen die we langs deze weg ook bedanken voor hun
inzet.
Aan de inkomkaarten was een tombola verbonden. Hieronder
vind je een lijst met de winnende nummers. Prijzen kunnen
elke dag afgehaald worden tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis.
De winnende nummers zijn:
0022 – 0134 – 0208 – 0381 – 0867 – 1399 – 1415 –
1800 – 1884 – 1913

Onderwijs in Herenthout 2016-2017
Klim-op
Kleuter

Klim-op
Lager

De Luchtballon De Luchtballon
Kleuter
Lager

’t Klavertje
Kleuter

’t Klavertje
Lager

Opendeuravond/
infoavond

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

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

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

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

Na afspraak

Opendeurdag

14/5

12/3

Instapmomenten

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

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

Inschrijfmomenten

Na afspraak
014 51 17 09

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

7/11
9/1
1/2
6/3
18/4
29/5
Na afspraak
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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: .........................................................................................................................................................................................................................

