Bedankt vrijwilligers
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 195 vrijwilligers namen deel
aan het feest en konden genieten van een hapje en een drankje.
Bij deze … nogmaals een dikke merci!

Nuttige informatie
Loket Bouwen & Wonen

Contactpunt Werkwinkel/PWA
Bouwelse Steenweg 14
T 014 50 78 45
pwaherenthout@skynet.be
Open op:
maandag: 9.00-12.00 uur
namiddag op afspraak
Sluitingsdagen:
maandag 25 december 2017

Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 47
bouwen.wonen@herenthout.be
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-16.00 uur en 17.30-20.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
dinsdagnamiddag: enkel op afspraak
Sluitingsdagen:
woensdag 1 november 2017
donderdag 2 november 2017
maandag 25 december 2017
dinsdag 26 december 2017
maandag 1 januari 2018

Loket Vrije Tijd
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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:
woensdag 1 november 2017
van maandag 25 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018

Loket Leven & Ondernemen
Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 35
leven.ondernemen@herenthout.be
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-16.00 uur en 17.30-20.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
dinsdagnamiddag: enkel op afspraak
Sluitingsdagen:
woensdag 1 november 2017
donderdag 2 november 2017
maandag 25 december 2017
dinsdag 26 december 2017
maandag 1 januari 2018

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:
woensdag 1 november 2017
donderdag 2 november 2017
maandag 25 december 2017
dinsdag 26 december 2017
maandag 1 januari 2018
Bibliotheek
Sluitingsdagen:
woensdag 1 november 2017
donderdag 2 november 2017
zaterdag 11 november 2017
maandag 25 december 2017 – leeslokaal ook gesloten
dinsdag 26 december 2017
maandag 1 januari 2018 – leeslokaal ook gesloten
Sporthal
Sluitingsdagen:
woensdag 1 november 2017
zondag 24 december 2017
maandag 25 december 2017
zondag 31 december 2017
maandag 1 januari 2018
Deze sluitingsdagen zijn niet van toepassing op de cafetaria.

Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56
T 014 50 77 11
zorg.gezondheid@herenthout.be
facebook.com/HuisDriane
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 17.30-20.00 uur
Elke namiddag op afspraak of voor dringende zaken, behalve
op vrijdag.
Sluitingsdagen:
woensdag 1 november 2017
donderdag 2 november 2017
maandag 25 december 2017
dinsdag 26 december 2017
maandag 1 januari 2018
dinsdag 9 januari 2018 - ’s namiddags gesloten

Loket Sociale Dienst
Bouwelse Steenweg 52
T 014 50 21 81
sociale.dienst@herenthout.be
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 17.30-20.00 uur
Elke namiddag op afspraak, behalve op vrijdag
Elektronisch opladen budgetmeters:
• tijdens de openingsuren
• in de namiddag van 13.30 tot 16.00 uur, behalve op vrijdag
Sluitingsdagen:
woensdag 1 november 2017
donderdag 2 november 2017
maandag 25 december 2017
dinsdag 26 december 2017
maandag 1 januari 2018
dinsdag 9 januari 2018 - ’s namiddags gesloten

Algemeen
Volg ons ook via:
facebook.com/Herenthout.be
twitter.com/Gem_Herenthout
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Herenthout
Nieuws uit de gemeenteraad

Nieuws uit de OCMW-raad

Gemeenteraad van 12 juni 2017

Raad van 6 juni 2017
• De OCMW-raad keurt de jaarrekening 2016 goed.

• Goedkeuring jaarrekening 2016
De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan de jaarrekening
over het jaar 2016 die afgesloten wordt met een positief budgettair resultaat van 454 852,56 euro.

• Bij het herstellen van een lek aan de waterleiding in Huis
Driane bleek dat de leidingen aan het dichtslibben zijn door
corrosie. Dit leidt onder andere tot waterdrukverlies en kan
op termijn ernstige problemen veroorzaken. De buizen vervangen is praktisch niet overal haalbaar aangezien in de flats
de leidingen zijn ingebouwd. Deze dienen dus uitgebroken te
worden of we dienen nieuwe leidingen in opbouw te plaatsen, wat niet aangewezen is. We opteren daarom voor een
gemengde oplossing namelijk nieuwe buizen plaatsen daar
waar het mogelijk is en de buizen reinigen en behandelen
met een epoxyhars op de andere plaatsen. De OCMW-raad
keurt het bestek goed om deze opdracht via aanbesteding
te gunnen voor een geraamd bedrag van 231 505,06 euro
inclusief BTW.

• Reglement en belasting register verwaarloosde
gebouwen en woningen
De bevoegdheid voor het bestrijden van verwaarloosde
gebouwen en woningen werd recent overgeheveld van de
Vlaamse overheid naar de gemeenten. Om het probleem
in de toekomst te kunnen aanpakken, besloot de gemeenteraad een reglement vast te stellen dat op 1 juli 2017 in
werking trad. Tevens ging de gemeenteraad akkoord met
de invoering van een belasting op zulke gebouwen en woningen. De heffing geldt voor woningen en gebouwen die
minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in
het gemeentelijk register van verwaarloosde gebouwen en
woningen. De volledige reglementen kan je raadplegen op
www.herenthout.be bij de rubriek beleid/publicaties.

• Op 8 november 2016 besliste de OCMW-raad om het lastenboek voor de samenaankoop van aardgas en elektriciteit
voor de periode 2018-2020 goed te keuren en Eandis System Operator cvba met de materiële organisatie van de gunningsprocedure te belasten. De procedure is ondertussen
afgerond. De levering van elektriciteit en gas voor het ganse
patrimonium van het OCMW werd gegund aan Eni gas &
power.

Gemeenteraad van 3 juli 2017
• Convenant sociaal wonen
Aan elke gemeente werd in het verleden de verplichting
opgelegd om tegen 2025 een bepaald aantal sociale woningen te realiseren. Onze gemeente heeft dit ‘bindend
sociaal objectief’ reeds bereikt. Omdat Zonnige Kempen
al geruime tijd de intentie heeft om een sociaal woonproject, bestaande uit 16 sociale huurwoningen, te realiseren
op een stuk grond gelegen tussen Koestraat en Cardijnlaan. Om voor deze werken beroep te kunnen doen op
subsidiëring door de Vlaamse overheid vraagt Zonnige
Kempen of de gemeente bereid is een sociaal woonbeleidsconvenant voor de periode 2017-2019 af te sluiten
voor dit project. De gemeenteraad ging op deze vraag in.

Graveren van fietsen
maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur:
16 oktober 2017
6 november 2017
4 december 2017

• Weg- en rioleringswerken Zwanenberg – Bergense
Steenweg
De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het bestek
voor de opdracht ‘Weg- en rioleringswerken Zwanenberg –
Bergense Steenweg’ opgesteld door de ontwerper Arcadis
Belgium nv. De kostprijs van de werken wordt geraamd op
1 199 774,66 euro exclusief BTW waarvan 426 943,00 euro
exclusief BTW (= 516 601,03 euro inclusief BTW) ten laste is
van de gemeente. De opdracht zal gegund worden bij wijze
van open aanbesteding.

woensdagnamiddag van 13.00 tot 15.00 uur:
18 oktober 2017
15 november 2017
13 december 2017
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loket leven & ondernemen

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

‘Zo Dichtblij’ met succes afgesloten
De eerste editie van ‘Zo Dichtblij’ werd met succes afgesloten.
Tussen 29 april en 3 juni 2017 registreerden 76 102 deelnemers in totaal meer dan 300 000 loten. Ook in onze gemeente
was ‘Zo Dichtblij’ een geslaagde campagne.
Wie tijdens de vijf campagneweken winkelde bij de deelnemende handelaars ondersteunde de lokale economie en werd
daarvoor beloond met een tombolalot. Deze loten kon je registreren op www.zodichtblij.be en uit alle geregistreerde loten
werden een aantal winnaars getrokken.
De prachtige hoofdprijs, een elektrische fiets ging naar Rita
Van Gansen.

Huldiging jubilarissen
Op woensdag 7 juni 2017 werden onze jubilarissen in de
bloemetjes gezet in GOC Ter Voncke.
We vierden 32 gouden, 10 diamanten, 3 briljanten en 1 platina
huwelijk.
Een hapje en een drankje en de nodige muziek en zang mochten uiteraard ook niet ontbreken.

platina

Nogmaals een dikke proficiat aan de jubilarissen!

goud

goud

diamant-briljant-platina
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loket sociale dienst

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

Verschuiving dienstverlening

Praathuis

Sinds 1 september 2017 kan je voor volgende dienstverlening
terecht bij het Loket Zorg & Gezondheid (Huis Driane), Molenstraat 56:

Zin in een leuke babbel? Zin om gezellig onder de mensen te
zijn?

• Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB);
• Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT) en Integratietegemoetkoming (IT);
• Pensioen;
• Tussenkomst woonzorgdossiers
(tussenkomst rusthuis);
• Gemeentelijke mantelzorgtoelage.

Zie je dit bord staan op de stoep van Bouwelse Steenweg 14?
Spring dan eens binnen in ons Praathuis. We zijn open elke
tweede dinsdag van de maand (10 oktober, 14 november en
12 december).
Koffie en koekjes staan altijd klaar!
Meer info? els.thijs@herenthout.be

Deze aanvragen werden eerder behandeld op Loket Sociale Dienst
(OCMW) maar vanaf 1 september
moet je hiervoor bij Loket Zorg & Gezondheid zijn. Onze maatschappelijk
werker, mevrouw Chris Vanrutten, heeft op volgende dagen
zitdag:
• maandagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur;
• woensdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur;
• donderdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur.

Vrijwilligerswerk voor vluchtelingen – oproep!
Een lokaal opvanginitiatief (LOI) biedt huisvesting en materiële
steun aan vluchtelingen tijdens hun asielaanvraag.
Om deze gezinnen wegwijs te maken in Herenthout en hen op
geregelde tijdstippen een bezoekje te brengen zijn we op zoek
naar vrijwilligers.
Help jij graag mensen, sta je open voor andere culturen, spreek
je goed Nederlands en kan je mensen wegwijs maken in onze
gemeente? Doe je graag dingen samen met anderen: samen
koken, gezelschapsspelletjes spelen, wandelen? Dan ben jij
de vrijwilliger die we zoeken!
Interesse? Jill Geeraerts, T 014 50 21 81
jill.geeraerts@herenthout.be
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loket bouwen & wonen

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

Burgemeestersconvenant Schrijf tot 10 oktober (opnieuw)
Kempen2020
in voor de samenaankoop groene
stroom

Jouw organisatie op de klimaatkaart?

Inschrijven kan geheel vrijblijvend tot en met 10 oktober
2017 via www.samengaanwegroener.be of via het Loket Bouwen & Wonen. Neem hiervoor je laatste eindafrekening van elektriciteit en aardgas bij de hand.

Wenst jouw organisatie net als basisschool ’t Klavertje, bakkerij Eykens en drukkerij Zwart op Wit de gemeentelijke klimaatambities mee te ondersteunen? Zet je organisatie dan
op de klimaatkaart en ga een partnerschap aan met ’Kempen2020’.

De provincie zorgt voor de organisatie van de groepsaankoop met een stap voor stap begeleiding, van de
vrijblijvende inschrijving tot en met de overstap naar een
voordeliger energiecontract. Ook de opzeg van je huidige
energiecontract wordt volledig voor jou geregeld.
11 oktober vindt de veiling plaats. Uiterlijk op 27 oktober
ontvang je je persoonlijk voorstel. Je ziet meteen hoeveel
jij kan besparen. Pas dan beslis je of je op het nieuwe
aanbod ingaat. Ook bij je overstap, bevestigen vóór 28
november, kan je rekenen op een helpende hand.

Onder de titel ‘Kempen2020’ lanceert de Kempen een ambitieus energie- en klimaatbeleid dat kadert binnen het Burgemeestersconvenant. De uitdaging is om tegen 2020 minstens
20 % CO2-reductie ten opzichte van 2011 te realiseren op het
grondgebied van de gemeenten.

Vergeet niet opnieuw in te schrijven!
Het tarief voor de groepsaankoop is slechts één jaar geldig.
Daarna past je leverancier vaak het tarief aan, waardoor je
meer moet betalen. Jaarlijks deelnemen is de boodschap!

Ook onze gemeente gaat de uitdaging aan. De doelstellingen
zijn echter ambitieus. Om deze te realiseren hebben we jouw
hulp nodig. Met de klimaatkaart doen we een specifieke oproep naar bedrijven om partner te worden
van ‘Kempen2020’.

Meer info bij Loket Bouwen & Wonen
via T 014 50 78 44, milieudienst@herenthout.be of de provincie via T 0800 21 134, www.samengaanwegroener.be.

Via dit partnerschap kan je je eigen inspanningen en acties
meer bekendheid geven en meewerken aan onze klimaatvriendelijke gemeente. Deze inspanningen kunnen betrekking
hebben op het verminderen van het energiegebruik of het gebruiken van duurzame energiebronnen binnen je organisatie.
We willen benadrukken dat alle inspanningen, klein of groot,
worden geapprecieerd. Je hoeft dus geen grote maatregelen
uit te voeren. Het belangrijkste is dat je als bedrijf achter de
klimaatdoelstellingen staat en dat ook wenst te promoten in
je eigen organisatie, maar ook bij andere bedrijven en organisaties in de regio.

Grote brandhoutverkoop
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de vzw Bosgroep Zuiderkempen een brandhoutverkoop. In totaal worden een
100-tal brandhoutloten verkocht. De loten liggen verspreid
over de verschillende gemeenten van de Zuiderkempen.

De bedrijven die zich mee achter de doelstellingen van het
Burgemeestersconvenant scharen worden in samenwerking
met IOK, en ondersteund door Voka – KvK Kempen en UNIZO, extra in de schijnwerpers geplaatst.

Het meeste hout wordt op stam verkocht, wat wil zeggen
dat de kopers de bomen zelf moeten vellen en verzagen.
Deze kappingen moeten uitgevoerd worden in de winter
van 2017-2018. Het volume van de houtloten varieert van
1 tot 70 m³.

Wil je samen met ons de strijd aangaan voor een
beter klimaat? Word dan partner en registreer jouw
organisatie op de klimaatkaart via
www.kempen2020.be/klimaatkaart!

De verkoop vindt plaats op zaterdag 11 november 2017
om 9.30 uur in Zaal ‘Het 4de Oor’ (Domein Teunenberg),
Boerenkrijglaan 51E, 2250 Olen.

Meer info bij Griet Goor, bedrijventerreinmanager van IOK: T 014 56 32 87
griet.goor@iok.be of
www.kempen2020.be.

De houtcataloog met alle informatie over de loten
en de verkoop kan je downloaden op http://bosgroepen.be.
Je kan ook een papieren exemplaar afhalen op het kantoor
van de Bosgroep, Britselaan 20c, 2260 Westerlo.

Meer info over het Burgemeestersconvenant op
www.burgemeestersconvenant.eu

Meer info bij de Bosgroep Zuiderkempen vzw
T 014 27 96 57, zuiderkempen@bosgroep.be.

6

loket bouwen & wonen

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

Zwerfvuilactie

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.

Op zaterdag 14 oktober 2017 organiseren we opnieuw
een zwerfvuilactie. We hopen op heel wat helpende handen om Herenthout zwerfvuilvrij te maken.

Bestellen kan tot 31 oktober!
Bestellen doe je bij voorkeur via het online bestelformulier op
www.iok.be/bok. Betalen gebeurt vooraf via een overschrijving (meer info bij bestelling).

De zwerfvuilactie verloopt volgens een vaste formule. We komen om 8.45 uur samen in de gemeentelijke feestzaal,
waar je kan aanduiden welke straten of pleintjes je wenst op
te ruimen. Je kan dan ook de nodige vuilniszakken, grijpstokken, handschoenen en een fluo hesje nemen. Om 9.00 uur
gaat iedereen aan de slag. We sluiten ‘s middags de
zwerfvuilactie af met een hapje en een drankje.

Afhalen plantgoed
Het bestelde plantgoed haal je af op zaterdag 18 november 2017 tussen 9.30 en 11.30 uur aan het containerpark,
Pauwelstraat 21a.

Graag een seintje aan de milieudienst voor 6 oktober als
je wil meewerken aan de zwerfvuilactie. Zo kunnen we voldoende eten en drinken voorzien.

Meer info?
Bezoek www.iok.be/bok, haal een gratis infobrochure op
het gemeentehuis (Loket Bouwen & Wonen) of neem contact op via behaag.onze.kempen@iok.be.

Overtuig ook vrienden, familie, leden van jouw organisatie of
groep om deel te nemen aan de zwerfvuilactie.

Subsidie lijnvormige elementen

Meer info of deelnemen? Neem contact op met de milieudienst op T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.

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, voldoen hieraan.
De subsidie bedraagt 0,10 euro per stuk voor struikvormige aanplantingen en voor hoogstammige bomen 20,00
euro per stuk met een maximaal bedrag van 200,00 euro
per aanvrager en per dienstjaar.
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.

Valorfrit-actie
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert IOK een actie rond frituurolie en -vet. Wie op vrijdag 20 oktober tussen 9.00 en 12.00
uur zijn frituurolie of -vet naar het containerpark brengt, kan deelnemen aan een wedstrijd. De winnaar wint een friteuse!
De wedstrijd is een ludiek initiatief om het belang van de
recyclage van frituurolie en -vet onder de aandacht te brengen. Alle gebruikte frituurolie en -vetten die correct worden
ingezameld via het containerpark, kunnen nuttig worden
gerecycleerd en hergebruikt. Zo wordt het merendeel van
de ingezamelde gebruikte frituuroliën en -vetten verwerkt tot
milieuvriendelijke biodiesel (90 %). De rest wordt gebruikt
voor energieopwekking (9 %) en oleochemie (1 %).

Behaag onze Kempen
Onze gemeente neemt opnieuw deel aan ‘Behaag onze
Kempen’. Het doel van deze actie is om mensen te stimuleren om inheemse en streekeigen soorten aan te planten.
Daarnaast zet de actie gemengde hagen in de kijker en promoot ze het gebruik van autochtoon plantmateriaal.
Via deze actie kan je inheemse en streekeigen bomen
en struiken, fruitbomen, vruchtbomen, kleinfruit, steunpalen, een aantal heesters, compost, klimplanten en biologisch
bloemenzaad en bloembollen
kopen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gekozen voor autochtoon
plantmateriaal.
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loket bouwen & wonen

T 014 50 78 47 / bouwen.wonen@herenthout.be
één jaar na de opname in het
register geen bewoning (in
het geval van een woning) of
gebruik (bij een gebouw) is,
moet je eveneens een heffing
betalen.

Infoavond kwaliteitsnormen van
een huurwoning op 30 november
Vlaanderen legt steeds strengere normen op aan een huurwoning. Eerder besliste de Vlaamse regering al dat elke huurwoning over dakisolatie moet beschikken. Vanaf 2020 moeten
ze ook voorzien zijn van dubbel glas. Huurwoningen die niet
aan de normen voldoen, krijgen strafpunten bij een woningonderzoek waardoor ze mogelijk ongeschikt worden verklaard.
Op dit moment zijn er voor eigenaars echter nog verschillende
premies beschikbaar, waardoor de uitvoering van deze werken
best niet te lang wordt uitgesteld.

Nieuwe reglementen
Het gemeentebestuur actualiseerde het huidige leegstandsreglement en keurde
het reglement op verwaarlozing van panden onlangs
goed. Verwaarlozing was eerder een Vlaamse bevoegdheid, maar werd begin 2017
toegewezen aan de lokale besturen. Een pand kan zowel in
het gemeentelijke register leegstand als in het register verwaarlozing worden opgenomen. Leegstaande en verwaarloosde
bedrijfsgebouwen (> 500 m²) blijven een Vlaamse bevoegdheid.

Onze gemeente organiseert samen met Kempens Woonplatform en sociaal verhuurkantoor ISOM een infoavond voor
verhuurders. Je verneemt er niet enkel aan welke normen
je huurwoning moet voldoen, maar ook van welke premies en
voordelen je mogelijk kan genieten.
Zie je ertegenop om zelf
je woning te verhuren?
Dan is verhuren via het
sociaal verhuurkantoor
misschien een mogelijkheid. Ook dit wordt
toegelicht tijdens de infoavond.

Alternatieven?
De gemeente wil eigenaars ondersteunen om leegstaande en
verwaarloosde panden opnieuw in orde te brengen. Zo kan je
als eigenaar overwegen om het leegstaande en/of verwaarloosde pand te renoveren (waar diverse premies voor beschikbaar zijn), te verkopen, te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor …

De infosessie vindt plaats op donderdag 30 november om
19.30 uur in de gemeentelijke feestzaal. De infoavond is
gratis.

Meer info? Loket Bouwen & Wonen,
T 014 50 78 43 of op www.herenthout.be/inwoners/wonen/woonkwaliteitsbewaking/

Bestuur wenst leegstand en
verwaarlozing te voorkomen

Stook slim!
Steek jij je open haard of houtkachel
aan nu de winter voor de deur staat?
Vergeet dan je gezondheid en die van je
buren niet. Rook is namelijk ongezond.
Het is bekend dat rook je luchtwegen
irriteert. Andere mogelijke gezondheidseffecten zijn hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten, ontsteking van de longen …

Ook jij woont wellicht graag in een aangename en nette omgeving. Soms staan woningen en gebouwen echter gedurende
lange tijd leeg of worden ze niet degelijk onderhouden. Dit
maakt de woonomgeving minder aangenaam en de panden
vormen al gauw een bron van ergernis voor de buren. Sommige panden worden al meer dan een jaar niet gebruikt en
raken in verval. De eigenaar ziet het pand in waarde dalen en
bovendien is het een gemiste kans voor gezinnen die op zoek
zijn naar een woning. Onze gemeente wil hier iets aan doen.

Het is bij wet verboden om gevernist, geverfd of geïmpregneerd
hout te verbranden. Hetzelfde geldt voor triplex, vezelplaat en
alle andere samengestelde houtproducten. Gebruik dus enkel
onbehandeld en droog hout. Om je blootstelling aan de rook te
beperken, kan je rekening houden met volgende tips.

Verwaarlozing
Panden die aan de buitenzijde in slechte staat verkeren, worden opgenomen in het register van verwaarloosde woningen
en gebouwen. Aan elk gebrek dat het pand vertoont, wordt
een score toegekend. Bedraagt de eindscore 18 punten of
meer, dan is er sprake van verwaarlozing. Als eigenaar word je
van de opname in het register op de hoogte gebracht en krijg
je nog één jaar om de gebreken te herstellen, alvorens er een
heffing volgt.

Stook je binnenshuis?
• Vers gekapt hout laat je minstens één en liefst twee jaar onder een afdak drogen vooraleer je het gebruikt als brandstof.
• Kies voor een verbrandingstoestel met een aangepast vermogen en een zo volledig mogelijke verbranding. Laat je
hierin steeds adviseren door een vakman.
• Zorg voor een voldoende hoge, schone schoorsteen die
goed trekt.
• Verlucht de ruimte tijdens het stoken. Zo zorg je voor aanvoer
van voldoende zuurstof en vinden de schadelijke stoffen gemakkelijker hun weg naar buiten.

Leegstand
In het leegstandsregister staan woningen en gebouwen die
reeds langer dan één jaar leegstaan. Ook hier word je als eigenaar van de opname in het register verwittigd en krijg je de
nodige tijd om het pand terug in gebruik te nemen. Indien er
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loket bouwen & wonen

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

Stoken je buren?
• Ondervind je hinder van de houtrook van je buren, spreek
hen hierover aan en geef aan welke gevolgen dit heeft voor
je gezondheid. Eventueel kan je via de wijkagent laten bemiddelen.
• Is je woning uitgerust met een mechanisch ventilatiesysteem
en komt de rook van de buren binnen, dan kan je een extra koolstoffilter plaatsen die de aangezogen lucht zuivert. Je
kan er ook voor zorgen dat bij plaatsing van een ventilatiesysteem de aanvoer van frisse buitenlucht niet zit op een plaats
waar veel rook van stokende buren blijft hangen.

• Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken of
containers, niet op hopen of in zakken. Plaats vuilniszakken
pas buiten kort voor het ophalen.
• Ruim regelmatig op in en rond gebouwen, zo voorkom je
schuil- en nestplaatsen en behoud je een goed overzicht om
eventuele sporen op te merken.
• Beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten: dicht
spouwen aan onder- en bovenkant, alsook kieren en spleten in de muren en sluit openingen onder de dakpannen zo
goed mogelijk af.
• Plaats roosters boven ventilatie- en verluchtingsopeningen
naar buiten.
• Herstel lekken: de waterplassen kunnen als drinkplaats dienen voor de ratten.
•…

Meer info op www.stookslim.be.

Ratten bestrijden
Indien de tips zijn opgevolgd (voedingsbronnen en schuilplaatsen zijn weggenomen) en stel je toch nog ratten vast? Bestrijd
het ongedierte dan met rattenvallen of rattenvergif.
Hoe je deze bestrijding best aanpakt, lees je in de brochure
‘In de rats?’ van de Provincie Antwerpen (te verkrijgen via de
milieudienst) of op www.gezondheidenmilieu.be (zoeken
op ‘ratten’).
Onze gemeente kan enkel ratten bestrijden op openbaar domein. De verdelging gebeurt door onze technische dienst. Op
privéterrein staan de inwoners zelf in voor de bestrijding.
Meer info? milieudienst, T 014 50 78 44 of
milieudienst@herenthout.be

Bron: publicatie van Logo Kempen vzw

Help rattenoverlast voorkomen!
Overlast van muizen en ratten ontstaat hoofdzakelijk omdat
mensen niet voldoende aandacht hebben om ze te voorkomen. We bieden, vaak onbewust, voedsel, drinken en onderdak aan dit ongedierte. Door hier bewuster mee om te gaan,
kan veel overlast van ongedierte worden voorkomen.
Tips om overlast te voorkomen
• Gooi geen (bereide) etenswaren op de composthoop.
• Laat geen etensresten rondslingeren. Veeg etensresten van
je terras af.
• Zorg dat al het voedsel veilig weggeborgen zit in afgesloten
tonnen en dozen gemaakt uit harde en duurzame materialen.
• Voeder huisdieren ’s morgens en niet te veel, zodat het
meeste voedsel ’s avonds op
is. Gebruik voederbakken of
schoteltjes zodat je het voedseloverschot ’s avonds kan
wegnemen. Voedsel dat op de
grond blijft liggen, vergist en
vormt een lekkernij voor muizen en ratten.
• Vermijd langdurige voedselopslag en gebruik altijd eerst de
oudste voorraad, stapel verpakte veevoeders in losstaande stapels.
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Najaarseditie

in Herenthout

oktober 2017
wanneer?

wat?

waar?

uur?

meer info?

tot en met
Start 2 Run
Sportcentrum ‘t Kapelleke
19u		
4 december					

Michel Nicasi
T 014 50 12 27

3 oktober
Bloemschikken
Cafetaria Huis Driane
9u-11u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

6 oktober
80-plussers ontmoeten elkaar
Cafetaria Huis Driane
11u30-16u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

7 oktober

Tweedehandsbeurs
GOC Ter Voncke
13u30-16u		
Gezinsbond Herenthout				

www.gezinsbond
herenthout.be

7 oktober

Internationaal G-judotornooi
Sportcentrum ‘t Kapelleke
Judo veteranen, G-judo
i.s.m. sportdienst en Sportregio Kempen		

7 oktober

Rit van de burgemeester, 55 km
Café Molenhuis
inschrijven & start: 12u-14u
Herenthout-Lille & cafédag				
WTC Molenhuis

Ludo Smits
T 0498 10 42 14

8 oktober

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

Denise Peeters
T 014 51 24 60

8 oktober

Oefencross atletiek
Sportcentrum ‘t Kapelleke
Atletiekclub Herenthout		

9u

9u

8 oktober
Stiltewandeling
Parking ’t Schipke
14u		
					

Eddy Vets
T 015 25 18 12

10 & 12
Workshop iPad
Bibliotheek leeszaal
9u-12u		
oktober					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

12 oktober

Voordracht ‘Massamedia: vredesduiven of
oorlogstokers’ door Peter Verlinden

GOC Ter Voncke

20u		

bibliotheek@herenthout.be

13 oktober

Eerste algemene Klim-op quiz
Ouderkring Klim-op

GOC Ter Voncke

20u		

quiz@klimopherenthout.be

13 oktober
Uitstap naar Shopping Park Olen		
11u-16u30		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

14 oktober
Zwerfvuilactie
Gemeentelijke feestzaal
8u45		
					

Milieudienst
T 014 50 78 44

14 oktober

Nacht van de Duisternis			

15 oktober

Verwen-je-dag - OKRA

GOC Ter Voncke

13u30-18u		

okra.herenthout@gmail.com

17 & 19
Workshop tablet Android
Bibliotheek leeszaal
9u-12u		
oktober					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

19 oktober
Dag tegen Kanker
Cafetaria Huis Driane
14u-16u30		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

20 oktober

Valorfrit-actie

Containerpark

9u-12u

20 oktober
Voorstelling ‘Schuldig? U beslist’
Cafetaria Huis Driane
13u30		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

20 oktober
Kampioenschap van Huirtuit op rollen
GOC Ter Voncke
20u-0u30		
					

Loket Vrije Tijd
T 014 50 78 50

21 oktober

Mosselfeest - BS ‘t Klavertje

www.bsklavertje.be

21 oktober

Nationale gezinsdag in Bobbejaanland				
Gezinsbond Herenthout				

22 oktober

Natuurloop - Atletiekclub Herenthout

24 oktober

Infosessie ‘Thuis in de thuiszorg’ - Samana GOC Ter Voncke

BS ’t Klavertje

16u30-22u		

Sportcentrum ‘t Kapelleke

www.gezinsbond
herenthout.be

9u-11u
14u		

27 oktober
Bingo
Cafetaria Huis Driane
14u-16u15		
					

www.samana.be
Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

28 oktober
Halloweenhappening - Gezinsbond
Sportcentrum ’t Kapelleke
19u-20u		
www.gezinsbond
					herenthout.be
28 & 29
oktober

Tentoonstelling tekenen & schilderen
Sint-Gummaruskerk
OKRA		

28/10: 13u-18u
29/10: 10u-18u

29 oktober

Cyclocrosswedstrijd voor miniemen,
Binnenstraat
inschrijven: 12u - start: 13u
aspiranten & nieuwelingen - HWSC				

31oktober
Bloemschikken
Cafetaria Huis Driane
9u-11u		
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Luc Janssens
T 0498 51 42 34
Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

Geef zelf je activiteit in!

in Herenthout

www.UiTdatabank.be

november 2017
wanneer?
5 november

wat?

waar?

meer info?

uur?

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

7, 9, 14 &
ABC van de computer
Polyvalente zaal Huis Driane
9u-12u		
16 november					

Denise Peeters
T 014 51 24 60
Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

11 november Omhaling en cafédag 11.11.11 Herenthout			
11 november Kampioenschap van Vlaanderen veldrijden Binnenstraat
eerste vertrek: 13u		
voor aspiranten - HWSC				
11 & 12
Badmintontornooi - ‘t Huirtuits Dropke
november		

Sportcentrum ‘t Kapelleke

9u

13 november Startavond - Landelijke Gilde

GOC Ter Voncke

20u

		

Luc Janssens
T 0498 51 42 34

jef.moens@telenet.be

17 november Bingo
Cafetaria Huis Driane
14u-16u15		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

24 november Herfstbrunch
Cafetaria Huis Driane
10u-13u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

25 & 26
november

Clara Janssens
T 014 51 26 57

50ste groepstentoonstelling
Sint-Gummaruskerk
13u-18u		
Kunstkring Toreke, beeldende kunsten				

26 november Ontbijt & winterwandeling - BS ‘t Klavertje

BS ’t Klavertje

9u-13u		

www.bsklavertje.be

26 november Kijkdag nieuwe assistentiewoningen
Huis Driane
10u-16u		
Huis Driane				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

26 november Winterwandelen
De Wimpe
9u-13u		
					

Loket Vrije Tijd
T 014 50 78 50

30 november Infoavond kwaliteitsnormen van een
Gemeentelijke feestzaal
19u30		
huurwoning				

Guy Dens
T 014 50 78 43

december 2017
1 december Cultuur Niet Duur: Diamonds on the Rocks GOC Ter Voncke
20u		
					

Loket Vrije Tijd
T 014 50 78 50

2 december

Cultuur Niet Duur: Patrick Pickart
Sint-Gummaruskerk
20u		
hypnoseshow				

Loket Vrije Tijd
T 014 50 78 50

3 december

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

Denise Peeters
T 014 51 24 60

5 december Bloemschikken
Cafetaria Huis Driane
9u-11u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

9 december Uitstap kerstmarkt Aken - Gezinsbond
Vertrek: kerk
8u30		
www.gezinsbond
					herenthout.be
15 december Bingo
Cafetaria Huis Driane
14u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

22 december Kersthappening
Cafetaria Huis Driane
11u30-16u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

29 december ‘Spring is binnen’
Sportcentrum ‘t Kapelleke
13u-17u		
Turn dans ropeskipping Blijf Jong				

Marc Van Kerckhoven
T 0478 39 56 64

januari 2018
7 januari

Mountainbiketoertocht (25-45 km)
Sportcentrum ‘t Kapelleke
inschrijven: 7u30-10u30
WTC Molenhuis				

7 januari

Nieuwjaarsdrink & verenigingenmarkt

Markt

Tom De Ceulaer
T 0476 79 48 45

15u-20u

9 januari
Bloemschikken
Cafetaria Huis Driane
14u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

19 januari

Sportdienst
T 014 51 62 06

Huldiging sportlaureaten & kampioenen 2017 Sportcentrum ‘t Kapelleke
19u30		
sportraad & sportdienst				

26 januari
Bingo
Cafetaria Huis Driane
14u		
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Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

loket kids & co
Tweedehandsbeurs:
de PretCamionette doet mee!
Op 7 oktober 2017 organiseren we een tweedehandsmarkt
voor sportkledij, sportmateriaal en uniformen voor een jeugdvereniging. We doen dit samen met onze collega’s van de
Gezinsbond.
Heb je nog tennisrackets, voetbalschoenen of één of ander
uniform dat in de kast blijft liggen? Dan kan je hier zeker andere
kinderen blij mee maken. Je kan dit schenken of verkopen tijdens de tweedehandsbeurs in GOC Ter Voncke.
Let wel:
• Materiaal en kledij enkel voor sport of jeugdvereniging
• Al het materiaal moet in goede staat zijn, kledij is gewassen!
Wij verkopen het ingeleverde materiaal aan zeer democratische prijzen en zo kunnen we nieuw materiaal kopen voor
onze PretCamionette.
Wil je het materiaal zelf verkopen dan kan je je gewoon inschrijven via de Gezinsbond via http://www.gezinsbondherenthout.be/index.php/tweedehandsbeurs.
Wat: tweedehandsbeurs Gezinsbond en PretCamionette
Wanneer: 7 oktober van 13.30 tot 16.00 uur
Waar: GOC Ter Voncke, Vonckstraat 17, Herenthout
Dit initiatief is een samenwerking
van Loket Kids & co,
Loket Vrije Tijd, Jeugdraad
en Gezinsbond Herenthout.

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

Oudergroep Het Doolhofje
Het Doolhofje is een praatgroep voor ouders en familie met
kinderen die de diagnose ASS hebben. De avonden zijn in
samenwerking met de Vlaamse Vereniging Autisme.
Verdere info volgt.
Waar: Huis Driane, Molenstraat 56, Herenthout
Wanneer: van 19.30 tot 22.00 uur
Inschrijven: winnie.croonenborghs@herenthout.be of
T 014 50 27 76
MAXIMUM 20 DEELNEMERS

PretCamionette
Retteketet hier komt weer de PretCamionette!
Via facebook kregen we heel wat reacties van inwoners die
de PretCamionette graag zagen halt houden in hun straat.
Zo kon je op 20 september meespelen in Vliegplein, op 27
september in Ter Heide en op 4 oktober in van Reynegomlaan.
De slotdag vindt plaats op woensdag 11 oktober (van 13.30
tot 17.00 uur) in Kapellekensboom; traditiegetrouw trakteert
de PretCamionette dan met een heerlijk tasje soep.
Ons (groot)ouderterras staat weer klaar. Geniet van een heerlijke koffie en een babbeltje op het vernieuwde terras.

Workshop ‘Als kleine kinderen
groot worden’
Een interactieve vorming over tabak-, alcohol-, druggebruik
en gamen bij kinderen. Hier krijgen ouders tips en advies
hoe hiermee om te gaan en misbruik te voorkomen.
Praktisch:
Spreker: Inge Truyens, preventiemedewerker CGG Kempen
Wanneer: dinsdag 21 november van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg 8,
Herenthout
Inschrijven: tot 10 november via huisvanhetkind@isom.be
of T 014 24 66 37
GRATIS - MAXIMUM 30 INSCHRIJVINGEN
Deze avond is een samenwerking tussen Huis van het Kind
Middenkempen en Gezinsbond Herenthout.

Invullen studietoelagen
Heb je vragen of hulp nodig bij het invullen van de studietoelage van het nieuwe schooljaar? Dit kan bij Loket Kids & co.
Waar: Zwanenberg 27, Herenthout
Wanneer: elke woensdagvoormiddag (vanaf 20 september)
of op afspraak T 014 50 27 76 of via
winnie.croonenborghs@herenthout.be
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loket zorg & gezondheid

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

Werelddag geestelijke gezondheid

Wij

Op 10 oktober is het de dag van de geestelijke gezondheid.
Aandacht voor geestelijke gezondheid is broodnodig. Het is
immers niet zo goed gesteld met de mentale veerkracht van de
Vlaming. Maar liefst 26 % geeft aan zich niet goed in zijn of haar
vel te voelen. 1 op 8 van de Vlamingen neemt antidepressiva
en bij de Vlaamse ouderen loopt dit cijfer zelfs op tot 1 op 4.
Een op vier mensen krijgt vroeg of laat af te rekenen met min of
meer ernstige psychische problemen.

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Lokaal dienstencentrum
Huis Driane is steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die
zelfstandig kunnen werken, om het team te versterken. Hulp
in de cafetaria, chauffeur voor onze dienst aangepast vervoer,
ronddragen nieuwsbrieven … Mogelijkheden genoeg.

vrijwilligers

Geïnteresseerd? Neem snel contact op met ons:
zorg.gezondheid@herenthout.be of
T 014 50 77 11 of spring eens binnen in Huis Driane!

Maar er is ook goed nieuws! Je kan zelf iets doen aan je geestelijke gezondheid. Goed in je vel zitten is belangrijk want als je
je mentaal goed voelt, dan kan je je talenten ontplooien, ga je
beter om met dagelijkse stress, kan je productief en vruchtbaar
werken ... Je kan bij jezelf meer gezondheid en welbevinden
creëren en zo je levenskwaliteit verhogen. Want hoe sterker je
mentale veerkracht, hoe beter je gewapend bent tegen mogelijke tegenslagen in het leven.
Neem daarom eens een kijkje op www.fitinjehoofd.be en
ontdek de 10 stappen die je helpen je goed in je vel te voelen. Ze inspireren je om fit te blijven in je hoofd en hebben al
heel wat mensen geholpen. Het
zijn geen toverformules, maar wel
middelen die een houvast bieden
en je stukje bij beetje voorthelpen
naar een gelukkig en gezonder
leven. De 10 stappen zijn: vind
jezelf oké, praat erover, beweeg,
probeer iets nieuws uit, reken op
je vrienden, durf nee te zeggen,
ga ervoor, durf hulp vragen, gun
jezelf wat rust en hou je hoofd boven water.
Bron: Logo Kempen vzw, VIGeZ

Dag tegen Kanker: zoete verwennamiddag
Wij nodigen alle kankerpatiënten en hun naasten uit in onze
cafetaria voor een gezellige babbel bij een kopje koffie met
een heerlijk dessert.
We doen hiervoor een warme oproep aan de Herenthoutse inwoners om hun favoriete dessert klaar te maken en te
schenken voor het dessertenbuffet.

Kijkdag nieuwe assistentiewoningen Huis DRIANE
Op 5 april 2017 werd gestart met de bouw van 22 nieuwe
assistentiewoningen op de site van Huis DRIANE. Tegen de
zomer van 2018 moeten de nieuwe flats instapklaar zijn.
Momenteel wordt op het gelijkvloers één flat volledig afgewerkt
als modelflat. Zo wil het lokaal bestuur alle geïnteresseerden
de mogelijkheid geven om al eens een kijkje te komen nemen
naar de nieuwe assistentiewoningen.
Wij nodigen iedereen dan ook graag uit op de kijkdag op
zondag 26 november 2017 van 10.00 tot 16.00 uur.
Naast het bekijken van de modelflat geven wij op dat moment
de nodige informatie en toelichting rond de werking van de
groep van assistentiewoningen Huis DRIANE.
Onze cafetaria zal die
dag ook geopend zijn
vanaf 10.00 uur.

Deze zoete verwennamiddag gaat door op donderdag 19
oktober 2017 tussen 14.00 en 16.30 uur in de cafetaria van
Huis Driane.
Geef je een seintje als je een dessertje wil maken?
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loket zorg & gezondheid
Infosessie ‘Thuis in de thuiszorg’
Ouderen en chronisch zieken blijven het liefst thuis wonen.
Door de verschillende diensten in de thuiszorg kunnen deze
mensen zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven.

T 014 50 77 11 / zorg.gezondheid@herenthout.be
Deze infosessie vindt plaats op 24 oktober 2017 om 14.00
uur in GOC Ter Voncke. Deelname is gratis. Alle geïnteresseerden zijn welkom.
Meer info? www.samana.be

Een thuiszorgconsulent geeft info over de diensten die er bestaan in de thuiszorg. We bespreken wat de taken van deze
diensten zijn, wat het kost en waar je terecht kan.

Bescherm jezelf tegen griep
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loket vrije tijd

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

Cultuur Niet Duur: 2x2

Wapenstilstand

Onze laagdrempelige cultuurtweedaagse is intussen aan de
zevende editie toe!

In de voormiddag is er de traditionele viering (10.30 uur) in de
kerk. ’s Avonds is er 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).

Het eerste luik is een concert van één van de meest overtuigende tributebands van ons land. Op vrijdag 1 december
(20.00 uur) verwelkomen we Diamonds on the Rocks, die het
oeuvre van Neil Diamond tot leven brengen in GOC Ter Voncke. Zanger-gitarist Kris ‘Kirri’ Valvekens is gezegend met een
stem, frasering en intonatie die quasi identiek zijn aan die van
de Meester.
Bovendien heeft hij een superband achter zich, met een aantal
toppers uit het Belgische muziekgild: Jan Cuyvers (Soulsister,
Zjef Vanuytsel, Bart Peeters & de Radio’s), Marc ‘Rosso’ Van
Puyenbroeck (Soulsister, Clouseau, Natalia), Niels Verheest
(Blue Blot, Roland, The Whodads, The Internationals), Luc
Canters (Rick Tubbax & The Taxis, Strange Fruit) en zangeressen Emilie Leysen (Strange Fruit) en Nathalie Van den Meutter
(Strange Fruit).
Het tweede luik is de hypnoseshow van Patrick Pickart, waarmee hij in de Sint-Gummaruskerk de grenzen van de menselijke geest aftast op zaterdag 2 december (20.00 uur). Pickart, dé referentie wat betreft hypnose in België, laat je rondreizen
in je eigen fantasie. Een indrukwekkende en amusante show
(zonder dat mensen voor schut gezet worden) is het resultaat!
Tickets kosten slechts 2 euro: op het Loket Vrije Tijd (Bouwelse
Steenweg 8) en bij de Herenthoutse krantenwinkels aKtueel
(Vonckstraat) en ‘t Krantje (Molenstraat).

Winterwandelen
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 tot
maart kan je zo telkens in een andere gemeente terecht om
een stukje van de Kempen te ontdekken.
Deelnemen aan een wandeling kost 2 euro. In ruil hiervoor
word je 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.
De gratis brochure met het volledige wandelaanbod kan je
bekomen op het Loket Vrije Tijd. De Herenthoutse wandeling
(11 km) gaat door op zondag 26 november met vrij vertrek
aan De Wimpe (Schransstraat 28) tussen 9.00 en 13.00 uur.
We wandelen onder meer door de historische Gruisdreef,
voor de gelegenheid opengesteld.

En de genomineerden zijn?
De uitreiking van de meest prestigieuze prijzen uitgereikt op
het grondgebied van onze gemeente komt weer dichterbij.
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 4 december).
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loket vrije tijd
Aarzel dus niet en gun jouw favorieten de beloning die ze
verdienen! Let op: Cultuurprijs en Jeugdduim bekronen een
prestatie uit 2017, de Trofee van Verdienste kan bijvoorbeeld
ook een langdurige ‘carrière’ in de bloemetjes zetten. Op zaterdag 20 januari 2018 worden de winnaars bekroond tijdens
de traditionele gala-avond.

014 50 78 50 / vrije.tijd@herenthout.be
winnende teams. En wie weet vind je wel een handelaar die
wil sponsoren? Ook vrouwenteams zijn overigens heel erg
welkom!
Alle deelnemers dienen inwoner van Herenthout of aangesloten bij een Herenthoutse wielerclub te zijn.
GOC Ter Voncke, Vonckstraat 17, Herenthout, vrijdag 20 oktober van 20.00 tot 00.30 uur
Meer info: vrije.tijd@herenthout.be of T 014 50 78 50

Kampioenschap van Huirtuit
op rollen

Speelpleinwerking 2017:
wat een feest!

In het kader van de Nacht van het Kempens Erfgoed organiseren Cultuurraad en Et Alors een klassieke en nostalgische
‘koers op rollen’ wedstrijdavond. Je kan tegelijkertijd de tentoonstelling ontdekken die terugblikt op de vroegere edities.
Een paar decennia geleden vonden ze heel regelmatig plaats
in ons dorp. Inkom is volledig gratis.

Ook dit jaar was speelpleinwerking Herenthout weer een
enorm succes! We trokken naar onze vertrouwde uitvalsbasis aan sportcomplex ’t Kapelleke. Op 3 juli waren we volledig klaar om onze Herenthoutse kinderen en jongeren vier
weken lang de tijd van hun leven te bezorgen. 42 animatoren
stonden op het plein om maar liefst 302 kinderen te laten
proeven van wat speelpleinwerking nu juist is. We hebben
treinen gebouwd, een piratenschip neergehaald, een voetbalwedstrijd gespeeld tegen de ravotters, gezongen met de
SPW-band …

Wil je deelnemen aan de wedstrijd? Omring je met drie andere fietsers, schrijf je als de bliksem in, en wie weet mogen
jullie je een jaar lang ‘Kampioen van Huirtuit op rollen’ noemen! Inschrijven kan op het Loket Vrije Tijd en kost 20 euro
per team, maar die inleg wordt volledig verdeeld onder de

Kortom een fantastische speelpleinzomer met als kers op de
taart: HET SPRINGKASTELENFEEST! 25 jaar SPW, da’s dik
okee!
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014 50 78 50 / vrije.tijd@herenthout.be

Grabbelpasactiviteiten
herfstvakantie
Halloweentocht
Begin alvast te bibberen en te beven,
want je kan Halloween nu echt beleven!
De jeugd neemt je mee in een spannend verhaal met heksen
en spinnen.
Durf jij aan onze halloweentocht beginnen?
Dinsdag 31 oktober, van 10.00 tot 16.00 uur, voor kinderen
van het eerste tot het zesde leerjaar - start tocht om 18.30 uur.
Olá mundo
Heb jij ook wel zin om eens te proeven van andere culturen?
Ook letterlijk?! Vandaag gaan we ‘anders koken’, lekker smullen en sluiten we de dag af met een leuke film.
Donderdag 2 november, van 10.00 tot 16.00 uur, voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar.
Meer info? www.herenthout.be/jeugd, inschrijven bij het
Loket Vrije Tijd.

25 jaar SPW – teerfeest
Omdat speelpleinwerking Herenthout dit jaar 25 jaar bestaat
hadden we onze Herenthoutse jeugd al beloond op de laatste
dag van de speelpleinzomer. Er was een groot feest met maar
liefst 8 springkastelen die het hele voetbalveld van ’t Kapelleke
bedekten.
Te koop
bij het Loket Vrije Tijd:

Ook onze animatoren en oud-animatoren werden in de bloemetjes gezet. Voor hen werd er een SPW-teerfeest georganiseerd.

FAIR TRADE
ECOCYCLO

De avond begon met een fotoshoot van alle generaties die ooit
vrijwilliger of animator zijn geweest bij de speelpleinwerking. Later
werd er, zoals het bij een echt teerfeest hoort, lekker gegeten
en gedronken. Na het eten was er de filmvertoning van ‘Flikken
Hoppieland’, ooit gemaakt door de animatoren. Hierna trad de
SPW-band op en een grote taart met vuurwerk werd binnengereden. Er werd nog stevig gedanst en er ging geen enkele
SPW-dans aan ons voorbij.

Een fietstocht langs
(h)eerlijke inspiratiepunten
in Heist-op-den-Berg
en Herenthout
Afstand: 34 km
Prijs: 1 euro
Voor de jeugd is er een

nieuwe jeugdbrochure
gemaakt over het reilen en zeilen in Herenthout.
De jongste kinderen ontvangen deze via de school,
de oudere jeugd krijgt deze in hun brievenbus.
Heb jij geen jeugdbrochure gekregen
en zou je er toch graag één hebben?
Je kan deze vrijblijvend afhalen op het Loket Vrije Tijd of
mail je adres door naar vrije.tijd@herenthout.be.
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loket vrije tijd
Sssssstiltewandeling
Schakel je gsm uit, omarm de zaligmakende stilte en zet je
zintuigen op scherp. Regionaal Landschap Rivierenland en natuurkenner en historicus Eddy Vets leiden je niet alleen langs
mooie natuurplekjes, maar nemen ook een loopje met de tijd.
Als je goed luistert, hoor je onderweg de geschiedenis haar
verhalen aan het landschap vertellen. De Nete kabbelt, als
blauwe draad, rustig met ons mee.
Tijdens deze belevingswandeling geven we geen uitleg en
vragen we ook aan de deelnemers dat zij onderling niet met
elkaar praten. Wel wordt er af en toe een toepasselijke tekst
doorgegeven met als doel even te bezinnen en rust te gunnen
aan lichaam en geest.
De wandeling duurt ongeveer twee uur en is niet geschikt voor
rolstoelgebruikers.
Praktisch:
We spreken af op zondag 8 oktober om 14.00 uur aan de
parking van restaurant ‘Het Schipke’, Niemandshoek 12, Herenthout.
Info?
Eddy Vets – eddyvets@skynet.be – T 015 25 18 12

Snelnieuws bib
• De leerkrachten van het Herenthoutse onderwijs konden de
voorbije zomervakantie beschikken over een inspiratiepakket
met recente jeugdboeken die aansloten bij de leeftijdsgroep
waarmee zij werken. Wij vroegen hen om zichzelf tijdens de
vakantie te (laten) fotograferen met die boeken. De resultaten van deze fotocampagne worden de komende
weken samen met de gekozen boeken getoond in de bib
om de nieuwe klasgenootjes tot het lezen van de recente
boeken aan te zetten.
• Na de vakantieperiode zijn we terug gestart met onze kidsdagen. Op 6 september sloten we aan bij de Sportsnack
om samen met de jeugdbewegingen en de gemeentelijke
sportdienst kennis te maken met allerlei sporten en spelletjes. ‘Koken zonder vuur’ is het thema van 11 oktober. Op 15
november staat voorlezen op het programma en op 13 december gaan we knutselen om de kerstboom te versieren.
Ben je tussen 6 en 12 jaar en voel je het al kriebelen? Kom
dan op die woensdagen naar de bib en laat je verrassen. Info
via de scholen. Tot dan!

014 50 78 50 / vrije.tijd@herenthout.be
• Op donderdag 12 oktober 2017 om 20.00 uur organiseert Landelijke Gilde in samenwerking met de bib, Vormingplus Kempen en 11.11.11. de lezing ‘Massamedia: vredesduiven of oorlogsstokers’ door Peter Verlinden in GOC
Ter Voncke. De bibliotheek voorziet een boekenstand rond
dit thema. Inschrijven is verplicht en kan in de Herenthoutse
bibliotheek of bij bestuursleden van de Landelijke Gilde.
• Vanaf november zijn er wegen- en rioleringswerken gepland
in Zwanenberg. Wij proberen zoveel mogelijk de toegang tot
de bib te vrijwaren. Meer info over de concrete maatregelen
vind je tijdig terug op www.herenthout.be, de facebookpagina van Loket Vrije Tijd en in de digitale gemeentelijke
nieuwsbrief.
• In de loop van november kan je opnieuw samen met je
vrienden en vriendinnen van een film genieten in onze bib.
Inschrijven doe je vooraf in de bib. Meer info over de film en
datum vind je tijdig terug op www.herenthout.be, de facebookpagina van Loket Vrije Tijd en in de digitale gemeentelijke nieuwsbrief.

Oproep bibliotheekcommissie
In het vernieuwde reglement van de gemeentelijke cultuurprijs
wordt gesteld dat ‘een voordracht voor deze prijs steeds gepaard dient te gaan met een mogelijkheid om minimaal twee
personen de prestatie kosteloos te laten waarderen’. De bibliotheekcommissie bekijkt en beoordeelt jaarlijks de prestaties met betrekking tot literatuur (onder andere het verschijnen
van een boek of andere publicatie, winnen poëzieprijs …) voor
een eventuele nominatie. Daarom wordt gevraagd om jaarlijks
vóór 1 november contact op te nemen met de bibliotheek. Zo
kunnen we samen deze prestatie bekijken naar een geldige
kandidatuur toe. Vandaar deze warme oproep naar elke Herenthoutenaar die zichzelf of iemand kent die in aanmerking
komt voor Cultuurprijs 2017.

Regionale vormingsactiviteiten
Sporten met ouderen: hoe de begeleiding aanpassen?
Donderdag 12 oktober - Herentals
Krachttraining vanuit een sterke basis: een holistische en geïntegreerde benadering
Woensdag 18 oktober - Herentals
EHBO: reanimeren en gebruik van AED-toestel
Donderdag 23 oktober - Nijlen
Zwemmen zonder zwembad
Donderdag 26 oktober
19.30 tot 22.00 uur
Gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg 10, Herenthout
Prijs? 10,00 euro
Info & folders te verkrijgen bij de gemeentelijke sportdienst of via www.herenthout.be.
Voor een overzicht van alle vormingsactiviteiten in de
provincie Antwerpen kan je terecht op
www.provant.be/sport.
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Herenthout
11.11.11
11.11.11 stelt in 2017, samen met een groot aantal campagnepartners, migratie en vluchtelingen centraal. Dat is niet
toevallig. De cijfers spreken voor zich. Eind 2015 waren
wereldwijd 65 miljoen mensen op de vlucht. Miljoenen anderen migreren omwille van armoede, toenemende ongelijkheid, klimaatverandering ... Oorzaken waar wij, samen
met onze leden, elke dag aan werken.
Daarom vragen wij een rechtvaardig migratiebeleid dat de
grondoorzaken van migratie aanpakt, maar ook veilige en
legale migratieroutes aanbiedt. Een beleid dat niet vervalt
in een wij-zij-verhaal, maar gebaseerd is op correcte feiten
en cijfers. Een beleid dat verbindt.
11.11.11 Herenthout organiseert op zaterdag 11 november hun jaarlijkse omhaling en cafédag.
Voor de omhaling ben je vanaf 10.00 uur welkom in GOC
Ter Voncke. Als dank word je ’s middags getrakteerd op
een lekkere lunch!
Iedereen is ook van harte welkom op onze cafédag! Je
steunt 11.11.11 door iets te komen drinken in GOC Ter Voncke dat voor de gelegenheid opengehouden wordt door
onze lokale actiegroep.

een leuke multiculturele activiteit ‘Olá Mundo’ op het programma. Meer info hierover vind je in dit gemeentenieuws
(pagina 17).
Alvast bedankt voor je steun!

Fotoclub Toreke ontving koninklijk
brevet
Op maandag 28 augustus 2017 werd een delegatie van
Fotoclub Toreke ontvangen op het kabinet van gouverneur
Cathy Berx voor de overhandiging van het koninklijk brevet.
De fotoclub kan nu met trots de naam ‘Koninklijke Fotoclub
Toreke’ dragen.
Proficiat!

Ook zullen er in die periode enkele activiteiten in samenwerking met andere organisaties in Herenthout rond migratie georganiseerd worden. Op 10 oktober organiseren de
Gezinsbond en de GROS een Georgische/Afghaanse
kookworkshop, onze lokale 11.11.11-groep plant samen met
de bibliotheek een toneelvoorstelling (Levende Muziek)
voor de scholen én op 3 november zet de jeugddienst

Foto: Martin Lieckens

Onderwijs in Herenthout 2017-2018
Klim-op
Kleuter

Klim-op
Lager

De Luchtballon De Luchtballon
Kleuter
Lager

’t Klavertje
Kleuter

’t Klavertje
Lager

Opendeuravond/
infoavond

Expo
19/10/2017
17/05/2018
(18u-20u)

Expo
19/10/2017
17/05/2018
(18u-20u)

Openklasdag/kijkdag/ 25/10/2017
klas in werking
20/12/2017
07/02/2018
28/03/2018

18/10/2017
13/12/2017
21/03/2018
16/05/2018
(9u-11u)
Of na afspraak

Steeds welkom
na afspraak

Opendeurdag

14/05/2018

Expo:
27/01/2018
(9u-11u)

Expo:
27/01/2018
(9u-11u)

Instapmomenten

06/11/2017
08/01/2018
01/02/2018
19/02/2018
16/04/2018
14/05/2018

Inschrijfmomenten

Na afspraak
014 51 17 09

06/11/2017
08/01/2018
01/02/2018
19/02/2018
16/04/2018
14/05/2018
Na afspraak
Na afspraak
014 51 17 09 014 51 30 78
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06/11/2017
08/01/2018
01/02/2018
19/02/2018
16/04/2018
14/05/2018
Na afspraak
014 51 27 64

Na afspraak
014 51 13 39

Na afspraak
014 51 13 39

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

Winnende tombolanummers
Huirtuitse Dag van de Burger
De burgemeester en het comité ‘Huirt-Uit-Fiejest’ danken de
Herenthoutse bevolking voor de talrijke opkomst in het GOC
Ter Voncke. Dankzij iedereen werd dit evenement een groot
succes.
De opbrengst gaat integraal naar de acht uitverkozen verenigingen die we langs deze weg ook bedanken voor hun inzet.

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.

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.

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

De winnende nummers zijn:
5 – 275 – 451 – 613 – 740 – 969 – 1027 – 1103 – 1174 –
1293

Kom op tegen Kanker 2017

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.

Kom op tegen Kanker Herenthout bedankt alle vrijwilligers
en plantjes(ver)kopers voor het welslagen van het plantjesweekend in september. Ook dit jaar mogen we van een
groot succes spreken. 1 200 azalea’s vonden een koper en
er werd een bedrag van 8 461,10 euro overgemaakt aan de
Vlaamse Liga tegen Kanker. Heel veel dank aan iedereen,
ook aan het gemeentebestuur voor de logistieke ondersteuning. Ondanks het uitermate slechte weer met extreem
veel wind en forse aanhoudende regenbuien kwamen heel
veel vrijwilligers opdagen om zo de verkoop van de plantjes mogelijk te maken. Onze oprechte dank en waardering
hiervoor.

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

