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Steun nodig door corona?

Deze nieuwe welzijnskrant van stad Herentals is er voor alle burgers en organisaties die informatie zoeken over 

sociale dienstverlening in Herentals. Hier vind je nieuwtjes, uitleg over de diensten van stad en OCMW, maar 

ook mededelingen van sociale organisaties in Herentals. Het krantje wordt viermaal per jaar digitaal bezorgd 

aan abonnees en kun je gratis meenemen in de Sociale Kruidenier, ontmoetingsruimte De Cirkel, 

dienstencentrum Convent2, bij De Dorpel en De Fakkel en in wijkcentrum De Gagel. Interesse? Stuur 

“welzijnskrant“ naar infoocmw@herentals.be.  

Dankzij het noodfonds van de Vlaamse overheid kan 

de stad gezinnen die door corona in financiële 

problemen dreigen te komen, een steuntje in de rug 

geven. We hebben ervoor gekozen om het budget te 

verdelen in de vorm van Handelshart Herentals 

cadeaucheques. Zo ondersteunen we tegelijkertijd 

onze kwetsbare gezinnen én onze lokale handelaars. 

Het totale steunbedrag wordt gedeeld door het 

aantal aanvragen. Bij de verdeling van de cheques 

rekenen we dan ook op jouw burgerzin en 

solidariteit. Vraag de cheques enkel aan als je de 

steun écht nodig hebt. Ken jij kwetsbare gezinnen in 

je omgeving? Moedig hen dan zeker aan om ook een 

aanvraag in te dienen.

Vraag je Handelshart Cadeaucheques aan!

Heeft jouw gezin het door de coronacrisis extra 

moeilijk? Dan kun je cadeaucheques van Handelshart 

Herentals aanvragen bij de stad.

 

Vraag de cheques aan voor 28 februari 2021 via 

www.herentals.be/coronacheques of 014-28 50 50. 

De voorwaarde is dat je op 1 maart 2021 officieel in 

Herentals, Noorderwijk of Morkhoven woont.

Wie de cadeaucheques heeft aangevraagd, krijgt 

bezoek van de outreacher van Herentals (lees meer 

op pagina 4). Hij zal samen met jou bekijken of je nog 

andere hulp kunt gebruiken. 

Meer informatie: www.herentals.be/coronacheques
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Computervragen? Hulp nodig met je 

smartphone? Kom naar ’t Peeseeke!

Info: 014-24 66 97 of peeseeke@herentals.be

Vanaf 23 februari kun je met al je computervragen 

opnieuw terecht in ’t Peeseeke. 

Je moet wel een afspraak maken via 014-24 66 97. 

Dat kan elke werkdag van 13 tot 16 uur. Je kan een 

afspraak maken voor dinsdag, woensdag of 

donderdag van 13 tot 16 uur.

Kom alleen, draag een mondmasker en ontsmet je 

handen bij het binnenkomen (de foto is genomen 

voor de coronaperiode).

De lessen en de vrije inloop worden voorlopig nog 

niet opnieuw opgestart. Hou de stadskrant en onze 

facebookpagina in het oog! 

De Fakkel vzw is de Herentalse vereniging waar 

armen het woord nemen. De vzw verdedigt de 

belangen van mensen in armoede en probeert het 

lokale, Vlaamse en federale beleid positief te 

beïnvloeden om deze groep te ondersteunen. 

De vzw organiseert vormingen en is ook de bezieler 

van de jaarlijkse Fakkeltocht tegen armoede. Die 

vindt altijd plaats op 17 oktober maar dat kon in 2020 

uiteraard niet. Daarom zijn ze nu al gestart met de 

voorbereidingen voor de fakkeltocht van 2021. 

Wil je helpen? Neem dan contact met Denise 

Verhaert, 0487-99 06 23, vzwdefakkel@gmail.com 

Help je mee aan de Fakkeltocht?

Vanaf februari tot 31 december 2021 hebben alle 

mensen die recht hebben op de verhoogde 

tegemoetkoming ook recht op een sociaal tarief voor 

gas en elektriciteit. Dat wordt normaal gezien 

automatisch toegepast. Je moet daar dus zelf niets 

voor doen. LET OP: als je klantgegevens bij je 

energieleverancier niet dezelfde zijn als op je 

identiteitskaart, dan moet je het sociaal tarief wel zelf 

aanvragen.

Meer info: sociale dienst, Nederrij 133b, 014-24 66 66 

of . sociale.dienst@herentals.be

Je kunt ook terecht bij De Fakkel vzw, 0487-99 06 23 of 

vzwdefakkel@gmail.com .

Sociaal tarief gas en elektriciteit uitgebreid!

Sociaal tarief gas en elektriciteit
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Lid zijn van een sportclub of een vereniging, een uitstap maken met je vrienden of je gezin, een 

toneelstuk of optreden meepikken, ... Iedereen heeft recht op vrije tijd, ook mensen die in een 

maatschappelijk kwetsbare situatie zitten. Dankzij de vrijetijdspas en de subsidie voor maatschap-

pelijk kwetsbare jongeren kan dit.inschrijven: 014-28 20 00  of dienstencentrum@herentals.be 

Iedereen heeft recht op vrije tijd

Ÿ het inschrijvingsgeld voor de stedelijke speel-

pleinwerking in Herentals, Noorderwijk en 

Morkhoven en de sportkampen bij de sportdienst 

Alle verenigingen of clubs die door stad Herentals zijn 

erkend en subsidies ontvangen, zijn sinds kort 

verplicht om korting te geven aan mensen met een 

vrijetijdspas. Je krijgt korting op onder andere:

Ÿ het inschrijvingsgeld van de teken- en muziekaca-

demie van Herentals

Ÿ het lidgeld van de bibliotheek en de fietsbieb

Ÿ deelname aan Hobbyclub Trachique in De Cirkel

Ÿ tickets voor optredens in cc ’t Schaliken in 

Herentals en cc De Werft in Geel, voorstellingen 

van Theaterspektakel en optredens van band The 

Legends die zij zelf organiseren

Ÿ de Grabbelpas en de bijbehorende activiteiten bij 

de jeugddienst van Herentals

Vrijetijdspas: korting bij activiteiten van stad én alle 

erkende verenigingen in Herentals

Erkende verenigingen en clubs zijn verplicht korting 

te geven

De vrijetijdspas is een gratis pasje voor mensen die 

recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of 

in collectieve schuldenregeling zitten. Het pasje is 

voor alle leeftijden bedoeld. De pas is een jaar geldig.

Ÿ het aanbod van het Netepark

(Vossenberg)

De volledige lijst kun je vinden op www.heren-

tals.be/vrijetijdspas, maar vraag zeker aan je eigen 

club of vereniging of zij ook erkend zijn en korting 

geven!

Ÿ het middagmaal in de Dorpel en in de Dorpelshop

Subsidie maatschappelijk kwetsbare jongeren

A a n v r a g e n :  w w w. h e r e n t a l s . b e / s u b s i d i e -

maatschappelijk-kwetsbare-jongeren, of ga langs bij 

de sociale dienst, Nederrij 133b, tel. 014-24 66 66. 

Aanvragen: www.herentals.be/vrijetijdspas. Of ga 

naar de dienst sport, jeugd en evenementen (Mark-

gravenstraat 107), stadsloket (Augustijnenlaan 30), 

De Dorpel (Boerenkrijglaan 16), dienstencentrum 

Convent2 (Augustijnenlaan 26/1) of sociale dienst 

(Nederrij 133/b). 

Ÿ het lidgeld van heel veel jeugdverenigingen en 

sportclubs.

Dit is een subsidie van stad Herentals voor kinderen 

en jongeren tot 25 jaar die een vrijetijdspas hebben 

of ondersteund worden door de sociale dienst. 

Ouders kunnen de subsidie aanvragen, maar jong-

eren tussen 18 en 25 jaar kunnen de subsidie ook zelf 

aanvragen.
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Van 1 tot en met 9 maart is de winkel gesloten. Vanaf 10 

maart ben je er welkom op woensdag van 10 tot 18 uur 

en op donderdag van 9 tot 17 uur. 

Meer informatie: KringKruidenier De Cirkel, Lierseweg 

132/A, tel. 014-80 09 59

KringKruidenier wordt sociale 

kruidenier
Vanaf 10 maart wordt de KringKruidenier een sociale 

kruidenier. Dit betekent dat je er alleen nog kan gaan 

winkelen als je wordt doorverwezen door de sociale 

dienst van de stad.

Ben je nog nooit langs geweest bij de sociale dienst en 

heb je het moeilijk om de eindjes aan mekaar te 

knopen? Maak dan een afspraak op 014-24 66 66. Een 

maatschappelijk werker of de outreacher bekijkt 

samen met jou welke mogelijkheden er zijn.   

Outreacher komt naar je toe

Herentals heeft sinds vorig jaar een outreacher. Dat is 

een hulpverlener die kwetsbare mensen opzoekt in 

hun eigen omgeving. Een outreacher is nodig omdat 

veel mensen de stap naar hulpverlening niet zetten of 

niet durven zetten. 

Outreacher Pol is ook het aanspreekpunt voor 

scholen om samen de strijd tegen armoede aan te 

gaan en is contactpersoon bij racisme op de huizen-

markt. 

De outreacher komt naar jou thuis en luistert naar je 

verhaal. Zijn bezoek is vrijblijvend en er zijn geen 

voorwaarden aan gekoppeld. Pol verwijst je door 

naar de juiste dienst en gaat met je mee als je dat 

graag hebt. Zo willen we ervoor zorgen dat niemand 

door de mazen van het net valt.  

Zit je zelf in een moeilijke situatie of ken je mensen die 

het moeilijk hebben? 

Bel 0473-33 43 52 of mail pol.goris@herentals.be 
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Laat je vaccineren tegen corona

Wanneer word je gevaccineerd?
De MMC zoekt voor de vaccinatieperiode extra 

vrijwillige chauffeurs. Heb je een rijbewijs en een 

eigen wagen? Stel je kandidaat via vervoer.con-

vent@herentals.be of bel 014-28 20 00.

Met de start van de vaccinaties zetten we een 

volgende stap tegen het coronavirus. Vaccinatie is 

onze belangrijkste troef om deze crisis achter ons te 

laten. Als iedereen zich laat vaccineren, dan 

bereiken we groepsimmuniteit en hebben vol-

doende mensen weerstand opgebouwd tegen het 

virus. Je bent niet verplicht om je te laten vaccine-

ren, maar hoe meer mensen immuun worden, hoe 

sneller we het virus onder controle hebben.

Je krijgt een uitnodiging in je brievenbus of je 

mailbox wanneer jij aan de beurt bent en waar je 

moet zijn. In die uitnodiging staat vermeld hoe je 

eventueel een andere afspraak kunt maken. 

Vervoer voor minder mobiele mensen

Vervoer nodig?

Eerst komen professionele zorgverleners aan de 

beurt, daarna de 65-plussers en de risicopatiënten. 

Dan volgt de rest van de volwassen bevolking.

Vragen over vaccinaties?

014-28 20 00 of . Je vervoer.convent@herentals.be

betaalt voor de ritten heen en terug een km-

vergoeding en een kleine administratiekost. 

Het militair domein is vlot bereikbaar met het 

openbaar vervoer, maar wie daar geen gebruik van 

kan maken, kan terecht bij de Minder mobielen 

centrale van Herentals (MMC) en de Dienst 

aangepast Vervoer (DAV). Die worden mee ingezet 

om mensen te vervoeren naar het vaccinatiecen-

trum. Dit vervoer is bedoeld voor mensen die 

minder mobiel zijn en geen andere manier hebben 

om in het vaccinatiecentrum te geraken. Ook 

mensen die zich verplaatsen met een rollator, 

gewone rolstoel, elektrische rolstoel of scootmo-

biel kunnen vervoer aanvragen. Zij worden opge-

haald met de handicar (een camionette met 

rolstoellift) van de Dienst Aangepast Vervoer.

Het vaccinatiecentrum voor bewoners van 

Herentals, Morkhoven en Noorderwijk is het 

Militair domein Den Troon (Koolaardestraat 34, 

2280 Grobbendonk). Deze locatie is gekozen omdat 

ze bedoeld is voor alle inwoners van onze regio en 

niet enkel die van Herentals.

Waar word jij gevaccineerd?

Neem een kijkje op www.laatjevaccineren.be.

OPROEP VRIJWILLIGE CHAUFFEURS
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Corona heeft alle ontmoetingsruimtes in Herentals 

gesloten gehouden. Dat was voor veel eenzame en 

alleenstaande mensen erg zwaar. Hopelijk mogen we 

binnenkort iedereen opnieuw verwelkomen.

Ÿ De Dorpel, 014-21 40 73,  dedorpel@edpnet.be

Ÿ w i j kc e n t r u m  D e  G a g e l ,  0 1 4 - 4 9  0 4  7 5 , 

britt.salaets@zewopa.be

Ÿ De Cirkel, 014-24 66 43, decirkel@herentals.be

Ÿ dienstencentrum Convent2, 014-28 20 00, 

dienstencentrum@herentals.be

Ÿ De Fakkel, 0487-99 06 23,vzwdefakkel@gmail.com 

Ook anderstaligen mogen ons bellen 014-24 66 43 of 

mailen gelijke.kansen@herentals.be

Heb je ondertussen een babbel nodig? Bel of mail dan 

gerust naar deze diensten of zoek ze op facebook  om 

te chatten!

Een babbel nodig?

Categorie 2: je hebt een laag inkomen.

Je kunt deze toelage alleen aanvragen bij de sociale 

dienst van Herentals in de Nederrij 133. Maak een 

afspraak op 014-24 66 66, dan hoef je niet te wachten.

Wat meebrengen?

Leveringsfactuur of leveringsbon + identiteitskaart + 

bewijs van gezinsinkomen (= recentste aanslagbiljet, 

recentste loonfiche, recentste attest van sociale 

uitkering). Eventueel de beslissing van collectieve 

schuldenregeling of een attest van de persoon die 

jouw schuldbemiddeling verricht.

Heb je een beperkt inkomen en verwarm jij je huis met 

mazout (= huisbrandolie of stookolie), lamppetro-

leum (type c) of bulkpropaangas? Dan kun je een 

verwarmingstoelage aanvragen van het Sociaal 

Verwarmingsfonds. Je krijgt 0,14 tot 0,20 euro per 

liter, naargelang de prijs die je hebt betaald. De 

toelage is voor maximum 1.500 liter per stookseizoen 

en per gezin.

Categorie 1: je hebt recht op een verhoogde tege-

moetkoming van het ziekenfonds én je inkomen zit 

onder het grensbedrag.

Categorie 3: je zit in schuldbemiddeling of collectieve 

schuldenregeling.

Hoe aanvragen?

Je moet de aanvraag doen binnen de 60 DAGEN 

na de levering. De datum op de factuur is bewijs.

Voor wie geldt dit?

Verwarmingstoelage
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vzw OpWeg uit Herentals biedt psychosociale en 

praktische ondersteuning aan huis, aan perso-

nen met eender welke vorm van beperking. De 

organisatie bestaat ondertussen 28 jaar en 

ondersteunt een 185-tal personen in het arron-

dissement Turnhout. vzw OpWeg heeft onder 

andere veel expertise in het begeleiden van 

personen met een autisme-spectrumstoornis en 

is ook betrokken in een aantal projecten studio-

wonen voor deze doelgroep.

Info: Markgravenstraat 75 in Herentals, 

tel. 014-23 18 80 of 0498-46 75 24, 

www.vzwopweg.be, info@vzwopweg.be 

Hulp aan mensen met beperking

Deze lezing is gratis. Het is een samenwerking 
van de bib met Familiegroep (jong)Dementie 
regio Herentals en de partners van de Werkgroep 
Dementievriendelijk Herentals.

Liesbeth Van Eynde is expert bij het regionale 
expertisecentrum Dementie Tandem. Ze toont in 
deze online lezing hoe dementie beleefd wordt 
vanuit de wetenschap, de mens met de 
diagnose, de zorgverlener: allen kijken zij met 
een verschillende blik. 

Datum: dinsdag 9 maart om 19.30 uur

Inschrijven: bib Herentals (ma tot vr 14-20 u of za 
10-16 u) of herentals.bibliotheek.be/ 
agenda (u krijgt  een link om in te 
loggen na de inschrijving).

Online lezing: met mij is niks mis!

Laat je fiets graveren

Het fietsgraveren is gratis. Je kunt elke maand 
een Cadeaucheque van Handelshart Herentals 
w i n n e n .  I n s c h r i j v e n :  0 1 4 - 2 4  6 6  4 2  o f 
www.herentals.be/fietsgraveren. 

Ÿ woensdag 24 februari van 12 tot 14 uur aan 
het station

Ÿ zaterdag 20 maart van 13 tot 16 uur in het 
verkeerspark aan de Olympiadelaan

Ÿ woensdag 14 april van 12 tot 15 uur aan het 
station.

De Herentalse gemeenschapswachten graveren 
elk jaar ca. 700 fietsen tijdens de maandelijkse 
fietsgraveersessies, op scholen en tijdens 
evenementen. Door je rijksregisternummer in je 
fiets te laten graveren, schrik je dieven af. 
Gegraveerde fietsen zijn herkenbaar en 
moeilijker te verkopen. Wordt jouw fiets toch 
gesto len,  dan maakt  de graver ing  het 
gemakkelijker om hem terug te vinden. Je kunt 
ook kiezen voor een niet-verwijderbare sticker 
met je rijksregisternummer. Volgende data zijn:



COLOFON

Mien Van Olmen, burgemeester

Augustijnenlaan 30 - 2200 Herentals

Nieuwsbrief van het stadsbestuur van Herentals, in 

samenwerking met sociale verenigingen en diensten

Augustijnenlaan 30 - 2200 Herentals

Administratief centrum

Verantwoordelijk uitgever:

info@herentals.be

Info: Denise Verhaert, Boerenkrijglaan 16, 

0497-99 06 23, vzwdefakkel@gmail.com

  

Armoedeorganisatie  De  Fakkel  vzw  is  op  zoek  

naar enthousiaste vrijwilligers voor het project 

‘Kinderpraatjes en  zo’.  Elke woensdagnamiddag 

wordt de  taalachterstand van kinderen  uit  kansar-

me  of  anderstalige gezinnen verkleind met sport en 

spel. Als vrijwilliger kun jij helpen om het taalniveau  

van  deze  kinderen  op te krikken.

Kinderpraatjes en zoLekkere maaltijden voor weinig geld

Dienstencentrum Convent2

Ouderen en mensen met een handicap die niet zelf 

kunnen instaan voor de bereiding van een maaltijd, of 

mensen die thuis herstellen na een ziekte, ongeval of 

ziekenhuisopname kunnen in Convent2 maaltijden 

bestellen. Ze worden aan huis geleverd. De prijs 

wordt berekend op basis van je inkomen. 

Door de coronacrisis zijn de ontmoetingsruimtes 

dicht en kun je er ook niet gaan eten. Je kunt wel 

lekkere en goedkope afhaalmaaltijden bestellen of 

een maaltijd thuis laten leveren.

Wijkcentrum De Gagel

Info: Britt Salaets, Gagelstraat 36, 0800-65 009 of 

info@warmewijk.be.

Info: Augustijnenlaan 26/1, 014-28 20 00 of diensten-

centrum@herentals.be 

Info: Ellen, Boerenkrijglaan 16 in Herentals, 014-21 

40 73 of dedorpel@edpnet.be.

Op dinsdag en donderdag kan je een maaltijd afhalen 

in De Dorpel. Je betaalt 2,5 euro als je een vrijetijds-

pas hebt, anders betaal je 5 euro.Bestellen doe je 

minstens één dag op voorhand.

De Dorpel

Elke vrijdag kun je tussen 13 en 16.30 uur een 

pastaschotel afhalen. Elke week maken ze een andere 

soort pasta.  Je betaalt 5 euro per portie. Bestellen 

ten laatste 2 dagen op voorhand.


