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WELZIJNSKRANT

Binnenkort vallen voor de meese mensen de afrekeningen voor gas en elektriciteit in de 
brievenbus. Door de erg hoge energieprijzen is de kans groot dat veel inwoners heel wat 
zullen moeten bijbetalen, terwijl ze daar niet de nodige financiële middelen voor hebben.

Steunnorm energie voor wie afrekening
gas en elektriciteit niet kan betalen

Daarom heeft het stadsbestuur recent een nieuwe 
steunnorm energie goedgekeurd. Daardoor is finan-
ciële steun mogelijk voor wie in financiële moeilijk-
heden komt door de afrekeningen.

De sociale dienst van de stad voert een uitgebreid 
sociaal en financieel onderzoek om te bepalen wie 
recht heeft op deze steun. Ze gaat onder meer na 
of de kandidaat tot de doelgroep behoort, over 
welke financiële middelen hij beschikt, van welke 
maatregelen hij gebruik kan maken, of er nog be-
sparingstips zijn die hij kan toepassen, ... Vervolgens 
bekijkt de dienst op welke manier ze kan helpen: 
met een afbetalingsplan, budgethulpverlening, het 
verlenen van financiële steun, ... De dienst stelt een 
voorstel op maat voor.

Vrees jij door de afrekeningen in financiële proble-
men te komen, laat je dan informeren door de so-
ciale dienst. Ben je nog niet bekend bij de sociale 
dienst, dan kan je elke weekdag langskomen tussen 

9 uur en 11.45 uur en op maandagavond ook tussen 
18 en 19 uur.
Heb je al een maatschappelijk assistent bij de sociale 
dienst, informeer je dan bij hem/haar.

Meer inlichtingen: sociale dienst, Nederrij 133/A
tel. 014-24 66 66, sociale.dienst@herentals.be
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De sociale kruidenier in de Campus Spiegelfabriek aan de Lierseweg garandeert het recht 
op kwaliteitsvolle en verse voeding voor kwetsbare mensen in onze stad. De medewer-
kers verzamelen hiervoor voedseloverschotten bij lokale handelaars, supermarkten, land-
bouwers, … en verdelen ze op hun beurt gratis in de sociale kruidenier.

Sociale kruidenier heeft grote nood aan
extra donaties en voedseloverschotten

Op die manier beperken ze de verspilling van 
voedseloverschotten en helpen ze de meest 
hulpbehoevenden aan voeding.

De sociale kruidenier verwacht dat binnenkort 
ook Oekraïense vluchtelingen van zijn diensten 

gebruik zullen maken. Om iedereen van een 
gevarieerd en uitgebreid aanbod te laten genieten, 
is de sociale kruidenier daarom op zoek naar extra 
voedseloverschotten en donaties. Droge voeding 
(pasta, rijst, bloem, koekjes, …), alle soorten 
conserven, drank in blik of brik, zuivelproducten 
(melk, room, eieren, yoghurt, …), broodbeleg (kazen, 
hesp, broodsmeersels, …), verpakte maaltijden 
(pastagrechten, rijstgerechten, aardappelgerechten, 
…)  en hygiëneproducten, je kunt er zeker van zijn dat 
deze voeding gratis en eerlijk verdeeld wordt!

De sociale kruidenier ontvangt zowel éénmalige als 
reguliere donaties. Die kunnen bij jou opgehaald 
worden of je kan ze zelf afleveren, op alle weekdagen 
tussen 9 en 16 uur, aan de sociale kruidenier,  Campus 
Spiegelfabriek, Lierseweg 132 in Herentals.

Met vragen over de sociale kruidenier kan je
terecht bij Yuka Peeters: tel. 014-24 66 75
yuka.peeters@herentals.be



juli-augustus 2022 3

Een assistentiewoning is dus een ideale oplossing 
voor ouderen die niet meer in hun eigen huis kunnen 
blijven, maar ook nog niet naar een woonzorgcentrum 
hoeven te verhuizen. Koppels kunnen samen blijven, 
iets wat in een woonzorgcentrum niet altijd mogelijk 
is.

De assistentiewoningen bevinden zich in woonzorg-
centrum Sint-Anna zelf. Dat garandeert de bewo-
ners van de flats crisiszorg. Als je bijvoorbeeld valt 
of plots ziek wordt, dan kan je met een simpele druk 
op de noodknop hulp roepen. Een hele geruststel-
ling voor de bewoner én de familie.

Zoveel voordelen
Je geniet van een beschermde woonomgeving waar 
je zelfstandig kunt wonen met een maximum aan 
privacy en vrijheid. Je geniet ook van het gezelschap 
van de andere bewoners wanneer je hiervoor 
kiest. Je kan gebruikmaken van kwalitatieve zorg 
en hulp op jouw maat en van gemeenschappelijke 
ruimtes en diensten zoals de cafetaria, wasserette, 
pedicure en kapper. En je kan deelnemen aan 
gemeenschappelijke activiteiten. Je woont hier 
bovendien in een prachtige omgeving vlakbij de 
Herentalse bossen, recreatiedomein Netepark, het 
Sport Vlaanderen-sportcentrum en Hidrodoe.

Woonzorgcentrum Sint-Anna aan de Vorselaarsebaan in Herentals biedt aangepaste, 
individuele flats voor gebruikers van 65 jaar of ouder die er zelfstandig verblijven. Dit 
zijn assistentiewoningen; de bewoners kunnen - als ze dat wensen - een beroep doen op 
thuiszorg.

De assistentiewoning:
zelfstandig wonen en toch zorg nabij
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Hoe zien de flats eruit?
Groep Assistentiewoningen Sint-Anna heeft drie soorten 
flats: flats met 1 slaapkamer, grotere flats met 1 slaapka-
mer en flats met 2 slaapkamers.
De flats zijn niet bemeubeld; je kan dus je flat volledig naar 
je eigen smaak inrichten. Er is wel een keuken ingebouwd 
en er is een ruime aangepaste badkamer met drempello-
ze douche, thermostatische kraan, onderrijdbare wastafel 
met spiegelkastje en licht verhoogde WC met beugels.

Energiezuinig en ecologisch verantwoord
De flats zijn zeer energiezuinig dankzij de hoge isolatie-
waarde. Er wordt maximaal gewerkt met hergebruik van 
regenwater én er wordt gebruikgemaakt van zonnepane-

len, warmtepompen in de grond en zonnecollectoren. Je 
betaalt dus weinig voor water, elektriciteit en verwarming. 
In de flats zijn standaard ook enkele technieken geïnstal-
leerd zoals een oproepsysteem waarmee je 24 uur op 24, 
7 dagen op 7 hulp kunt inroepen vanuit het woonzorgcen-
trum.

Wie mag een assistentiewoning huren?
Om een assistentiewoning te huren, moet je in principe mi-
nimum 65 jaar en voldoende zelfredzaam zijn. 

Wat zijn de huurprijzen?
De huurprijs voor een assistentiewoning wordt per dag 
berekend, maar je betaalt per maand:
• voor type A, flat met 1 slaapkamer: 27,74 euro;
• voor type B, flat met 1 slaapkamer: 37,8 euro;
• voor type C, flat met 2 slaapkamers: 46,23 euro. 
De dagprijzen worden geïndexeerd volgens de consumptie-
index.

Welke extra kosten betaal je?
Je betaalt bovenop de dagprijs servicekosten. De Groep 
Assistentiewoningen Sint-Anna zorgt immers voor de 
veiligheid, het comfort en de netheid van de flats en het 
woonzorgcentrum. We hebben het dan over onder andere 
onderhoud en herstelling van gemeenschappelijke ruimtes 
en meubilair, verbruik van water, elektriciteit en gas in de 
gemeenschappelijke ruimtes enz.
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Huurtoelage
Wie het moeilijk heeft om de huurprijs te betalen, kan 
bij de dienst welzijn van stad Herentals navragen of hij in 
aanmerking komt voor een huurtoelage (tel. 014-24 66 66). 
De woonassistent kan je meer informatie geven over de 
voorwaarden van deze toelage.

Dit moet je ook weten!
De uitstekende keuken van Sint-Anna verzorgt de maaltijden 
voor de bewoners van het woonzorgcentrum én voor de 
thuisbedeling van maaltijden. Je kan deze maaltijden ook 
bestellen en in je eigen flat nuttigen.
Je mag naar je flat één klein huisdier meebrengen als dat 

geen overlast of hinder veroorzaakt. Je moet hiervoor 
wel vooraf schriftelijke toestemming krijgen van de 
woonassistent. Blindengeleidehonden worden altijd 
toegelaten in de flats.
Je staat zelf in voor het onderhoud van je flat: het interieur 
én de binnenkant van de ramen. Je mag hiervoor uiteraard 
een beroep doen op een thuiszorgdienst.

Wil je meer informatie?
Contacteer woonassistent Inge Gommers
tel. 014-24 89 02, socialedienstwzc@ocmwherentals.be
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Deze zomer kunnen kinderen weer genieten van een 
zomer vol spel en verhalen in hun buurt. Verschillende 
stadsdiensten en organisaties werken samen om kinderen 
fijne zomeractiviteiten aan te bieden.
De bekende Speelbus rijdt naar de verschillende locaties. 
De kinderen spelen, sporten en knutselen samen met de 
begeleiders. Kinderen kunnen zelf kiezen waarin zij het 
meeste zin hebben. Kom gewoon langs en speel mee!
De bibliotheek en De Verhalenweverij komen met een 
bakfiets vol verhalen. Kinderen kunnen luisteren naar 
mooie, grappige en ontroerende vertellingen. Breng een 
kussentje of een dekentje mee en kom meeluisteren!

HerenTAALs
Geniet van spel en verhalen in je buurt

De activiteiten zijn gratis. Reserveren is niet nodig. Als het 
regent kan een activiteit geannuleerd of verplaatst worden.

Meer info over de activiteiten en locaties vind je op www.
herentals.be/herentaals. Volg zeker www.facebook.com/
sportenjeugd.herentals voor wekelijkse updates!

Deze activiteiten maken deel uit van het project HerenTAALs en vinden 

plaats dankzij de financiële steun van Vlaanderen. HerenTAALs geeft 

extra aandacht aan anderstaligen om ook tijdens de vakantie spelend 

Nederlands te oefenen.
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Woonzorgcentrum Vogelzang is een sfeervolle en 
gemoedelijke residentie met veel natuurlijke lichtinval. Niet 
alleen binnenshuis, maar ook buiten in onze ruime tuin kan 
je tot rust komen. De ideale setting om familie en vrienden 
te ontvangen.

Kom je bij ons wonen, dan mag je er zeker van zijn dat 
jouw stem gehoord wordt. We hechten veel belang aan 
jouw mening. We hebben aandacht voor jouw algemeen 
welzijns- en veiligheidsgevoel, met respect voor privacy 
en persoonlijke voorkeuren. Een gespecialiseerd team van 
medewerkers staat de klok rond voor je klaar.

We willen een gastvrije plaats creëren waar jij je elke dag 
thuisvoelt, kan blijven genieten, contact houden en een 
uitstekende zorg krijgt.
Onze troeven:
• Gespecialiseerd team van zorg- en dienstmedewerkers
• Persoonsgerichte zorg
• Kamers voor koppels
• Een waaier aan activiteiten

Meer info:
WZC Vogelzang
Vogelzang 1
2200 Herentals
014-76 21 00
Vogelzang@armonea.be

wcz Vogelzang
Ruime koppelkamers te huur

67

Levende Hoop Werking in 
Buurthuis Diependaal

In de zomer staat de werking van Levende Hoop in 
Diependaal in zomermodus. Er is dan een activiteit op 20 
juli en een op 10 augustus. We doen dan van 13 tot 16 
uur gelijktijdig koffie&crea en spelen ook buiten met de 
kinderen. Allen welkom! 

Op 3 september geeft Eva Jacobs een 
soul/gospelconcert als mooie aftrap 
voor het verdere verloop van het jaar. Je 
kent Eva misschien van haar deelname 
aan The Voice (2011) of Eurosong 
preselectie (2014). Beluister haar zeker 
even op Youtube of Spotify. We starten 

om 18.30 uur aan het Buurthuis. 
Er zullen lekkere hapjes zijn en vuurkorven voor de 
gezelligheid. Bij regenweer is het binnen in het Buurthuis 
te doen. De toegang is gratis, een vrije gift  voor de artiest 
mag. Het is wel handig dat je  laat weten of je komt, zodat 
we de hapjes kunnen inschatten. Maar je mag ook zo nog 
komen aanwaaien. Iedereen welkom, deze activiteit is 
toegankelijk voor alle Herentalsenaren, dus je hoeft niet in 
Diependaal te wonen.
Meer info en inschrijven bij Kristof&Karen: 0475-21 44 86 
of heurckmans.k@hotmail.com.

In september gaan we dan ook weer verder met de ene 
week kinderactiviteit (14-16u), de andere week koffie&crea 
(14–17u).
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COLOFON

Laat je fiets graveren

Een fiets is de dag van vandaag een kostbaar bezit en 
voor jou misschien wel je belangrijkste transportmiddel. 
Je kan je fiets gewoon niet missen. Maar ondanks al je 
goede voorzorgen, werd je fiets onlangs toch gestolen? 
Als de fiets gemerkt is met een gravering of sticker met je 
rijksregisternummer, dan duikt die meestal spoedig wel 
weer op. Aan de hand van het rijksregisternummer kan de 
politie je immers snel contacteren.

Laat daarom zeker altijd je fiets graveren of bestickeren. De 
sticker “gemerkte fiets” die over het gegraveerde nummer 
wordt geplakt, kan mogelijke dieven immers 
extra afschikken.

De gemeenschapswachten merken je fiets gratis:
• op woensdag 6 juli, van 13 tot 15 uur, in het Dorpshuis in 
Morkhoven
• op zaterdag 16 juli, van 13 tot 16 uur, in het Verkeerspark
• op woensdag 17 augustus, van 12 tot 15 uur, in het 

Koetshuis in het Stadspark
• op woensdag 3 augustus, van 13 tot 15 uur, in het 
Dorpshuis  in Noorderwijk

Sta je liever niet aan te schuiven, maak dan een 
afspraak:
• bij de dienst gelijke kansen en preventie op het 
telefoonnummer 014-24 66 42
• met een e-mail aan preventie@herentals.be
• of via www.herentals.be/fietsgraveren
Op deze website vind je alle nuttige inlichtingen en data 
voor 2022 terug.

Als je je fiets laat merken, krijg je een fietspas. Vul die 
zeker in! De meeste mensen kunnen hun fiets niet goed 
beschrijven, wanneer die bijvoorbeeld gestolen is. De 
fietspas helpt! Elke maand verloot het stadsbestuur ook 
een cadeaucheque van Handelshart Herentals onder de 
deelnemers.


