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Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)

Bouw mee aan onze stad!
Het beleid in Herentals, Morkhoven en Noorderwijk belangt ons allemaal aan. Het is dan ook belangrijk dat verenigingen en individuen
in de stad en het dorp hun mening kunnen geven over dit beleid. Het
stadsbestuur ondersteunt daarom een aantal adviesraden. Deze adviesraden moeten het stadsbestuur helpen bij het ontwikkelen en
voeren van beleid. Telkens als er een nieuw bestuur aantreedt, wordt
de samenstelling van de adviesraden vernieuwd. Dat betekent dat ook
u of uw vereniging opnieuw de kans krijgt om u kandidaat te stellen.

Op pagina 4 stellen we alle adviesraden van Herentals, Morkhoven
en Noorderwijk aan u voor, zodat u goed geïnformeerd uw keuze
kunt maken.
Meer informatie: www.herentals.be/adviesraden

Vanuit maatschappelijk oogpunt zijn de adviesraden een zeer goede
zaak. Verenigingen en individuen krijgen immers de mogelijkheid om
zelf mee te werken aan een meer democratisch bestuur en kunnen
op die manier actiever deel uitmaken van de samenleving. U kunt kiezen voor welke adviesgroep u zich kandidaat stelt. De interessevelden
zijn breed en interessant: sport, jeugd, cultuur, ruimtelijke ordening,
kinderopvang, derde wereld, gemeenschapsleven, landbouw, middenstand, milieu, senioren, vrouwen, personen met een handicap,
toerisme en industrie.
Elke adviesraad wordt in de praktijk opgericht door de gemeenteraad,
die ook de samenstelling en de werking van de adviesraad vastlegt.
De gemeenteraad beslist wanneer het advies van de adviesraad verplicht is. Voor sommige adviesraden gelden wettelijke en decretale
verplichtingen vanuit de hogere overheid. Het gaat om de cultuurraad, jeugdraad en sportraad. Andere adviesraden mag de gemeenteraad uit eigen overtuiging oprichten.

voorwoord...

deze maand

Een pluim voor de nachtwerkers
Tijdens de voorbije stevige sneeuw- en vriesperiode hebben we ervaren hoe snel onze samenleving ontwricht raakt door een forse winterprik. En hoe afhankelijk we allen zijn van die mannen en vrouwen die opstaan in het holst
van de nacht, op week- én weekenddagen, en aan de slag gaan met hun strooiwagens en
sneeuwruimers. Onze mannen en vrouwen van de technische dienst hebben de voorbije weken vaak vanaf 3 uur ’s morgens hun beste beentje voorgezet. En ze hebben dat puik gedaan:
onze belangrijke wegen én ook onze fietspaden werden efficiënt geruimd. We kregen daar
vele positieve reacties over, en ik geef deze pluim graag door aan onze medewerkers van de
technische dienst. Openbare diensten en de ambtenaren die er werken vervullen een cruciale
rol in het doen draaien van onze samenleving, en ze doen dat meer en meer op een professionele en flexibele wijze. De tijd van de karikatuur van De collega’s ligt echt wel achter ons.
Ook in ons ziekenhuis moest het personeel op volle toeren draaien in deze winterperiode. In
deze Stadskrant leest u meer over de grote renovatiewerken in ons AZ Herentals. Wist u dat
deze vernieuwingswerken veruit de belangrijkste investering in onze stad uitmaakt voor de
komende jaren, meer dan 40 miljoen euro? Dit stadsbestuur vindt een betaalbare en nabije
basisgezondheidszorg, een eigen modern ziekenhuis dicht bij huis, cruciaal voor het welzijn
van onze inwoners. Deze sociale investering is echt wel de moeite waard.
Uw burgemeester,
Jan Peeters

Wetenswaard
2-3
Adviesraden
4-5
Budget 2013
6-7
Dag van het DKO
8
AZ Herentals
9
Programma cc 't Schaliken 10-11
Cultuur - tentoonstellingen 11-12
Sport & Jeugd
13
Aankondigingen
14-15
UiT in Herentals
16
Burgerzaken
17
Nuttige telefoonnummers
18
Spreekuren
19
Openingstijden stadsdiensten 20

wetenswaard
Beveiligingsadvies op maat van uw woning
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Aankondigingen voor de Stadskrant van maart
moeten uiterlijk op vrijdag 1 februari bij de redactie
zijn. De redactie heeft het recht inzendingen te
weigeren, in te korten en te wijzigen.
DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier
Bericht aan onze lezers buiten Herentals en in
het buitenland
Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het
gemeentelijk informatieblad van Herentals met
bpost. In het beste geval vindt u de Stadskrant
pas enkele dagen na de eerste van de maand
in de brievenbus. U kan de Stadskrant
sneller in huis halen met de website van het
stadsbestuur.
Op www.herentals.be kunt u op het einde van
elke maand de Stadskrant voor de volgende
maand downloaden. Klik op
Dienstverlening > Actueel > Stadskrant
of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.
Volstaat deze online-Stadskrant voor u en
vindt u het niet langer nodig om een gedrukt
exemplaar te ontvangen? Laat het ons weten:
communicatie@herentals.be.

Een woninginbraak is geen prettige ervaring. Het is niet alleen
een financiële catastrofe, als slachtoffer betaalt u ook een hoge
emotionele prijs. Samen met het stadsbestuur en de politie kunt
u echter heel wat ondernemen om inbraak te voorkomen. Bij
de dienst preventie van de stad kunt u beveiligingsadvies aanvragen. Een diefstalpreventieadviseur komt bij u langs en bekijkt
hoe u uw woning beter kunt beveiligen. Hij geeft u gratis advies
over veilige leefgewoonten, bouwtechnische maatregelen (garagepoorten, deuren, ramen, lichtkoepels, …) en elektronische
maatregelen, zoals een alarminstallatie. Nadien krijgt u een rapport met handige tips. Bouwers en verbouwers kunnen advies krijgen op basis van hun bouwplan.
De diefstalpreventieadviseur is een medewerker van het stadsbestuur of van de politie. Alle adviseurs volgden een opleiding bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken of de politieschool. Wilt u graag dat de diefstalpreventieadviseur bij u langskomt? Neem dan contact op met de
dienst preventie of surf naar www.herentals.be/inbraakpreventie en vul het aanvraagformulier in.
Als u uw hele woning inbraakveilig maakt, kunt u onder bepaalde voorwaarden rekenen op een
financiële tegemoetkoming van het stadsbestuur. Of u kunt uw investering inbrengen bij uw personenbelasting.
Meer informatie: dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
preventie@herentals.be, www.herentals.be/inbraakpreventie

Bouwen met een architect
Een huis bouwen of verbouwen is een van de
belangrijkste stappen in uw leven. Het is een
boeiende ervaring die veel fijne momenten
met zich meebrengt, en af en toe ook mindere. Bouwen of verbouwen houdt duidelijke
keuzes in waarmee u uw verdere leven geconfronteerd blijft. Uw huis is dus meer dan een
aantal vierkante meter bakstenen. Het is in de
eerste plaats uw leef- en beleefomgeving. Een
architect kan u helpen om dat waar te maken.
Hij of zij fungeert als uw vertrouwenspersoon, luistert naar uw wensen en heeft aandacht voor wat
niet gezegd wordt. Bij de dienst ruimtelijke ordening en op de website van de stad (www.herentals.
be/bouwen-en-verbouwen) vindt u een interessante brochure die u meer vertelt over de rol van
de architect bij het bouwen of verbouwen van uw woning.
Meer informatie: dienst ruimtelijke ordening, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, ruimtelijke.ordening@herentals.be

Op zoek naar een sociale kavel of koopwoning?
Hoewel de Geelse Huisvesting op dit moment nog geen nieuwe projecten plant in Herentals,
opent het sociale woonkantoor toch een wachtlijst voor sociale kavels en koopwoningen. De
inschrijvingsperiode start op 7 februari. Inschrijven kan elke donderdag tussen 9 en 12 uur. Bij
Kleine Landeigendom Zuiderkempen zijn er al wel concrete projecten waarvoor u zich kunt inschrijven. Het kantoor is elke werkdag open van 9 tot 12 uur en op woensdag van 18 tot 20 uur.
Voor meer informatie over de inschrijvingsvoorwaarden en de lopende projecten kunt u het
beste contact opnemen met de betrokken huisvestingsmaatschappij.
Meer informatie:
Geelse Huisvesting, tel. 014-51 81 98, www.geelsehuisvesting.be
Kleine Landeigendom Zuiderkempen, tel. 014-54 41 83, www.klz.be
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Hoe gaat het met
de BIN’s?
Ruimtelijk uitvoeringsplan voor zonevreemde bedrijven
In Herentals, Noorderwijk en Morkhoven is een aantal zonevreemde bedrijven gevestigd. Deze
bedrijven werden opgericht met de juiste bouwvergunning, maar staan op een plek waar hun
activiteiten strijdig zijn met de voorschriften van het gewestplan of het BPA. De stad wil deze
zonevreemde bedrijven zo veel mogelijk rechtszekerheid geven en start daarom dit voorjaar
met een onderzoek voor de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor zonevreemde bedrijven.
Dit RUP moet duidelijkheid brengen voor Herentalse ondernemingen die buiten woongebieden en industriegebieden liggen en vandaag geen ontwikkelingsmogelijkheden meer hebben.
In een eerste fase onderzoekt de stad de situatie van de zonevreemde bedrijven op juridische
en ruimtelijke aspecten, mobiliteit, milieu, en op hun relatie tot de omgeving. Op basis hiervan
krijgt de stad voor elk bedrijf een zicht op de toekomstmogelijkheden. Dit onderzoek moet
uitwijzen welke zonevreemde bedrijven in het RUP worden opgenomen. Na het onderzoek
maakt de stad plannen en voorschriften op maat van elk geselecteerd bedrijf, die de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf in kaart brengen. De hele procedure kan twee jaar duren.
Heeft uw bedrijf ooit problemen gehad met het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning, of bent u van plan uit te breiden in een zone die daar niet voor in aanmerking komt,
dan neemt u uiterlijk op 28 februari contact op met de dienst ruimtelijke ordening.
Meer informatie:
dienst ruimtelijke ordening, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, ruimtelijke.ordening@herentals.be

Combineer energiepremies
met een goedkope energielening
In 2012 veranderden de voorwaarden voor heel wat energiepremies. Dit betekent echter niet
dat er geen premies meer zijn. In 2013 blijft onder meer de fiscale aftrek voor dakisolatie doorlopen en ook de premies van de netbeheerders Eandis en Infrax voor dakisolatie, muurisolatie,
hoogrendementsbeglazing en warmtepompen veranderen niet. Ook het plaatsen van een zonneboiler blijft rendabel.
Deze maatregelen om energie te besparen worden nog interessanter als u de energiepremies
combineert met EnergieK, de goedkope energielening Kempen. Bij EnergieK kunt tot 10.000
euro lenen tegen een intrestvoet van 2 procent. Als u het financieel moeilijk hebt, kunt u onder
bepaalde voorwaarden zelfs een renteloze lening aangaan. Afbetalen doet u over een periode
van maximaal vijf jaar.
Meer informatie:
IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, tel. 014-57 42 79
(op werkdagen van 9 tot 12 uur), ellen.vanhoudt@iok.be

Uw bruikbaar textiel is kostbaar
De Kringwinkel Zuiderkempen biedt in zes gezellige Kringwinkels betaalbare kwaliteitsvolle
tweedehandsgoederen aan. De spullen die u er vindt, zijn vaak origineel en uniek. Uw herbruikbaar textiel verdient zeker een plaatsje in dit aanbod. U kunt uw textiel binnenbrengen bij de
Kringwinkel (Lierseweg 132) of op het recyclagepark. Op maandag 4 februari haalt de Kringwinkel het textiel op in sector 2. Plaats uw textiel in een goed afgesloten zak aan uw oprit of deur.
De ophaling start om 8 uur.
Meer informatie:
Kringwinkel Zuiderkempen, tel. 015-23 73 93

In het najaar van 2012 vonden de
evaluatievergaderingen van de BuurtInformatieNetwerken (BIN's) van de
politiezone Neteland plaats. Als u
meer wilt weten over de werking van
de BIN’s, kunt u de verslagen van deze
vergaderingen nalezen op de website
van de politie (www.politieneteland.
be > buurtinformatienetwerken).
Meer informatie: dienst preventie,
preventie@herentals.be, 014-28 50 50

Eenrichtingsverkeer
tussen Rode-Kruisstraat
en Vest
In het stuk Vest tussen de Rode-Kruisstraat en de Vest geldt voortaan eenrichtingsverkeer. Verkeer dat de Vest
wil verlaten, is verplicht om via de Herenthoutseweg te rijden in plaats van
via de Sint-Waldetrudisstraat. Door de
ronde vorm van het nieuwe appartementsgebouw in de Vest is het moeilijk
om het verkeer te zien aankomen. Met
de invoering van eenrichtingsverkeer
wil het stadsbestuur de verkeerssituatie voor autobestuurders en fietsers
veiliger maken.
Meer informatie: technische dienst,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
technische.dienst@herentals.be

Eenrichtingsverkeer
in Noordervaart
Het college beslist eenrichtingverkeer
in te voeren in Noordervaart tussen de
Gareelmakersstraat en de Oud-Strijderslaan. Het verkeer moet in de richting
van de Oud-Strijderslaan rijden. Door
deze maatregel is de Noordervaart
geen sluiproute meer naar de Sint-Jobsstraat. Het zwaar vervoer dat naar het
industrieterrein moet, volgt de wegwijzers en rijdt via de ring en de Gareelmakersstraat naar de Noordervaart.
Meer informatie: technische dienst,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
technische.dienst@herentals.be
februari 2013
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ADVIESRADEN
Adviesraden zorgen voor inspraak

Uw mening telt
Adviesraden helpen het stadsbestuur in het ontwikkelen en voeren van het beleid in stad en dorp. In Herentals bekijken we de adviesraden
zeer ruim. Elke organisatie die werkt rond beleidsdomeinen van de stad en die in regelmatig contact met de stad overleg pleegt over deze
beleidsdomeinen, krijgt de stempel ‘adviesraad’. Zo houdt het stadsbestuur de vinger aan de pols in de samenleving en in verschillende domeinen van het socioculturele leven. We geven u graag een overzicht van hun werking.

Cultuurraad

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

De cultuurraad is het adviesorgaan voor het cultuurbeleid van
Herentals. Verenigingen, organisaties, instellingen of individuele personen die interesse hebben om lid te worden, moeten voldoen aan
de voorwaarden opgesomd in het organiek reglement van de cultuurraad. Is uw vereniging al lid van de Herentalse cultuurraad en wilt u lid
blijven? Bezorg dan de contactgegevens van uw vereniging en de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) van de
afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaardigde van uw vereniging aan de stad. Ook als u, als individu, kandidaat-deskundige bent,
kunt u zich kandidaat stellen.

De GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)
geeft zijn deskundig advies bij de opmaak van ruimtelijk structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingsaanvragen en
strategische projecten. De raad kan advies geven op eigen initiatief.
De Gecoro bestaat uit maximaal 12 leden, waarvan minstens één
vierde een deskundige ruimtelijke ordening is. De andere leden vertegenwoordigen de voornaamste maatschappelijke geledingen (zoals
milieu en natuur, landbouw, werkgevers, werknemers, handelaars,
zelfstandigen, …). Elk effectief lid heeft een plaatsvervanger. Onder de
deskundigen wordt een voorzitter benoemd om de vergaderingen in
goede banen te leiden. Een mandaat duurt zes jaar en loopt gelijk met
een legislatuur van de gemeenteraad. De Gecoro vergadert gemiddeld tienmaal per jaar, op een vast tijdstip in de maand.

Aanvragen tot lidmaatschap brengt u voor 4 maart 2013 schriftelijk
binnen bij het cultuurcentrum, Grote Markt 35, 2200 Herentals of
mailt u naar cultuurcentrum@herentals.be. Voor meer informatie of
voor het organiek reglement van de cultuurraad kunt u bij het cultuurcentrum terecht.

Derdewereldraad
De derdewereldraad is een adviesraad die werkt rond de Noord-Zuidproblematiek en activiteiten organiseert rond de 11.11.11-actie, Herentals als fairtradegemeente en Wereldtals. De verbondenheid met
het Zuiden staat centraal; burgers moeten die verbondenheid zien in
hun dagelijkse leven. Zo kunnen mensen keuzes maken die een positief effect kunnen hebben op de ontwikkeling van de mensen in het
Zuiden. Ook ontmoetingen met mensen uit het Zuiden moeten een
belangrijke plaats krijgen. Zulke ontmoetingen kunnen vooroordelen
wegwerken en meer kennis en begrip teweegbrengen, wat leidt tot
grotere solidariteit. De adviesraad is toegankelijk voor iedereen.
Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n,
tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be

Gemeenschapsraad Noorderwijk
De gemeenschapsraad Noorderwijk
vierde in 2006 haar dertigjarig bestaan.
De voornaamste activiteiten zijn de
Ronde van Noorderwijk, de acties voor
het goede doel die de Noorderwijkse
missionarissen steunt, en de jaarlijkse
kerststal. De adviesraad is toegankelijk
voor vertegenwoordigers van verenigingen en wijken uit Noorderwijk.
Meer informatie: cultuurcentrum,
Grote Markt 35, tel. 014-28 53 10,
cultuurcentrum@herentals.be
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De Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening legt de GECORO een
evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op. Dit is
dus een warme oproep aan zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. Nieuwe kandidaten en oud-leden kunnen zich inschrijven voor
15 maart 2013 met een gemotiveerde kandidaatstelling en cv aan het
college van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200
Herentals. Laat ook even weten of u al dan niet interesse heeft voor
het voorzitterschap.
Meer informatie: dienst ruimtelijke ordening, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Jeugdraad
De jeugdraad komt op voor
de belangen van kinderen
en jongeren, jeugdverenigingen en andere jeugdwerkinitiatieven. De jeugdraad
brengt adviezen uit over
het jeugdbeleid. Jongeren
kunnen er hun mening kwijt
over het stedelijk jeugdbeleid. De jeugdraad moedigt
sociale en culturele activiteiten voor de jeugd aan en neemt zelf initiatieven die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. De jeugdraad
wil bij zo veel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het
gemeentebeleid bevorderen en inspraak stimuleren. De adviesraad is
toegankelijk voor individuele jongeren, Herentalse jeugdverenigingen
en professionelen uit het jeugdwerk.
Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n,
tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be

ADVIESRADEN
Lokaal Overleg Kinderopvang

Seniorenraad

Het Lokaal Overleg Kinderopvang zorgt ervoor dat mensen die betrokken zijn bij kinderopvang inspraak krijgen in de organisatie en de
werking ervan. Het stadsbestuur raadpleegt het Lokaal Overleg Kinderopvang bij de samenstelling en de uitvoering van het beleidsplan
kinderopvang en de verdere ontwikkeling van kinderopvang binnen
de stad. Deze adviesraad is toegankelijk voor iedereen die met jonge
kinderen bezig is: ouders, opvang, scholen, jeugdwerk en andere belanghebbenden (bedrijven, ...).

De seniorenraad behandelt en coördineert alle algemene aangelegenheden rond senioren. De raad geeft adviezen of richtlijnen over
het stedelijk seniorenbeleid en dient als informatiekanaal en ombudsdienst. De seniorenraad bevordert het seniorenwerk, de seniorenzorg
en de integratie van personen van de derde leeftijd in de maatschappij. De adviesraad is toegankelijk voor iedereen.

Meer informatie: sociale dienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Meer informatie: sociale dienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Sportraad

De landbouwraad geeft de stad advies over het land- en tuinbouwbeleid. De adviesraad vergadert over de problemen en mogelijkheden
van de land- en tuinbouw. De landbouwraad overlegt ook met de verschillende land- en tuinbouworganisaties. Deze adviesraad staat open
voor afgevaardigden van belangengroepen die geïnteresseerd zijn in
het landbouwbeleid van Herentals en zijn deelgemeenten.

De sportraad wil de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven stimuleren bij alle inwoners van Herentals. De sportraad
geeft advies over het sportbeleid en het gebruik van de sportaccommodatie. Kandidaten voor de sportraad worden voorgedragen door
een erkende sportclub waarbij de kandidaat is aangesloten. Verenigingen die in de loop van deze legislatuur erkend worden, kunnen nog
kandidaten voordragen. Deze kandidaat moet voldoen aan de bepalingen van het reglement.

Meer informatie: milieudienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 51 00, sportdienst@herentals.be

Middenstandsraad

Vrouwenraad

De middenstandsraad vormt een direct aanspreekpunt voor de Herentalse handelaar en het stadsbestuur. De middenstandsraad doet voorstellen over promotiecampagnes of verkeersingrepen. Daarnaast organiseert de middenstandsraad evenementen die het handelscentrum
van Herentals in het licht zetten. De middenstandsraad moet de samenwerking tussen middenstand en stadsbestuur bevorderen. De middenstandsraad komt viermaal per jaar samen en is toegankelijk voor vertegenwoordigers van vzw Thals, Unizo, de middenstand en de horeca.

De vrouwenraad is een pluralistische organisatie die gelijke rechten en
kansen wil voor vrouwen en mannen, ongeacht leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur, overtuiging of invaliditeit. De vrouwenraad is aanwezig op vergaderingen over kinderopvang, seniorenwerking, veiligheid,
verkeer, ... en houdt elke derde vrijdag van de maand, van 14 uur tot
16.30 uur, een bijeenkomst in het Fundatiehuis op het Begijnhof. De
deelnemers voeren er gesprekken, wisselen gedachten uit of krijgen
vorming over uiteenlopende thema's. Alle vrouwen zijn welkom.

Meer informatie: dienst middenstand, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Meer informatie: sociale dienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Landbouwraad

Milieuraad
Deze adviesraad beoogt
de verbetering, het behoud en het herstel van
het milieu, het landschap en de natuur in
de gemeente. Hij is bevoegd om de gemeente
zowel op eigen initiatief
als op verzoek van de
gemeenteraad of het
schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De milieuraad vervult tevens een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking en kan in dit verband op eigen
initiatief en op niet-dwingend verzoek initiatieven ontplooien. De
milieuraad staat open voor verenigingen en individuen die belangstelling hebben voor het milieu en de natuur.
Meer informatie: milieudienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Werkgroep Personen met een Handicap
De Werkgroep Personen met een Handicap (WGPH) adviseert het
stadsbestuur over alle aangelegenheden die te maken hebben met
personen met een handicap. Het gaat bijvoorbeeld om parkeerplaatsen en de toegankelijkheid van gebouwen. De adviesraad is toegankelijk voor iedereen.
Meer informatie: sociale dienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Kontaktgroep Industrie Herentals (KIH)
De KIH wil ondernemingen in de mogelijkheid brengen elkaar beter
te leren kennen en streeft gemeenschappelijke oplossingen voor gemeenschappelijke problemen na. De KIH pleegt overleg met de stad
en andere overheidsinstellingen, en vraagt aan zijn vertegenwoordigers om deel te nemen aan de milieuraad en de Gecoro. De KIH is
toegankelijk voor ondernemingen (geen kleinhandel) uit Herentals,
Grobbendonk, Herenthout of Vorselaar.
Meer informatie: dienst middenstand, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be
februari 2013
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BUDGET 2013
Overgangsbudget legt gezonde basis voor nieuw bestuur
Het budget 2013 is een overgangsbudget tussen twee besturen. Het laat dus toe om de overgang tussen de vorige en de huidige bestuursploeg correct te laten verlopen. Zo blijven de dienstverlening en de lopende projecten van de stad gewaarborgd. De nieuwe bestuursploeg krijgt zo de mogelijkheid om nieuwe prioriteiten vast te leggen.
De grote aandachtspunten uit de budgetten van de afgelopen jaren
waren kostprijsbewust handelen, efficiënt werken en zuinig omgaan
met mensen en middelen. Dat waren ook vaste gegevens bij de opmaak van dit budget. In het budget van 2013 zijn er daarom op dit
moment geen grote nieuwe investeringen gepland. Het nieuwe bestuur kan die nog wel toevoegen in de loop van 2013.
De uitgangspunten van het budget van 2013 zijn duidelijk. Het budget
moet zuinig en noodzakelijk zijn, en moet realiseerbaar zijn tegen het
einde van 2013. Er is dus geen plaats voor nieuw beleid. Het budget
2013 maakt ook deel uit van de beleids-en-beheercyclus (BBC). De
BBC is een nieuwe manier voor het beheer van overheidsfinanciën
die door de hogere overheid aan gemeenten wordt opgelegd. Deze
BBC start voor Herentals in 2014 en biedt dus voldoende ruimte voor
de beleidsintenties van het nieuwe bestuur.
Dit betekent niet dat de stad geen belangrijke uitgaven plant. Zo is er
de uitvoering van de bestaande beleidsplannen, die nog van kracht
zijn tot het einde van 2013. Verder zijn er de noodzakelijke investeringen van materialen die vervangen moeten worden. Ook bouwt de
stad in Addernesten een opslagplaats voor de uitvoeringsdiensten.
Over deze bouw werd in 2012 een beslissing genomen, die nu uitgevoerd wordt. Een uitgebreidere lijst van de investeringen vindt u
achter aan dit artikel.

Voor 2013 raamt de stad een tekort van 2.824.003 euro. Er worden
dus meer uitgaven dan inkomsten verwacht. Toch kan het algemeen
begrotingsresultaat afgesloten worden met een positief resultaat
van 7.806.082,71 euro. Dat heeft de stad te danken aan de overschotten van vorige jaren.

Gemeentelijke schuld
De stad zal in 2013 de geplande investeringen voor ongeveer de helft
betalen met eigen middelen (2.915.001 euro) en deels met leningen
(2.500.000 euro) en subsidies (852.027 euro). De laatste jaren is de
leningslast fors verminderd en is de schuld afgebouwd. Voor 2013
ramen we een afbetaling van 3.336.267 euro; in 2007 was dat nog
4.213.000 euro.

Uitgaven
De gewone begroting van de stad bedraagt 39,52 miljoen euro. In
oude Belgische frank hebben we het dan over een bedrag van 1,59
miljard.
Grafiek 1 geeft een goed overzicht van hoe de stad dit bedrag besteedt. Een groot deel van de uitgaven (44,5 procent) is bestemd
voor personeelskosten. De totale brutokosten daarvan bedragen
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belastingen voor haar rekening. De ophaling en verwerking van afval via Diftar is goed voor 5 procent van de belastingsinkomsten. De
overige belastingen, zoals de belasting op milieu voor bedrijven, die
op drijfkracht, het sluitingsuur, reclameborden, banken en financieringsinstellingen, verkeersbelasting en tweede verblijven, zijn goed
voor ongeveer 7 procent.
Een andere belangrijke bron van inkomsten is de subsidie van de
Vlaamse regering, het gemeentefonds. Dit is goed voor 17 procent
van de inkomsten.
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De stad ontvangt ook inkomsten uit aandelen van onder meer de
energiesector. Die zijn goed voor 4 procent van de inkomsten. 19
procent van de inkomsten is afkomstig van subsidies die voortvloeien uit de werking van de stad. De inkomsten uit prestaties is vastgesteld op 7 procent (prestaties brandweer, bibliotheek, toegangsgelden cultuurcentrum, …).
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GRAFIEK 2
17.596.345 euro. Een andere belangrijke uitgavenpost
(21 procent) zijn de werkingskosten van de stad. Het totaalbedrag van deze werkingskosten bedraagt 8.286.970
euro. Hiermee betaalt de stad energiekosten, kantooren technische benodigdheden, benodigdheden voor
voertuigen en gebouwen en opleidingskosten. In het kader van een duurzaam financieel beheer blijven de energiekosten (bijna 9 procent van de werkingskosten) een
belangrijk deel van de werkingskosten.
Met meer dan een vierde van de uitgaven (26 procent)
zijn de subsidies aan gezinnen (geboortepremies, mantelzorgpremie, personen met een handicap, milieu …),
verenigingen, kerkfabrieken, OCMW en de politiezone
Neteland een belangrijke uitgavenpost. In totaal komt dit
neer op 10.299.152 euro.
De schuld van de stad (8,5 procent van de uitgaven) bedraagt 3.337.417 euro en bestaat voornamelijk uit intresten en aflossingen van leningen.

Waar haalt de stad haar geld vandaan?
Grafiek 2 toont de verhouding van de inkomsten van de
stad. Herentals haalt ruim de helft van zijn inkomsten uit
belastingen betaald door de inwoners en bedrijven van
Herentals. Bijna de helft van de belastingen is afkomstig
van de belasting op gebouwen en gronden. De personenbelasting neemt meer dan een derde (37 procent) van de

De stad investeert in 2013 voor een totaal bedrag van 6.267.028
euro. Om haar investeringen te financieren maakt de stad gebruik
van leningen, subsidies en eigen middelen. De subsidies bedragen
852.027 euro.
We geven hier een overzicht van de belangrijkste investeringen.
Wagen dienst onderhoud
Herstellen laagspanningsnet brandweer
Vervanging personeels- en materieelwagen voor brandweer
Lichte vrachtwagen voor onderhoud gebouwen
Vrachtwagen met containersysteem voor dienst vervoer
Oprichting van gebouw en omgevingswerk Addernesten
Aankoop gronden rooilijn Lierseweg
Buitengewoon onderhoud van diverse straten en betonwegen
Projecten verkeersveiligheid
Nieuwe parkeerautomaten
Uitbreiding/aanpassing openbare verlichting
Instrumenten en geluidsmateriaal
Inrichting wijkspeelterreinen
Vernieuwen metalen hekwerk Stadspark
Bestelwagen groendienst
Elektrische wagen groendienst
Eerste fase invoering zelfuitleensysteem bibliotheek
Nieuw leestoestel om microfilms en microfiches te lezen
Studiekosten schuur Noorderwijk
Diverse kleine ingrepen rioleringsnet
Rioleringswerkzaamheden Schoutenlaan
Studiekosten masterplan stationsomgeving
Uitbreiding columbarium Noorderwijk
Grondaankopen
Erelonen opmaak RUP Hannekenshoek
Investeringssubsidies toelage aankoop natuurgebied
Investeringssubsidies IBA (Individuele behandeling afvalwater)
Renovatie gebouwen Schoolstraat
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Dag van het DKO
Het Deeltijds Kunstonderwijs, ook voor u!
DKO staat voor Deeltijds KunstOnderwijs. In Vlaanderen volgen meer dan 160.000 kinderen, jongeren en volwassenen in hun vrije tijd les bij
meer dan 5.000 kunstenaars-leerkrachten. De lessen omvatten beeldende kunst, muziek, woord en dans. In het DKO leert u de knepen van
het vak om zo actief deel te nemen aan het culturele leven. In Herentals zijn er twee stedelijke academies die zich met kunst bezighouden.
Dat zijn de Academie voor Beeldende Kunst en de Academie voor Muziek, Woord en Dans. Net zoals de andere 164 academies in Vlaanderen
stellen ze op de Dag van het Deeltijds KunstOnderwijs hun werking voor aan het grote publiek. Dit jaar vindt de Dag van het DKO plaats op
zaterdag 2 februari. We geven u graag een overzicht van alle activiteiten.

De Kunstkamer: wonder of rariteit?

Houthandel Antwerpen in foyer ’t Schaliken

Op de Dag van het DKO kunt u in de Academie voor Beeldende Kunst
een kunstkamer en een wonderkamer bezoeken. Of is dat laatste eerder een rariteitenkabinet? De eerste wonderkamers ontstonden in de
loop van de renaissance. Vorsten, edelen en rijke kooplui creëerden
vaak verzamelingen van opgezette dieren, mineralen, allerlei relieken,
artefacten of exotische voorwerpen, en uiteraard ook kunstwerken.
Deze wonderkamers waren doordrongen van volkslegendes en bijgeloof. Men vond er altijd wel sporen van een draak of een eenhoorn. De
tentoonstelling Kunstkamer roept de sfeer van deze wondere wereld
weer op: een overvolle kamer met tekeningen, etsen, beelden, keramiek, grafiek, en kunstwerken van kinderen en leerlingen van de middelbare graad, in confrontatie met rariteiten uit de natuurhistorische
en exotische wereld. Deze boeiende en verrassende tentoonstelling zal
ongetwijfeld verwondering en bewondering oproepen bij jong en oud.

Bent u een blazer? Of geïnteresseerd in blaasinstrumenten? Kom dan op
de Dag van het DKO zeker naar de foyer van cc ’t Schaliken. De Academie
voor Muziek, Woord en Dans nodigt iedereen uit voor een workshop
met Houthandel Antwerpen. De workshop is bestemd voor iedereen
vanaf negen jaar die een blaasinstrument bespeelt. Iedereen, van welk
niveau ook, mag deelnemen. De workshop vindt plaats tussen 13.30 uur
en 16 uur. Partituren of voorbereiding zijn niet nodig. Tijdens de workshop werkt u in groep rond klank, présence en improvisatie.

Kunstkamer is open zaterdag 2 februari van 10 tot 18 uur. Ook alle ateliers zijn die dag open. Iedereen is welkom voor een drankje en hapje
in het Kunstcafé. De tentoonstelling is nog te bezoeken tot 23 februari
op maandag, dinsdag, woensdag van 13 tot 22 uur en zaterdag van 9
tot 13 uur. De tentoonstelling is gesloten in de krokusvakantie.
Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst,
Markgravenstraat 77, tel. 014-28 51 55,
academie.beeldende.kunst@herentals.be,
www.uitinherentals.be/kunstacademie

Deelnemen kost 5 euro, maar enkel toekijken kan gratis. Inschrijven
doet u via wim.boelen@gmail.com of via tel. 014-51 46 28. De inschrijving is definitief na storting van 5 euro op rekeningnummer 0011271931-46 met de vermelding WORKSHOP 2/2/13 en vermelding van
uw naam.
Meer informatie: www.houthandelantwerpen.com

Pianomarathon
Sport en muziek, een rare combinatie? De leerlingen piano van de muziekacademie trekken alvast hun sporttenue aan om muziek te maken.
Zij geven elkaar in ware estafettestijl de stok door om zo het wereldrecord marathon te verbeteren met pianomuziek. De marathon start
om 13.30 uur, de aankomst wordt verwacht omstreeks om 15.33 uur
en 38 seconden. Supporters zijn welkom in de auditiezaal van de academie (Hikstraat 28).

Massaconcert gitaarensemble
In de balletzaal van de academie kunt u om 13.30 uur genieten van
een massaconcert met 40 gitaristen van de academie (Hikstraat 28).
Benieuwd? Kom dan zeker langs.

De heetste club van ’t stad
Het slagwerklokaal van de muziekacademie vormt vanaf 13.30 uur het
decor voor de heetste club van ’t stad. Zes bands van de afdeling pop
en rock nodigen u graag uit om mee te swingen op oude en nieuwe
hits. De doo-wops zullen niet van de lucht zijn.

Folkbal
Om 19 uur gaat in de auditiezaal van de muziekacademie een folkbal
van start. Nog nooit op folk gedanst? Geen probleem. De avond begint
met een dansinitiatie die u alle dansjes leert die tijdens het bal aan
bod komen. Vanaf 20 uur spelen de leerlingen en leerkrachten van de
folkafdeling voor u ten dans.
Meer informatie:
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28,
tel. 014-21 33 05, samwd@herentals.be, www.samwdherentals.be
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AZ HERENTALS
AZ Herentals klaar voor de toekomst
Het AZ Sint-Elisabeth Herentals is klaar voor de toekomst. Om dat te tonen heeft het AZ
sinds kort een nieuw logo. Dit logo sluit aan bij het vernieuwde uiterlijk van het ziekenhuis
en kijkt vooruit naar de toekomst. Bovendien mag u het ziekenhuis voortaan ook gewoon AZ
Herentals noemen.

Clusters per verdieping
De activiteiten in het ziekenhuis zijn per
verdieping geclusterd. Zo vindt u de afdeling
intensieve zorgen voortaan naast de spoedgevallen, zodat er in dringende situaties een
wisselwerking kan zijn tussen de twee afdelingen. De vierde verdieping is nu de afdeling voor
inwendige ziekten, de vijfde een chirurgische
verdieping. Momenteel renoveert het ziekenhuis nog de onderste verdiepingen, met onder
meer materniteit en pediatrie. Ook zal het operatiekwartier uitgebreid worden en krijgt het
op de tweede verdieping het gezelschap van
het chirurgisch daghospitaal, zodat de verplaatsingen van de patiënten verkorten. Tegen eind
2015 moeten de renovatiewerken achter de
rug zijn.

Vernieuwde infrastructuur
Het AZ Herentals is sinds 2008 bezig met een grondige vernieuwing
van de infrastructuur. Door de stijging van de activiteiten in het ziekenhuis, was het nodig om zowel de infrastructuur als de organisatie
aan te passen. Met de huidige renovatie gebeurt dat.
Naast de renovatie van de bestaande gebouwen, plant het ziekenhuis ook twee nieuwbouwprojecten. Zo zijn momenteel de bouwwerken bezig van een nieuw consultatiegebouw op de vroegere doktersparking achteraan het ziekenhuis. Ook plant het AZ een nieuw
gebouw voor de administratieve diensten.
Meer informatie:
AZ Herentals, Nederrij 133, tel. 014-24 61 11, www.azherentals.be

Modern, vernieuwend en eigenzinnig
Nu de vernieuwingsoperatie zo ver gevorderd is, vond het ziekenhuis
de tijd rijp om ook zijn logo te vernieuwen. Het vorige logo dateert uit
2003, toen het 750-jarig bestaan van het ziekenhuis werd gevierd. Het
nieuwe logo gebruikt de verschillende warme kleuren die ook in de gebouwen van het ziekenhuis voorkomen. In de groene kleur is een hartslag te herkennen, wat de link naar de zorgsector aangeeft. Het logo is
krachtig, modern en past volledig bij de uitstraling van het ziekenhuis.
Want het AZ Herentals durft zich te omschrijven als modern, vernieuwend en zelfs eigenzinnig omdat het als zelfstandig ziekenhuis overeind
wil blijven.
Sinds 2010 heeft het AZ Herentals een vzw-statuut en is het dus niet langer een OCMW-ziekenhuis. Op dit moment werken er in het ziekenhuis
ruim 600 werknemers en 90 artsen.

februari 2013

9

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Oproep voor Keet in Huis
Volgend seizoen (2013-2014) organiseert cultuurcentrum ’t Schaliken een nieuwe reeks huiskamervoorstellingen onder de noemer Keet in Huis. Wilt u uw woonkamer openstellen voor een
swingend jazzconcert, een snedige theatermonoloog, een intiem optreden door een singersongwriter, een avondje loungemuziek of aanstekelijk cabaret? Stuur dan gauw een mailtje
naar cultuurcentrum@herentals.be.

Microband
Strange Music Symphony
Vrijdag 22 februari om 20 uur
in de schouwburg

UITVERKOCHT

Houthandel Antwerpen
Do You Remember?
Zaterdag 2 februari om 20 uur in de schouwburg
Ensemble Houthandel Antwerpen gaf aan de
Britse componist Philip Feeney de opdracht
om muziek te schrijven voor hun nieuwste
productie. Voor Do You Remember? ging Philip Feeney op zoek naar een heel persoonlijk
Houthandel Antwerpen-verhaal. De vijf musici
van het ensemble vertellen hun grote en kleine herinneringen, soms grappig en spannend,
dan weer ontroerend en droevig.
In samenwerking met de Herentalse muziekacademie
Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenprijs)

Het Zuidelijk Toneel / Lucas De Man en Oscar Kocken
Bejaarden en begeerte
Woensdag 13 februari om 14.30 uur in de schouwburg
Kan je nog verliefd worden op je tachtigste? Zo ja, is
dat hetzelfde als wanneer je twintig bent? Mag je nog
met iemand samen zijn na het overlijden van je partner? Bejaarden en begeerte is een onderzoeksproject
van theatermaker Lucas De Man (1982) en schrijver
Oscar Kocken (1983) en vormt een zoektocht naar
liefde, verlangen en erotiek op hogere leeftijd. Mensen jonger dan 65 worden voor de voorstelling gekoppeld aan een oudere dame of heer.
Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenprijs)
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Tania Poppe,
ianka fleerackers en
Ann Ceurvels
Moi non plus
Zaterdag 23 februari om 20 uur
in de schouwburg
Wat is deze liefdesmaand zonder een
knap stukje erotiek? Madame Moi,
Madame Non en Madame Plus denken
dat het erbij hoort. Tania Poppe, Ianka
fleerackers en Ann Ceurvels nodigen u
met aandrang uit op Moi non plus, een
voorstelling met passioneel gelezen en
stomend gefluisterde literatuur.
Toegang: 15 euro / 12 euro
(Vriendenprijs)

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Freaky Age en captain Steel

A perdre la raison

Vrijdag 15 februari vanaf 20 uur in zaal ’t Hof en
jeugdhuis 10R20

Dinsdag 26 februari om 20 uur
in de schouwburg

Op vrijdag 15 februari kunt u in zaal 't Hof terecht
voor een optreden van indierockgroep Freaky
Age. Freaky Age was in 2006 de jongste band ooit
die de finale van Humo’s Rock Rally bereikte. In
het voorprogramma staat de lokale groep Jesse
Ashfield. Captain Steel en DB Vox sluiten de avond
af met een dj-set in jeugdhuis 10R20.
Een ticket geeft toegang tot zaal ’t Hof en jeugdhuis 10R20.
Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenprijs / leden 10R20).

Boke Hertals
One Trick Po

cultuur

Boke Hertals

Donderdag 21 februari om 12.15 uur in de foyer
Op zoek naar een leuke opvulling van uw middagpauze? Tijdens Boke Hertals kunt u genieten van
middagconcerten in de foyer van cc 't Schaliken. Op donderdag 21 februari komt One Trick Po
langs. One Trick Po is de jazzy popgroep rond singer-songwriter Veerle Pollet. De groep wordt voor
de liveshows bijgestaan door muzikale duizendpoot Julien Richez op bas en Jo Mahieu op gitaar.
De toegang is gratis, de boterhammen ook. Maar: op is op. Om 12 uur gaan de deuren open. Het
concert duurt van 12.15 uur tot 13.15 uur.
Toegang: gratis

Mounir leeft al
sinds zijn kinderjaren bij dokter Pinget. Hij trouwt met
de Franse Murielle
en ze gaan met
hun vier kinderen
samenwonen in het huis van de dokter.
Murielle krijgt steeds meer het verstikkende gevoel opgesloten te zijn. Er ontstaat een verraderlijke situatie waaraan
het gezin ten onder dreigt te gaan. A
perdre la raison is een Belgisch drama,
gebaseerd op het verhaal van Geneviève Lhermitte, de vrouw die in Nijvel
haar vijf kinderen vermoordde.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenprijs)

De piraten!
Alle buitenbeentjes
aan dek (+6 jaar)

Woensdag 27 februari om 14.30 uur
in de schouwburg

Geert De Kockere en
muziekacademie Herentals
VerWoorden (8+)
Zondag 24 februari 2013 om 14.30 uur
in de schouwburg

Geert De Kockere is een auteur uit Gierle, die
al meer dan 75 boeken voor kinderen, jongeren en volwassenen heeft geschreven. Met
de verWoordenaars brengt hij teksten uit zijn
jeugdboeken.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

Circuit X – Maarten Westra Hoekzema / unm
De verleiding
Donderdag 28 februari om 20 uur in de schouwburg
Verleiding, daar draait alles om. Maarten Westra Hoekzema ontpopt zich tot alwetende goeroe.
Hij vertelt exact hoe u krijgt wat u wilt. En vooral hoe u met overweldigend succes een vrouw of
een man moet versieren. Zanger en acteur Maarten Westra Hoekzema stond in 1999 in de finale
van het Leids Cabaretfestival. Don Verboven, directeur van het VTi, leidt het nagesprek.
Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenprijs)

In deze Vlaamse
versie van de film
The Pirates! Band
of Misfits, wil Piraat Kapitein samen met zijn klunzige bemanning de
grote prijs Piraat
van het Jaar winnen. Daarvoor moeten ze Black Bellamy en Langzwaard Liz
verslaan en vechten tegen een duivelse
koningin. Ze gaan in zee met de verstrooide wetenschapper Darwin en een
pratende chimpansee. Maar ze verliezen één ding waar de piraat het meest
van houdt nooit uit het oog: avontuur!
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenprijs)

Info en tickets:
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35,
Herentals
cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be, tel 014-28 51 30
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tentoonstelling
Monumental vzw
Van de koele meren des doods
Van zaterdag 12 januari tot en met zondag 3 februari
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige
De dood wordt in onze hedendaagse samenleving al te vaak naar de taboesfeer geschoven. Het
was ooit anders. Vroeger was de dood manifest aanwezig in het straatbeeld: een huis met een
sterfgeval werd met dieppaars omfloerst, voorbijgangers bogen het hoofd voor een rouwstoet en
begraafplaatsen waren grafcomplexen met mausolea en praalgraven. De vzw Monumental wil dit
existentiële thema uit het verdomhoekje halen. In schilderijen, foto’s, sculpturen, videowerk en
installaties tonen hedendaagse, internationale kunstenaars hoe zij met het thema dood en verlies
omgaan. De toegang is gratis.

Fred Michiels
Het toeval als figuratief element #7
Van zaterdag 9 februari tot en met zondag 3 maart
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal
Met Het toeval als figuratief element #7 toont Fred Michiels dat hij een stilistische kameleon is. Zijn
oeuvre is even complex, gelaagd en veelzijdig als de huidige maatschappij. Fred Michiels kiest in
zijn werk voor verschillende referentiekaders en plaatst die boven op elkaar. Zelfs letterlijk, door
alternatieve dragers voor zijn werk te combineren met het klassieke doek. De toegang is gratis.

Hedendaagse keramiek
Goed gebakken

cultuur
Quiz van de cultuurraad
De Herentalse cultuurraad organiseert
op vrijdag 22 februari de achtste editie
van de succesvolle Quiz van de Cultuurraad. De quiz vindt plaats in zaal ’t Hof
(Grote Markt 41) en start om 20 uur.
Ploegen bestaan uit maximaal vijf personen die hun algemene kennis willen
testen. Het inschrijvingsgeld bedraagt
20 euro per ploeg.
Informatie en inschrijvingen:
Wim Van Hirtum,
tel. 014-85 41 80 of 0472-42 76 12,
quiz@cultuurraadherentals.be

Negende academiequiz
Op vrijdag 1 maart kunt u deelnemen
aan de negende academiequiz van de
Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst. De quiz vindt plaats in zaal ’t Hof
en start om 20 uur. Actualiteit, film, muziek, kunst, literatuur, geschiedenis …
alle onderwerpen komen aan bod. Vorm
een ploeg van vier personen en schrijf u
in via corinne@pics.be. Deelnemen kost
16 euro per ploeg.

Van zaterdag 16 februari tot en met zondag 10 maart
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

Meer informatie en inschrijvingen:
corinne@pics.be

Goed gebakken geeft u een overzicht van internationale,
hedendaagse keramisten die elk een heel persoonlijke
vormentaal hebben ontwikkeld. Wat de objecten verenigt,
is dat ze ‘goed gebakken’ zijn. De kunstenaars zijn afkomstig uit Frankrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Nederland,
Hongarije, Turkije, Polen, Spanje en België. De toegang is
gratis.

Ode aan de muziek

Met dank aan galerie Terra in Delft (Nederland), Puls Gallery
en Artworks Gallery.

Geïllustreerde lezing en rondleiding
Goed gebakken
Woensdag 20 februari om 20 uur in kasteel Le Paige: UITVERKOCHT
Donderdag 21 februari om 20 uur in kasteel Le Paige: UITVERKOCHT
Twee keramisten, Jeanne Opgenhaffen en Anne-Marie Laureys, lichten hun werk en hun werkwijze toe. Er is een rondleiding met kunstenares Reinhilde Van Grieken en curator Guy Van Leemput.
De toegang bedraagt 3 euro.
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Viva la musica! Onder deze titel brengt
Vocaal Ensemble Markant een ode aan
liederen uit alle tijden en vele landen.
De voorstelling vindt plaats op zondag 3
maart in de feestzaal van hotel Karmel
(Grote Markt 39). Het aperitiefconcert
begint om 11 uur, het matineeconcert
om 15 uur. Na afloop biedt het koor u
een gratis drankje aan. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro
aan de kassa. Als u zestien jaar of jonger bent, betaalt u de helft van de prijs.
Snel reserveren wordt aangeraden. Uw
reservatie is pas effectief na betaling op
rekeningnummer 413-2215861-50.
Meer informatie: tel. 014-21 76 71,
tickets@ensemblemarkant.be

sport
Start to Swim
Zwemmen is goed voor uw conditie,
figuur en humeur. Maar hoe begint
u eraan? En nog belangrijker: hoe
houdt u het vol? Start to Swim geeft
u een duwtje in de rug. Tien weken
lang krijgt u begeleiding, technische
tips en advies van ervaren lesgevers.
U mag gebruikmaken van het zwemen lesmateriaal van het Netepark.
De lessenreeks start op dinsdag 19
februari. Er zijn trainingssessies op
dinsdagavond van 21 tot 22 uur en
op zaterdagvoormiddag van 9 tot 10 uur. Wie de reeks succesvol afrondt, behaalt een trimdiploma. Deelnemen kost 65 euro met en 25 euro zonder twintigbeurtenkaart. Inschrijven kan aan
de kassa van het Netepark, telefonisch bij de sportdienst (tel. 014-28 51 50) of via www.herentals.
be/start-to-swim.

U sportelt toch ook?
Fitness voor vijftigplussers
Sportieve senioren kunnen elke woensdag van 10 tot 11 uur in De Vossenberg komen sporten.
Onder begeleiding van een sportanimator werkt u aan lenigheid, kracht en stabiliteit om het
lichaam te verstevigen. Zowel mobiele als minder mobiele mensen zijn welkom, en u doet mee
op uw eigen tempo.
Aquagym/aquafitness voor vijftigplussers
Elke maandag van 15.20 tot 16.05 uur en van 16.15 tot 17 uur kunnen senioren in borstdiep
water van 30°C op eigen tempo aan aquagym doen. Op vrijdag kunt u van 9 tot 9.50 uur aan
aquafitness doen.
Badminton voor vijftigplussers
Als u liever badminton speelt, bent u op donderdag van 13.30 uur tot 16 uur welkom in De Vossenberg. In de sporthal van Noorderwijk kan dat op maandag van 13.30 uur tot 15 uur.

Meer informatie
Sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be

Fit op de Fiets
KWB wil mensen op een gezonde manier aan het bewegen zetten en start met een trainingsreeks voor fietsers. Er is zowel een reeks voor beginnende fietsrecreanten (tot 50 kilometer)
als een reeks voor beginnende wielertoeristen (tot 100 kilometer). Gedurende tien weken
neemt u wekelijks deel aan een gezamenlijk oefenmoment. Het is de bedoeling dat u naast
deze fietstocht ook individueel oefent en aan uw conditie werkt. Meer informatie over Fit op
de Fiets krijgt u tijdens de informatieavond op donderdag 7 februari om 20 uur in het Paterszaaltje (Kapucijnenstraat 7).
Meer informatie:
Jan Torfs, tel. 014-21 99 93 (beginnende fietsrecreanten) en Patrick Van der Linden,
tel. 014-22 02 14, patrick.vanderlinden@hotmail.com (beginnende wielertoeristen)

JEUGD
Plan alvast
uw zomervakantie
In de zomervakantie kunnen kinderen
tussen vijf en veertien jaar spelen en
ravotten op de speelpleinwerkingen
van de stad. Omdat ouders al vroeg
beginnen met de planning van hun zomervakantie heeft het stadsbestuur de
planning van de verschillende zomerwerkingen vastgelegd. Houd uw agenda
in de aanslag!
• Stedelijke vakantiewerking (Wijngaard): van 1 tot 12 juli, van 22 juli tot
9 augustus en van 19 tot 23 augustus
• Speelpleinwerking NoMo (Noorderwijk en Morkhoven): van 15 tot 26 juli
en van 19 tot 30 augustus
• Buurtspeelpleinwerking Diependaal:
van 8 juli tot 14 augustus
• Speelbus: van 1 tot 19 juli en van
29 juli tot 14 augustus
Opgelet: er is geen speelpleinwerking
in de weekends en op 11 juli en 15 en
16 augustus.

Meer informatie

Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 01421 21 86, jeugddienst@herentals.be,
www.jeugddienstherentals.be,
www.facebook.com/jeugddienst.
herentals

Workshops voor
strijkers en blazers
Van 8 tot 17 februari vindt in heel
Vlaanderen de Week van Jeugd en Muziek plaats. In Herentals organiseert
J&M Herentals-Westerlo een musiceerdag op zondag 17 februari. Strijkers, houtblazers en koperblazers die
niveau M1 behaalden of die hun instrument al minstens drie jaar bespelen,
zijn welkom in het Sint-Jozefscollege
(Collegestraat 46). Om 15 uur kunnen
ouders en sympathisanten genieten
van het resultaat tijdens het slotconcert. Inschrijven voor de workshops
kan tot 10 februari.
Meer informatie: Mia Schroven,
miaschroven@hotmail.com,
gsm 0477-60 36 81,
www.jeugdenmuziek.be
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aankondigingen
Locorotondo feest!
De Herentalse circusschool Locorotondo viert
haar vijfde verjaardag met een circusvoorstelling
op vrijdag 15 februari om 19.30 uur in cultuurcentrum ’t Schaliken. Tal van professionele artiesten
brengen een cirque composé met de beste Vlaamse circusnummers van het moment. Kaarten kosten 7 euro voor kinderen en jongeren en 9 euro
voor volwassenen. U kunt ze bestellen via www.
locorotondo.be.
Op zondag 17 februari kunt u de eigen leerlingen
van Locorotondo aan het werk zien op het podium van ’t Schaliken. De circusshow staat in het
teken van Feest!. Een wereldberoemde Herentalse artieste presenteert de show en swingband
La Femme Belge begeleidt de optredens. Er is een
voorstelling om 13 uur en om 16 uur. Kaarten kosten 3 euro. Jaar na jaar zijn de voorstellingen uitverkocht, dus wacht niet te lang.

Eindeloos
wandelplezier
De provincie Antwerpen heeft een
ruim en gevarieerd wandelaanbod,
met twaalf wandelnetwerken die samen goed zijn voor 4.000 kilometer
deugddoende wandelingen. De routes
en knooppunten, waar de wandelpaden elkaar kruisen, kunt u eindeloos
combineren. U kiest zelf uw vertreken eindpunt, traject en afstand. Bij de
dienst toerisme vindt u gedetailleerde
overzichtskaarten, terwijl de rood-witte borden met nummers u onderweg
op het juiste pad houden.
Meer informatie:
dienst toerisme, Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be

Meer informatie en tickets: www.locorotondo.be, gsm 0473-61 37 60

Mindful, sterk en in balans
Fuerza Balance nodigt u uit voor de workshop Mindful, sterk en in balans. In deze praktisch gerichte
cursus leert u de basisprincipes van mindfulness. Het eerste deel van de workshop vindt plaats op
donderdag 21 februari van 19 tot 21.15 uur in De Repertoire (Poederleeseweg 15). Deelnemen aan
dit eerste deel kost 42 euro. Wie de volledige vierdelige cursus volgt, betaalt 135 euro.
Meer informatie en inschrijvingen: gsm 0495-91 71 34, www.fuerzabalance.be

Aandachtstraining
Aandachtstraining, ook bekend als mindfulness, leert u uw aandacht op een bewuste manier gebruiken. Aandachtstraining kan heilzaam zijn bij depressie en angst. De lessenreeks bestaat uit acht
sessies van telkens drie uur. Deelnemen kost 135 euro voor leden van De Voorzorg en 210 euro voor
niet-leden. De lessen vinden plaats op 4, 11, 18 en 25 maart en 8, 15, 22 en 29 april, telkens van 19
tot 22 uur.
Meer informatie: www.well2day.be, tel. 03-285 42 91

Faalangsttraining
Hebt u last van faalangst? Dan bent u wellicht gebaat bij faalangsttraining. De behandeling van faalangst is geen langdurig proces. De klachten zijn meestal snel onder controle. Groepslessen kosten
134,75 euro voor leden van De Voorzorg en 269,50 euro voor niet-leden. Individuele lessen kosten
28 euro per lid en 56 euro per niet-lid. De groepslessen vinden plaats op 22 februari en 1, 8, 15, 22
en 29 maart, telkens van 18.30 tot 20 uur.
Meer informatie: www.well2day.be, tel. 03-285 42 91
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Over de verloren
gierput op de
begijnendijk
Het is weer zover !
Lang zal het niet meer duren,
van vertellers en chocomelk en hete vuren.
Muziek, verhalen en rubber botten,
de thuisblijvers dat zijn de zotten.
Oké oké ,vorig jaar was het waanzinnig
koud,
maar als jullie zorgen voor de warmte,
dan zorgen wij voor het hout!
De Herentalse natuurgidsen en Natuurpunt nodigen u op zaterdag 23 februari
uit voor hun jaarlijkse duistere vertelwandeling. U kunt vertrekken tussen
18 en 20 uur op het einde van de Rozenstraat (zijstraat Lichtaartseweg).
Volg de pijlen tot aan de vertrekplaats.
Deelnemen kost 2 euro, drankje inbegrepen. Kinderen tot twaalf jaar mogen
gratis mee. Tijdens de wandeling krijgt
u verschillende verhalen te horen. Na
twee uur wandelen kunt u genieten van
warme soep, hete chocolademelk of ijskoude jenever.
Meer informatie:
puls.herman@scarlet.be,
gsm 0496-96 78 27

aankondigingen
Herfst- en Winterwandelingen
Nog tot 31 maart kunt u elke zondag gratis wandelen onder begeleiding van een gids. De wandelingen vertrekken vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar ook aan. Op zondag 3 februari
vertrekt de wandeling aan La Puerta (Grote Markt 6), op 10 februari aan The Bridge (Stadspoortstraat 10), op 17 februari aan De Hut (Spaanshofpark) en op 24 februari aan het Gildenhuis (Grote
Markt 25).
De wandelingen vertrekken stipt om 14.30 uur en eindigen tussen 16.30 uur en 17 uur. Net zoals
de voorbije jaren zijn er elke week rustige wandelingen, die uitstekend geschikt zijn voor families
met kinderen, ouderen en mensen die het wat rustiger aan willen doen. Inschrijven is niet nodig
en deelnemen is gratis. U vindt de volledige kalender op www.uitinherentals.be/toerisme en in de
brochure bij de dienst toerisme.
Meer informatie:
dienst toerisme, Grote Markt 35, 2200 Herentals, 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Inloopmobiel Eetstoornissen
Op zaterdag 23 februari staat de Inloopmobiel Eetstoornissen op het Helikopterplein. Tussen 10
en 16 uur kunt u er terecht voor meer informatie over de signalen van eetstoornissen en advies
over de hulpmogelijkheden. Uit recente cijfers blijkt dat eetstoornissen voorkomen bij één op tien
Belgische vrouwen tussen tien en dertig
jaar. Het gaat dus niet om een fenomeen
in de marge, maar om een reëel maatschappelijk probleem. De vereniging Anorexia Nervosa - Boulimia Nervosa (AN-BN)
wil als zelfhulpvereniging het taboe rond
deze psychiatrische stoornis doorbreken.
Denkt u dat iemand in uw omgeving een
eetstoornis heeft? Of hebt u zelf een probleem? Loop dan zeker eens langs bij de Inloopmobiel.
Iedereen is welkom.

Oog in oog
met wilde bijen
Iedereen weet ondertussen dat de bijenpopulatie over de hele wereld drastisch
daalt. Dat het ook met de wildebijensoorten bergaf gaat, is minder bekend.
Toch maken ook zij deel uit van de natuurlijke bestuivingsmotor. Op vrijdag 1
februari om 20 uur kunt u in de Lakenhal een informatieavond bijwonen over
wilde bijen. Wist u dat deze zachtaardige
diertjes niet steken, dat ze solitair leven
en elk een eigen nestje maken? Dat ze
als geen ander bessenstruiken, fruitbomen en andere gewassen bestuiven? Dit
is een reden te meer om het ze naar de
zin te maken, ook in onze eigen tuin. De
spreker van Natuurpunt geeft u hiervoor
praktische tips. De voordracht is een organisatie van de milieuraad. Na afloop
biedt het stadsbestuur een nieuwjaarsreceptie aan.

Meer informatie: www.anbn.be, tel. 016-89 89 89

B&B De Hooizolder
De Noorderwijkse Toneelvrienden brengen de komedie B&B De Hooizolder. Een knecht die
met veel liefde de klanten verwent, een klant met een schoonmaakobsessie en een vriend uit
Amerika zorgen voor de nodige hilariteit. De voorstellingen vinden plaats in het parochiecentrum
van Noorderwijk (Ring 27) op 1, 2, 6, 8, 9, 13, 15 en 16 februari om 20 uur en op 3, 10 en 17 februari
om 15 uur. De toegang is 8 euro.

Fruithagen en klein fruit
Op donderdag 7 februari organiseert de Gezinsbond een lezing over fruithagen en klein fruit
(rode bessen, frambozen, stekelbessen, …). Eddy Vets, lesgever van de Volkstuinen, vertelt u alles over oude Kempense fruitrassen. De lezing vindt plaats in het Technisch Instituut Scheppers
(Scheppersstraat 9) en begint om 20 uur. Deelnemen is gratis maar u moet zich wel vooraf inschrijven.
Meer informatie en inschrijvingen:
Paul Moons, tel. 014-70 74 70, moonspaul@hotmail.com

Vollebuikjestocht
Op zondag 24 februari kunt u deelnemen aan de Vollebuikjestocht. Deze culinaire winterwandeling is een organisatie van de KWB. Vanaf 11.30 uur kunt u
komen aperitieven in het Paterszaaltje
(Kapucijnenstraat 7). Vertrekken kan
tussen 12 en 12.30 uur. Deelnemers
schrijven zich in voor 17 februari door
12 euro te storten op rekeningnummer
BE96 7795 9278 3505, met vermelding
van naam, adres en aantal deelnemers.
Leden van de KWB betalen 10 euro.
Meer informatie:
Jozef Wils, gsm 0475-35 98 40,
www.kwbherentals.centerall.com
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UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 12/01 TENTOON Monumental vzw – Van de koele meren des doods / Kasteel Le
Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
tot 03/02

Do

van 14 tot 17 uur

Do

31/01 BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven,
Goorstraat 1 / Van 17.30 tot 20.30 uur

Van 01/02 TONEEL
tot 17/02

De Noorderwijkse Toneelvrienden – B&B De Hooizolder /
Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27 / Op woensdag, vrijdag
en zaterdag om 20 uur, op zondag om 15 uur

Vr

01/02 INFO

Informatieavond over wilde bijen / Lakenhal / 20 uur

Za

THEATER Theaterling - De vinger en de mond / Zaal 't Hof / 20 uur
Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs / Zie p. 8
02/02 UIT

Vr

THEATER Theaterling - De vinger en de mond / Zaal 't Hof / 20 uur
KLASSIEK Houthandel Antwerpen – Do You Remember? / cc ‘t Schaliken /
20 uur

Zo

Di

03/02 UIT
UIT

Herfst- en Winterwandeling / La Puerta, Grote Markt 6 / 14.30 uur

05/02 RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut Snepkensvijver,
Lichtaartseweg / Van 9 tot 11 uur / Info: www.natuurpuntna.be,
tel. 014-51 61 57

Wo 06/02 SOCIO

Leeskring Davidsfonds – Post voor mevrouw Bromley / Dorpshuis
Noorderwijk

Do

Gezinsbond – Fruithagen en klein fruit / Technisch Instituut
Scheppers / 20 uur

07/02 INFO

Van 09/02 TENTOON Fred Michiels – Het toeval als figuratief element #7 / Lakenhal /
Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van
tot 03/03
14 tot 17 uur

Zo

10/02 UIT
TUIN

Wo 13/02 UIT
SOCIO

15/02 UIT

Boke Hertals – One Trick Po / Foyer cc ’t Schaliken / 12.15 uur

INFO

Fuerza Balance – Mindful, sterk en in balans / De Repertoire /
Van 19 tot 21.15 uur

LEZING

Goed gebakken / Kasteel Le Paige / 20 uur / UITVERKOCHT

22/02 HUMOR

Carnaval op de ijsbaan / BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60
Familiegroep Vlaamse Alzheimer Liga – Hoe herkennen we
beginnende dementie? / Het Convent (Begijnhof 17) /
Van 17 tot 19 uur

Thomas Devens – Bubble / cc de Werft, Werft 32, Geel /
20.15 uur
Locorotondo Feest! – Cirque composé / cc ’t Schaliken /
19.30 uur
Freaky Age, Captain Steel, Jesse Ashfield en DB Vox / zaal ’t Hof
en jeugdhuis 10R20 / 20 uur

VROUW

Thuisverzorging, door Danielle Helsen / Fundatiehuis /
13.30 uur / Een organisatie van de vrouwenraad

14 tot 17 uur

Locorotondo Feest! / cc ’t Schaliken / Om 13 uur en om 16 uur

Microband – Strange Music Symphony / cc ’t Schaliken / 20 uur /
UITVERKOCHT

JAZZ

Jan Nihoul Kwartet / Zaal Ootello, Ezaart 162, Mol / 21 uur

QUIZ

Quiz van de Cultuurraad / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

23/02 INFO

Inloopmobiel Eetstoornissen / Helikopterplein /
Van 10 tot 16 uur

WOORD

Tania Poppe, ianka fleerackers en Ann Ceurvels – Moi non plus /
cc ’t Schaliken / 20 uur

24/02 WOORD

Geert De Kockere en Muziekacademie Herentals – Verwoorden
(8+) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

UIT

Herfst- en Winterwandeling / Gildenhuis, Grote Markt 25 /
14.30 uur

TUIN

Cursus tuinieren: bemesting / Eetzaal Broeders / 10 uur /
Een organisatie van Volkstuinen

Ma 25/02 BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Van 17.30 tot 20.30 uur

Di

A perdre la raison / cc ’t Schaliken / 20 uur

26/02 FILM

Do

MUZIEK

17/02 UIT

MUZIEK

Cursus tuinieren: bodemkunde / Eetzaal Broeders / 10 uur /
Een organisatie van Volkstuinen

Van 16/02 TENTOON Hedendaagse keramiek – Goed gebakken / Kasteel Le Paige /
Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van
tot 10/03
Zo

Grijze Panters – Natuurwandeling / Info: Ruf Van Cauter,
tel. 014-21 12 69

Wo 27/02 FILM

Bejaarden en begeerte / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

Vr

Zo

Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30
/ 20 uur

SENIOR

Herfst- en Winterwandeling / The Bridge, Stadspoortstraat 10 /
14.30 uur

THEATER Het Zuidelijk Toneel / Lucas De Man en Oscar Kocken –
DANS

Za

21/02 RAAD

De piraten! Alle buitenbeentjes aan dek (+6 jaar) / cc ’t Schaliken
/ 14.30 uur

28/02 THEATER Circuit X – Maarten Westra Hoekzema / unm – De verleiding /
cc ’t Schaliken / 20 uur

Hoe kiest u een goed wachtwoord?
Op het internet zijn wachtwoorden vaak de enige manier om de toegang tot uw mailbox en gebruikersprofielen te beveiligen. Het is dus
belangrijk om een goed wachtwoord te kiezen. We geven u graag
enkele tips:
• Alles wat in een woordenboek staat, is eenvoudig te raden. Computercriminelen maken gebruik van een speciaal programma om
elk woord uit te proberen.
• Zorg er voor dat uw wachtwoord niet terug te vinden is op uw
sociale netwerkprofielen (naam, geboortedatum, naam van huisdier, …).

UIT

Dag van het horecagezwel / Parochiecentrum Noorderwijk /
Van 11.30 tot 19 uur / Info: www.nodderwaak.be

MUZIEK

Week van Jeugd en Muziek – workshops voor strijkers en
blazers / Sint-Jozefscollege, Collegestraat 46 / 10 uur

• Een goed wachtwoord bestaat uit een mengeling van letters, cijfers en speciale tekens (-, +, !, @, %, …).

MUZIEK

Week van Jeugd en Muziek – slotconcert / Sint-Jozefscollege,
Collegestraat 46 / 15 uur

• Geef uw wachtwoord nooit aan iemand anders.

UIT

Herfst- en Winterwandeling / De Hut (Spaanshofpark) / 14.30 uur

• Wijzig uw wachtwoord om de twee of drie maanden.

Ma 18/02 BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Van 17.30 tot 20.30 uur

Di

Grijze Panters – Valentijnsdiner / ’t Stockshof in Turnhout /
Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

• Gebruik nooit het hetzelfde wachtwoord voor verschillende toepassingen.

19/02 SENIOR
SENIOR

Wo 20/02 FIETS
LEZING
16
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Grijze Panters – Natuurwandeling / Info: Ruf Van Cauter, tel.
014-21 12 69
Fietsgraveren / Fietspunt aan het station / Van 12 tot 16 uur
Goed gebakken / Kasteel Le Paige / 20 uur / UITVERKOCHT

• Zorg ervoor dat uw antivirusprogramma’s up-to-date zijn.
Meer informatie: dienst preventie, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, preventie@herentals.be

BURGERZAKEN
Geboorten

actieve senior
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag

Turnen

Elke woensdag

Fietsen

Elke donderdag Petanque

Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93
Petanque / Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

Petanque

Elke woensdag

Fietsen

Het Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 866
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag
Elke woensdag

Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur
WINTERWANDELING
Petanque Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur

Elke donderdag Hobbyclub

Info: Karel, tel. 014-21 65 03
Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

voor dames

S-Sport
Elke dinsdag

dansen

Dansen voor senioren op moderne muziek
(zonder partner) / Sportcomplex De Vossenberg /
9.30 uur (beginners), 10.30 uur (gevorderden) /
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of
Rosetta Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Elke dinsdag

Petanque
minigolf
kaarten
bingo

Het Convent / 13 uur
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

Elke donderdag dansen

Dansen voor senioren op moderne muziek
(zonder partner) / Sportcomplex De Vossenberg /
10 uur (beginners) / Info: M. Louise Bertels
(tel. 014-21 99 79) of Rosetta Van de Voorde
(tel. 014-70 79 39)

Sportelen
Elke maandag
Elke maandag

Badminton Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur
Aquagym Netepark / Van 15.20 tot 16.05 uur en
van 16.15 tot 17 uur

Elke woensdag Lichaam in De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur
evenwicht
Elke donderdag Badminton De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur
Aquafitness Netepark / Van 9 tot 9.50 uur
Elke vrijdag

JEUGD
1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20,
happy
Elke vrijdagGrote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
hour
namiddag
DE rustige Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur
Vrijdag- en
zaterdagavond

GEZONDHEIDSWANDELINGen
Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur
Elke dinsdag en woensdag

Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

29/11	Leonie, dochter van Silvie Van Dyck en Stijn Luyten
02/12	Lilly, dochter van Ilse Van Ruijssevelt en Dries Van Aelst
04/12 Siebe, zoon van Sandra Van den Bergh en Sven Rombouts
04/12 Tristan, zoon van Kim Hartmans en Gino Dierckx
06/12	Lucas, zoon van Ilse Verstrepen en Maarten Bellens
07/12 Yaro, zoon van Ann Van Looy en Kris Govers
09/12 Bram, zoon van Evi Bouwen en Vincent Rigouts
10/12 Malia, dochter van An Ansoms en Benny Goossens
10/12	Lily, dochter van Daphni Clé en Robbert Van Eynde
11/12 Michael, zoon van Hannah Addai en Peter Afriyie
11/12 Marc, zoon van Hannah Addai en Peter Afriyie
11/12 Selma, dochter van Naza Mustafa en Jeton Syla
11/12	Lee, zoon van Myriam Verbeek en Ronny de Graaf
11/12 Axel, zoon van Bianca Veris en Dimitri Janssens
12/12	Riva, dochter van Liesbeth Hoeylaerts en Koenraad Swinnen
12/12 Andrea, zoon van Geanina Oniga en Attila Turon
13/12	Liam, zoon van Nicky De Koninck en Jimmy Van Looy
14/12 Eloise, dochter van Liselotte Henderickx en Gunther Remmers
15/12 Ahmad, zoon van Naïda Gashimova en Salman Gashimov
23/12 Josephine, dochter van Sara Van Loy en Philip Kenis
25/12 Alex, dochter van Cindy Henderickx en Tom Van der Straeten
26/12	Leon, zoon van Nele Appels en Peter Bormans
27/12 Jack, zoon van Dorien Boven en Olivier Verwimp
27/12	Louise, dochter van Cindy Lathouwers en Bert Gios
02/01 Simon, zoon van Katleen De Cat en Roel Lambaerts

Overlijdens
20/10 Peter Lucas (51)
05/12 Jan Costermans (83), echtgenoot van Anna Van Looy
05/12 Maria Maes (87), weduwe van Alfons Meulemans
06/12 Julia Deckers (93), weduwe van Karel Vanhulsel
07/12 Joanna Cloots (89), weduwe van Josephus Nauwens
08/12	Frans Tegenbos (76)
09/12 Catharina Geudens (99), weduwe van Marcellus Verbisen
09/12 Jozef Spiessens (64)
10/12 Alice Mertens (83), weduwe van Petrus Boxstaens
11/12 Joseph Hasendonckx (91), weduwnaar van Rosalia Van Mechelen
12/12	Robert Blommaart (64), echtgenoot van Maria Van Dingenen
12/12 Jan Lemmens (84), weduwnaar van Josephina Hermans
16/12 Irène Van Hemel (75), echtgenote van Antoine Kloks
17/12
Julien Vandeput (77)
19/12 Maria Janssens (87), weduwe van Jozef Goossens
20/12 Amanda Gastmans (89), weduwe van Franciscus Geeraerts
20/12 Marcella De Peuter (89), weduwe van Ludovicus Vochten
20/12	Frans Auwers (81), echtgenoot van Leonia Van Vlerken
20/12 Jozef De Boeck (67)
21/12 Yvonne Bleys (79), weduwe van Renaat Wuyts
21/12 Maurice Fuchs (83), echtgenoot van Godelieve Boven
21/12	Franciscus Eelen (75), echtgenoot van Anna Meeus
22/12 Margareta Verwimp (93), weduwe van Lodewijk Wuyts
23/12 Margaretha Horemans (91), weduwe van Albert Thijs
24/12 Jan Verboven (59)
25/12 Maria Tegenbos (81), echtgenote van Petrus Thys
25/12 Elza Hufkens (91), weduwe van Johannes Peeters
26/12 Elisabeth Baum (97)
26/12	Florentina Meeus (99), weduwe van Franciscus Gepts
29/12 Margaretha Thys (90)
30/12 Modest Van de Ven (83), echtgenoot van Louisa Moons
01/01 Jozef Rits (74), weduwnaar van Maria Van Elsen
03/01 Josephus Engelen (81), echtgenoot van Elisa Meir
03/01 Augustinus Van Olmen (91), weduwnaar van Margaretha Celen

Huwelijksaankondigingen
Koen Seeuws (Herentals) en Sabrina Maeyninckx (Herentals)
	Ronald Smallbones (Herentals) en Francina Vanlommel (Olen)

Huwelijken
Philip Proost (Herentals) en Annelies van Elsacker (Herentals)
Kevin Corthout (Herentals) en Winny Vervest (Herentals)
Sandro Aerden (Herentals) en Heidi Demeulenaere (Herentals)
Petrus Valentijn (Herentals) en Ingrid Verbeeck (Herentals)
	Ronald Smallbones (Herentals) en Francina Vanlommel (Olen)
Bjorn De Weerd (Herentals) en Tom Vets (Herentals)
Steven De Bruyckere (Herentals) en Ya Li (Duitsland)
Heribert Gruss (Duitsland) en Patrick Schevenels (Herentals)
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
DRINGENDE HULP

Aids-telefoon Vlaanderen

Brandweer

100 of 112

Ziekenwagen

100

Politie

101

Antigifcentrum

070-245 245

Gasgeur

0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

0900-10 500
www.apotheek.be

Huisartsen
Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99

014-22 22 00

Morkhoven en Noorderwijk

014-54 83 83

Tandartsen

090-33 99 69

Stadsdiensten
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50
fax 014-21 78 28

Belastingen - Belgiëlaan 31

02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

Compostmeesters

014-28 50 50

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

De Lijn

070-220 200

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Diftarinformatielijn

0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten
Els 014-22 29 47
	René 014-51 20 51
Karel 014-51 55 48
	Lydi 014-22 25 17
Autisme-telefoon

078-15 22 52

Begeleid Wonen, Herentals
info over wonen voor mensen met een handicap

014-23 18 80

Boskat

014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink

014-24 66 90

CardStop

070-344 344

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
CAW De Kempen, Hofkwartier 23

014-21 08 08

Child Focus

116000

Contact Center Personen met een handicap

0800-987 99

deN Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

0472-22 86 71
014-22 17 81

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

De Fakkel
vereniging waar armen het woord nemen

0487-99 06 23
014-21 40 73

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17

014-28 20 00

DocStop

00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Eandis

078-35 35 00

014-23 17 18

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Jeugddienst - Stadspark z/n

014-21 21 86

Eurofoon, Europese Unie

078-15 19 92

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136

015-23 73 93

IOK - Geel

014-58 09 91

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Awel

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

Kankertelefoon

078-15 01 51

NMBS - Herentals

03-229 56 14

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132

015-23 73 93

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

MS-Liga Antwerpen

03-887 48 18

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

Woonzorglijn

078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93 014-28 52 50

102

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77

014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan

014-22 04 44

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Ziekenvervoer (niet dringend)

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Zit Stil (ADHD)

18
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Tele-onthaal

106

105
03-830 30 25

Spreekuren

Spreekuren

De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de stadsdiensten. U kunt
zich daarom altijd het beste eerst tot die diensten richten. Staat u erop om de
burgemeester of de schepenen te spreken, dan kunt u bij hen terecht tijdens
hun spreekuren in het administratief centrum. U kunt bij hen langsgaan of u
kunt bellen: tel. 014-28 50 50.

Maandelijkse spreekuren

burgemeester Jan Peeters

eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en coördinatie,
communicatie en informatie, bevolking en burgerlijke stand, openbaar werk en
gemeentelijk patrimonium

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Mien Van Olmen
Ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, monumenten en
landschappen, landbouw en plattelandsontwikkeling
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Jan Bertels
Financiën, jeugd, internationale samenwerking, informatica, huisvesting,
OCMW en kerkfabrieken
maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Ingrid Ryken
Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed en
museumbeleid, toerisme en jumelages
maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden
Sport en personeel

in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief
centrum

Rijksdienst voor pensioenen

(uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

Rijksdienst voor de sociale verzekering van
zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor
zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat
iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur

Opvanggezinnen:
enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18

Fonds voor arbeidsongevallen
Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in
De Warande, Warandestraat 42, Turnhout.
[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be

schepen Jan Michielsen
Mobiliteit, middenstand en lokale economie, markten en foren
alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx
Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid, gezondheidsbeleid,
kinderopvang, sociale economie en seniorenprojecten
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Fons Michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW
alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be

Spreekuren OCMW Herentals
- Sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur
en maandagavond van 18 tot 19 uur.
- Zitdag in Dorpshuis Noorderwijk:
elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur
- Zitdag in Dorpshuis Morkhoven:
elke dinsdag van 11 tot 12 uur
- Dienst rechtshulp OCMW:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9
tot 11.45 uur en maandagavond van 18 tot 20 uur
februari 2013 19

openingstijden stadsdiensten
Ma

di

wo

do

vr

za

zo

ADMINISTRATIEF CENTRUM

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
17.00-19.30

CC ’T SCHALIKEN

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00
17.00-19.30

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

10.00-12.00 11.00-20.00
10.00-12.00
10.00-12.00
14.00-20.00 14.00-20.00
14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-17.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
RECYCLAGEPARK

14.00-16.00

18.00-20.00

10.00-12.00

09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-18.00 09.00-16.30 08.30-14.30

JEUGDDIENST

09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30
13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30
17.30-19.30

HUMMELTJESHOF

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 09.00-17.00

SPORTDIENST

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
17.30-19.30

STADSARCHIEF

08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00 op zaterdagen
2 en 16
18.00-19.30
februari open
van 9 tot
12 uur

TOERISME HERENTALS

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
10.00-14.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00

STEDELIJKE WERKPLAATS

08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00
12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00

HET NETEPARK
Openingsuren tijdens de krokusvakantie: van maandag 11 februari tot vrijdag 15 februari zijn alle baden open van 14 tot 21 uur. Trimzwemmers kunnen in het
wedstrijdbad terecht van 7.30 tot 8.30 uur en van 12 tot 13 uur. Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad met speelmateriaal. Op zaterdag en zondag zijn alle
baden open van 9 uur tot 17 uur

RECREATIEBAD

14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

DOELGROEPENBAD

17.00-21.00 15.30-19.00 14.00-21.00 15.30-20.00 16.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

WEDSTRIJDBAD

07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 09.00-17.00 09.00-17.00
12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00
18.00-21.00 18.00-21.00 14.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00

schaatsbaan
SCHAATSBAAN BLOSO

20

februari 2013

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 14.00-16.00 10.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 16.30-18.30 13.30-15.00
18.30-21.00
17.30-20.30 19.00-20.30 15.30-17.00
17.30-19.00

