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Betaal uw parkeerplaats met een sms, app of bankkaart

Sinds begin januari staan er nieuwe parkeerautomaten in de Herentalse binnenstad.
Voortaan kunt u een parkeerplaats niet alleen met munten betalen, maar ook met een
bankkaart, een sms of een online-app. Zo
hoeft u niet langer naar kleingeld te zoeken,
of vooraf te bepalen hoe lang u nu eigenlijk
gaat parkeren. Betalen met Proton kan niet
meer.

Parkeren met een sms is eenvoudig. U hoeft
u hiervoor niet te registreren of in te schrijven. U stuurt gewoon ter plaatse een sms
naar het nummer 4411, met als inhoud ‘HRT
+ uw nummerplaat’. Als u wegrijdt, sms’t u
‘q’ naar 4411 om de parkeersessie te eindigen. Proximus-klanten (en binnenkort ook
Mobistar-klanten) betalen het parkeergeld
via hun maandelijkse factuur, de andere gebruikers ontvangen een overschrijving. Een
sms sturen of ontvangen kost 15 eurocent.

Betalend parkeren in Herentals

U kunt ook betalen via de 4411-applicatie,
die u gratis kunt downloaden op Apple App
Store of in Google Play. Met deze app scant u
de speciale QR-code op de parkeerautomaat.
Deze code brengt u naar een webpagina waar
u een parkeersessie opstart. Per parkeersessie met de app betaalt u 25 eurocent.

Gratis Herentals kwartiertje

Als u met uw bankkaart betaalt, moet u geen
pincode ingeven. Dit is een nieuwe manier
van betalen, die de banken in de loop van
2014 overal willen invoeren. U betaalt dan
door uw bankkaart gewoon in de kaartlezer
te steken of tegen de automaat te houden.

voorwoord ...

In Herentals moet u tussen 9 en 18 uur betalen voor een parkeerplaats, behalve op
zon- en feestdagen. Bezitters van een speciale parkeerkaart voor personen met een
handicap parkeren gratis. De maximale parkeerduur is 2 uur. Per begonnen schijf van 15
minuten betaalt u 30 eurocent. Als u langer
parkeert dan 2 uur of geen parkeerbeurt
start, riskeert u een boete van 25 euro.

Als u korter dan 15 minuten parkeert, hoeft
u niet te betalen. U moet dan wel:
ͻ een gratis parkeerticket van de automaat
achter de voorruit van uw voertuig leggen;
ͻ of (aan de parkeermeters in de Zandstraat)
een tijdsaanduiding van 15 minuten instellen;
ͻ of een parkeersessie opstarten via sms of
de applicatie. Let op: ook hier betaalt u
voor het ontvangen en versturen van een
sms of het gebruik van de app.
Surf naar www.4411.be.

DEZE MAAND

Meer en snellere bouwvergunningen
Sinds kort is onze stad ‘ontvoogd’ voor ruimtelijke ordening. Voor
bouwaanvragen en verkavelingdossiers kan de stad voortaan volledig zelfstandig beslissen, en moeten de dossiers niet meer passeren via ‘Stedenbouw
Antwerpen’ of de gewestelijke ambtenaren. Een hele stap vooruit: bouwaanvragen kunnen sneller behandeld worden voor burgers en bedrijven. Onze bouwdienst wordt ook
versterkt, een bijkomende stedenbouwkundige begint deze maand te werken.
Deze versterking en versnelling past in ons beleid om in Herentals de komende jaren meer
bouwpercelen op de markt te krijgen, meer renovaƟes in de stad aan te moedigen, en
meer aan stadsvernieuwing te doen. Als we bouwen en wonen betaalbaar willen houden
voor onze inwoners, als we nieuwe inwoners willen verwelkomen in onze stad, zijn die
ingrepen nodig.
Een eerste groot uitbreidingsproject loopt nu in Morkhoven. In het gebied tussen Molenstraat, Doornestraat en Schransstraat komen meer dan 120 nieuwe woningen. De verkavelingaanvraag en het openbaar onderzoek voor de eerste fase lopen nu al. Op 5 februari
om 19.30 uur in het Zaaltje in Morkhoven wordt dit project toegelicht op een bijzondere
infovergadering. Want een project dat zo’n forse groei van onze kleinste deelgemeente
meebrengt, moet goed overwogen worden en verdient de nodige inspraak.
Uw burgemeester
Jan Peeters
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Bericht aan onze lezers buiten Herentals en in
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Op www.herentals.be/stadskrant kunt u op
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voor de volgende maand downloaden. Als u
de stad via Facebook of Twitter volgt, krijgt u
een bericht telkens als er een nieuwe
Stadskrant is.

Het voorbije jaar werkte een aannemer in opdracht van de stad aan de
renovatie van de voormalige schoolgebouwen in de Schoolstraat. De
werkzaamheden kostten 916.147,24
euro. Een deel van de schoolgebouwen werd een jaar geleden ontruimd,
nadat een ingenieur er stabiliteitsproblemen had vastgesteld. Daardoor
konden het Rode Kruis, kunstatelier
Tabula Rasa en vzw Den Brand, een
dagcentrum voor personen met een
(mentale) beperking, een tijdlang
geen gebruikmaken van de lokalen. Nu de gebouwen vernieuwd zijn, kan het stadsbestuur
hun opnieuw degelijke huisvesting bieden.

Blauwe zakken: ook te koop in de winkel
Pmd-zakken kunt u niet alleen aan de infobalie in het administratief centrum kopen, maar ook
in verschillende winkels. In Herentals kunt u terecht bij GB (Noorderwijksebaan 1), Spar (Lindelaan 3), Tecno (Sint-Jobsstraat 164), Delhaize (Grote Markt 46) en Van Eccelpoel (Lierseweg
20). In Noorderwijk verkopen Het Broodpaleis (Ring 13) en sinds kort ook Supermarkt Heylen
(Morkhovenseweg 92) pmd-zakken. Een rol met 24 blauwe pmd-zakken kost 5 euro.
Meer informatie: dienst communicatie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50

Infopunt Dementie, voor iedereen die vragen heeft over
dementie
Wie vragen heeft over dementie kan sinds enkele maanden terecht bij het Infopunt Dementie
op het telefoonnummer 014-28 20 00. De dienstverlening van het Infopunt wordt nu uitgebreid met een maandelijkse zitdag. Elke tweede dinsdag van de maand is er tussen 14 en 16
uur een medewerker van een van de Herentalse woonzorgcentra aanwezig in Het Convent
(Begijnhof 17). De eerstvolgende zitdag vindt plaats op dinsdag 11 februari. Er is geen zitdag in
juli, augustus en november.

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 zwem- en lesmateriaal van het Netepark. De lessenreeks start op dinsdag 18 februari.
Er zijn trainingssessies op dinsdag van 21 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 10 uur. Wie de
reeks met succes afrondt, behaalt een trimdiploma. Deelnemen kost 84,60 euro met en 32
euro zonder twintigbeurtenkaart. Inschrijven kan vanaf maandag 3 februari aan de kassa van
het Netepark.
Meer informatie: Sportdienst, De Vossenberg,
Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be
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Infoavond over energieK en energiepremies

Digidak zoekt vrijwilligers

In 2011 startte IOK, samen met 25 Kempense gemeenten, de goedkope energielening EnergieK op. Door te investeren in maatregelen die uw energieverbruik verminderen, kunt u veel geld besparen en ook het milieu een plezier doen. Voor deze werkzaamheden
bestaan er heel wat premies, maar toch moet u eerst de factuur
kunnen betalen. Via energieK kunt u zonder bijkomende kosten en
goedkoop een lening aangaan voor energiebesparende maatregelen in uw woning.
Op maandag 10 februari om 20 uur kunt u een infoavond bijwonen over energieK. De infoavond vindt plaats in de benedenzaal
van het administratief centrum. De toegang is gratis en inschrijven
is niet nodig. De infoavond maakt deel uit van de Energie
infotoer en verloopt in samenwerking met IOK en Kamp C. Op
www.iok.be/energieenklimaat_energieinfotoer vindt u een overzicht van de infoavonden van de Energie infotoer.
Meer informatie: tel. 014-56 42 56

Mag ik een terras of uitstalling plaatsen
bij mijn zaak?
Als u een terras of een uitstalling (een stoepbord, een vlag, een
bloemstuk, een drankautomaat, …) wilt plaatsen bij uw zaak,
dan moet u daarvoor een aanvraag indienen bij het stadsbestuur.
U vindt het aanvraagformulier bij de technische dienst in het administratief centrum of op www.herentals.be/e-loket. De stad
heft ook een belasting op deze ingebruikname van het openbaar
domein. Meer informatie over het belastingreglement vindt u op
www.herentals.be/belastingen.
Meer informatie: technische dienst,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Digidak organiseert eenvoudige computerlessen en oefenmomenten in computerlokaal ’t Peeseeke (Campus Spiegelfabriek,
Lierseweg 132/A). De organisatie is nog op zoek naar een vrijwilliger voor het begeleiden van de vrije inloop op donderdagnamiddag. Wilt u uw computerkennis delen met beginners en
kunt u zich vrijmaken op donderdag van 13 tot 16 uur? Neem dan
contact op met het OCMW (Carolienbosch@ocmwherentals.be,
gsm 0490-45 00 64).
Meer informatie: www.digidak.be

Opgepast voor inbrekers
Steeds meer dievenbendes proberen via een list uw woning binnen te komen. Een van de dieven doet zich dan voor als een politieagent, een medewerker van een water- of elektriciteitsmaatschappij of een huis-aan-huisverkoper. Hij leidt u af en laat zo
een kompaan in uw woning binnen. U kunt maatregelen nemen
om dit soort diefstal te vermijden.
ͻ Vermeld op uw deurbel enkel uw familienaam.
ͻ Plaats een deurspion in de deur of installeer een parlofoon of
videofoon.
ͻ Laat geen onbekende personen binnen.
ͻ Vraag een identificatiebewijs.
ͻ Bel bij twijfel de politie.
Als u toch het slachtoffer zou worden van een diefstal, dan moet
u onmiddellijk aangifte doen bij de politie. Breng ook uw bank op
de hoogte en laat bankkaarten, kasbons en andere waardevolle
papieren blokkeren. De dieven kunnen sporen hebben achtergelaten. Raak dus niets aan tot de politie ter plaatse is.
Meer informatie: dienst preventie, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Maximumaantal leerlingen basisscholen
Alle basisscholen moeten hun maximale aantal leerlingen voor het volgende schooljaar bekendmaken. De inschrijvingen voor het schooljaar
2014-2015 starten op 10 maart 2014.
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WERELDTALS
Herentals wordt opnieuw Wereldtals
Van 22 februari tot 26 april haalt Herentals de wereld in huis. Twee maanden lang spoort de Herentalse derdewereldraad verenigingen,
organisaties en scholen aan om een activiteit rond het thema Noord-Zuid te organiseren. Wereldtals is de noemer waaronder alle activiteiten van de deelnemers gebundeld zijn. De pijlers van Wereldtals zijn respect, verbondenheid en diversiteit. Zo kunt u, dicht bij huis,
kennismaken met andere culturen, gewoonten en gebruiken. Een kijkje in het anders-zijn kan uw leven rijker en waardevoller maken.
Op zaterdag 22 februari wordt de Wereldtals-vlag gehesen en gaat Wereldtals officieel van start.

Programma
17 februari
Aan de koffietafel met Samira Azabar - praatcafé
Ontmoetingsplek De Cirkel – 13.30 uur – toegang gratis
Een initiatief van Armoedeoverleg Herentals

22 februari
Infostand Wereldsolidariteit tijdens gezinsquiz
Paterszaal – 20 uur – 15 euro per groep
Een initiatief van KWB Herentals

Van 25 februari tot 22 april
Warme ontmoetingen
Nederrij 115 – elke dinsdag van 12.30 uur tot 15 uur – toegang gratis
Een initiatief van deN Babbelhoek

25 februari
Lezing: Vergeten oorlogskinderen
Lakenhal – 19 uur – toegang gratis
Een initiatief van sp.a

26 februari

9 maart
Infostand Wereldsolidariteit tijdens wandelcriterium in Herentals
Start zaal ’t Hof – tussen 8 en 15 uur – 1 euro
Een initiatief van KWB Herentals

Van 10 tot 14 maart
Mondiale vorming
Een initiatief van basisschool De Vesten

13 maart

Spelnamiddag: reis rond de wereld
Buurthuis Diependaal – Van 14 tot 16 uur – toegang gratis
Een initiatief van Vriendengroep Diependaal

Ontmoeting Ibrahima Tiné
Lakenhal – toegang gratis
Een initiatief van Broederlijk Delen, ouderraad kOsh campus
Scheppers en de Boerenbond

26 februari

14 maart

Filmvoorstelling De nieuwe wildernis
kOsh campus Scheppersstraat – 20 uur – toegang gratis
Een initiatief van Groen Herentals

2 maart
Bezoek aan Jaïntempel Wilrijk
Station – 10 uur
Een initiatief van Wereldwinkel Herentals

5 maart
Multiculturele gezinswandeling in Herentals
Vertrek jeugdhuis 10R20 – 14 uur – toegang gratis
Een initiatief van de Gezinsbond

9 maart
Rwandees koken
Sociale campus – 15 uur – 8 euro (volwassene) en 5 euro (kind)
Een initiatief van Wereldwinkel Herentals
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Lezing over Sunderpur, Damiaan-bouwkamp in Indië
Lakenhal – 20 uur – gratis toegang
Een initiatief van Velt Middenkempen

15 maart
Wereldtalsquiz
Paterszaal – 15 euro per groep
Een initiatief van CD&V

16 maart
Eten en drinken voor Indië
De Smisse – vanaf 11 uur – toegang gratis
Een initiatief van Sebastian Indian Social Projects (SISP)

17 maart
Bezoek Matongéwijk in Brussel
Station – 9.10 uur – 6 euro
Een initiatief van vzw De Fakkel

WERELDTALS
19 maart

13 april

Filmvoorstelling The Visitor
HuisvandeMens – 20 uur – toegang gratis
Een initiatief van het huisvandeMens

Tentoonstelling bankbiljetten Noord-Zuidcontrast
Paterszaal – van 8.30 uur tot 12 uur – toegang gratis
Een initiatief van Numismatica

19 maart

18 april

Schrijf- en wereldcafé + uitreiking Amnestykartoens
’t Convent – 20 uur – gratis toegang
Een initiatief van Amnesty International

Concert met gasten
Fundatiehuis – 19.30 uur – toegang gratis
Een initiatief van Kollectief Maksimaal

21 maart

23 april

Gastspreker over India
Fundatiehuis – 14 uur
Een initiatief van de vrouwenraad

Voordracht De vrouw in Ghana
Tuinzaal ’t Hof – 20 uur – toegang gratis
Een initiatief van VIVA-SVV

24 en 31 maart en 24 april

25 april

Op reis in de wereldkeuken
Middenschool De Vesten – 18.30 uur – 25 euro per les
(voor twee personen)
Een initiatief van Curieus Herentals

Amateurkunstenquiz
Zaal ’t Hof – 15 euro per ploeg
Een initiatief van Curieus Herentals

26 maart

Busreis naar Ieper
Vertrek aan De Duinen – 45 euro (lid) en 55 euro (niet-lid)
Een initiatief van KWB Herentals

Filmvoorstelling Inside Job
kOsh campus Scheppersstraat – 20 uur – toegang gratis
Een initiatief van Groen Herentals

27 maart
Wereldmaaltijd
Buurthuis Diependaal – 5 euro
Een initiatief van Vriendengroep Diependaal

27 maart
Nederlandse les
CVO DTL Herentals – tussen 9.15 uur en 15.40 uur –
toegang gratis
Een initiatief van CVO DTL Herentals

26 april

van 22 februari tot 26 april
Fotoreportage van alle Wereldtals-activiteiten
Een initiatief van Anthony Fotoclub Herentals
Voor sommige van deze activiteiten moet u vooraf inschrijven. U
vindt alle informatie op www.herentals.be/wereldtals of in de brochure bij de dienst ontwikkelingssamenwerking in het Stadspark
(tel. 014-21 21 86).

2 april
Filmavond met nabespreking
kOsh campus Scheppersstraat – 19.30 uur – toegang gratis
Een initiatief van ACV Herentals en LBC NVK

5 april
De Kringwinkel en De Cirkel gaan vreemd
Sociale campus
Een initiatief van de Kringwinkel en Ontmoetingsplek De Cirkel

van 7 tot 18 april
De woestijnroos
Hidrodoe – 7,50 euro (volwassene) en 5,50 euro (kind)
Een initiatief van Hidrodoe

van 7 tot 18 april
Grabbelpas zonder grenzen
Jeugddienst – prijs afhankelijk van de activiteit
Een initiatief van jeugddienst Herentals
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Klaar voor de toekomst
Het budget 2014 is het eerste budget dat opgemaakt is volgens
de principes van de beleids-en-beheerscyclus (BBC), een boekhoudsysteem dat alle Vlaamse gemeenten vanaf dit jaar moeten
volgen. In de BBC vormt het budget 2014 een onderdeel van de
meerjarenplanning voor 2014-2019. Deze meerjarenplanning is
dan weer een vertaling van het bestuursakkoord 2013-2018. Het
budget en de meerjarenplanning zijn dus een leidraad voor de
uitvoering van het bestuursakkoord. Ze vormen de financiële
gids voor de verdere werking van de stad in de volgende jaren,
zeker ook op het vlak van investeringen.
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De tering naar de nering
De stad Herentals blijft de tering naar de nering zetten. Budgettaire voorzichtigheid blijft geboden in deze financieel moeilijke
tijden. Met deze voorzichtigheid in het achterhoofd zal de stad
haar uitgaven streng blijven bewaken. Maar Herentals wil niet
blijven stil staan. Doordacht investeren is nodig om de stad verder klaar te maken voor de toekomst. Daarom voert de stad een
aantal kostenbesparende en efficiëntiebevorderende maatregelen door. Hierdoor komt wat financiële ruimte vrij om door te
gaan met investeren.

Onze missie
In het kader van de BBC moest de stad Herentals een missie opstellen. Deze missie is de centrale leidraad van de meerjarenplanning, en dus van het budget 2014. De missie van het stadsbestuur
van Herentals luidt:
Herentals als historische hoofdstad van de Kempen zal verder
groeien als een warme stad waar het aangenaam wonen, werken
en vertoeven is in een groene omgeving. Als actieve stad met regionale functie blijven we toch een stad op mensenmaat. Met een
divers en uitgebreid aanbod willen we de economische sterkhouder van de regio blijven.

Uitgangspunten
Het stadsbestuur zet daarom zijn degelijke, doordachte beleid
door. Kostprijsbewust handelen, efficiënt werken en zuinig omgaan met mensen en middelen blijven een vast gegeven.
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Grafiek 1

Uitgaven
Aan de uitgavenzijde kiest de stad opnieuw voor een strenge maar
realistische budgettering. Het bestuur stelt wel de nodige werkingsmiddelen ter beschikking om een kwalitatieve dienstverlening aan
de burger te behouden. Deze werkingsmiddelen werden het afgelopen jaar kritisch bekeken en aangepast waar dat nodig was.
Hetzelfde geldt voor de financiële bijdragen van de stad aan het
OCMW, de politiezone, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de pre-brandweerzone, de autonome gemeentebedrijven
en de kerkfabrieken. Deze zogenaamde ‘overdrachten’ zijn in het
budget opgenomen volgens de gemaakte afspraken. De partners
kregen vorig jaar wel de opdracht om hun uitgaven kritisch te bekijken, wat ze in overleg met de stad ook gedaan hebben.
Grafiek 2 geeft een overzicht van de exploitatie-uitgaven.
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Ontvangsten
Aan de ontvangstenzijde behoudt de stad de belastingtarieven
op de twee belangrijkste inkomstenbronnen. De opcentiemen op
de federale personenbelasting blijven gehandhaafd op 7,4 procent en de opcentiemen op de Vlaamse onroerende voorheffing
blijven vastgesteld op 1.400.
In grafiek 1 krijgt u een overzicht van de inkomsten waarover de
stad beschikt. We ramen een ontvangst van 41.522.016 euro. Herentals haalt de helft van zijn inkomsten uit belastingen betaald
door inwoners en bedrijven op Herentals grondgebied.
De stad zet zich ook in voor het verkrijgen van maximale subsidies
van de hogere overheden. Het gaat dan om investeringen zoals rioleringsprojecten en stadsontwikkeling, maar ook om gewone werkingssubsidies, zoals voor de academies, sport, jeugdwerk en cultuur.
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Personeelskosten
De personeelskosten bedragen 17.485.810 euro, goed voor 44,5
procent van het exploitatiebudget. 2014 is het eerste jaar waarvoor
zowel de besparings- als versterkingsoperatie zichtbaar wordt. Deze
legislatuur zullen 16,8 voltijds equivalenten minder werkzaam zijn
in de stadsorganisatie. Deze besparing gebeurt hoofdzakelijk door
niet-vervanging bij pensionering. De stijging van de pensioenbijdragen is een financiële dobber die de stad in rekening bracht voor heel
deze legislatuur.

BUDGET 2014
Werkingskosten
De werkingskosten, die zo veel mogelijk gelijk werden gehouden
met die van 2013, bedragen 8.021.302 euro. Voor indexgevoelige
kosten kon dit echter niet.

Overdracht
De overdrachten van de stad naar onder meer OCMW, brandweer
en politie zijn goed voor meer dan een vierde van het budget. Enkel de overdracht naar het OCMW wordt hoger, zodat kan worden
doorgegaan met de bouw van het vernieuwde rust-en-verzorgingstehuis en het nieuwe dienstencentrum op Sancta Maria.

Leningenlast
Door het voorzichtige en zuinige uitgavenbeheer van de afgelopen

jaren heeft de stad een financiële buffer opgebouwd. Deze buffer
zal gebruikt worden om een aantal investeringen te betalen zonder
te moeten lenen. Dit betekent dat we dit jaar geen leningen hoeven
af te sluiten. Als we in 2015 opnieuw leningen moeten aangaan, zullen we erover waken dat de leningenlast (en dus ook de schuld) onder controle blijft. De klemtoon van de investeringen ligt in de jaren
2015, 2016 en 2017. Dit is het gevolg van de wettelijke verplichting
om de investeringskosten te spreiden over de jaren waarin de investering effectief wordt uitgevoerd.

Investeringen
Voor 2014 investeert de stad 8,5 miljoen euro. Daarvan is 2 miljoen
het gevolg van eerder aangegane verbintenissen. De rest van het
bedrag gaat naar infrastructuurwerkzaamheden, noodzakelijke vervangingen, digitalisering van de dienstverlening en investeringen
die de stad kan terugverdienen.

Heraanleg 't Loopke, Stadspark en creaƟe bijkomende parkeerplaatsen in het binnengebied: erelonen en studiekosten
Heraanleg weg- en rioleringsinfrastructuur Begijnhof: erelonen en studiekosten
Aankoop grond toegangsweg speelzone
Investeringsbudget muziekinstrumenten Academie voor Muziek, Woord en Dans
Houthakselaar
Ereloon ontwerper herwaarderingsproject Begijnhof
RestauraƟe Lakenhal tweede fase: erelonen
Invoering klantbegeleidingssysteem administraƟef centrum
RestauraƟe Schuur Noorderwijk: erelonen
Professionele ondersteuning site Boerenkrijg
Heraanleggen van riolerings- en weginfrastructuur in de Servaas Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat +
verkeerstechnisch nazicht kruispunt Servaas Daemsstraat met Ring: erelonen
Invoering zelfuitleenbalies bibliotheek tweede fase
Bestelwagen groendienst
Kleinere infrastructuurwerkzaamheden met het oog op duurzame mobiliteit
Voorbereidend studiewerk voor de wegen- en rioleringswerkzaamheden die gepland zijn in de tweede helŌ van
de legislatuur (o.a. Įetspaden Veldhoven, Voortkapelseweg, Molenstraat-Wiekevorstsesteenweg, …)
Vervanging goederenliŌ cultuurcentrum, de schouwburg
Aankoop speeltoestellen wijkspeelterreinen (KapiƩelbossen, Krakelaarsveld, Kastanjelaan, Veldstraat, …)
Bestelwagen met kraan wegendienst
5 elektronische infoborden aan de invalswegen
Aanleg Druivenstraat toegangsweg speelzone
Heraanleg Geelseweg, Greesstraat en Vennen i.s.m. AquaĮn en AWV: erelonen en studiekosten
Heraanleg Kapucijnenstraat, Sint-Magdalenastraat (inclusief buurtparkeerterrein), Collegestraat, Goudbloemstraat en
speelplaats schoolgebouw Schoolstraat: erelonen en studiekosten
Containerwagen dienst vervoer
Erelonen vervolgstudie masterplan heropwaardering van de staƟonsomgeving
Heraanleg Toekomstlaan en Wolfstee i.s.m. AquaĮn: erelonen en studiekosten
Aanleg vrijliggende Įetspaden Poederleeseweg (inclusief riolering vanaf Noord-Dauwenland tot grens Vorselaar):
erelonen en studiekosten
Haakarmvoertuig STEYR brandweer
Bedrag voor aankopen gronden
Structureel verbeteren wegenis: asfalt- en betonwegen
Heraanleg Koppelandstraat en Nonnenstraat: uitvoering
Aanleg riolering en vrijliggende Įetspaden Lierseweg: grondaankopen
Heraanleg Schoutenlaan: erelonen, studiekosten en uitvoering
Stapelplaats Addernesten: erelonen en realisaƟe terrein, hal en wegennet Wuytsbergen en Montezumalaan

15.000
15.000
15.000
17.500
20.000
22.500
26.000
30.000
35.000
40.000
40.000
48.000
49.852
50.000
50.000
58.470
60.000
63.525
75.000
100.000
130.000
140.000
154.000
160.000
165.000
200.000
215.000
250.000
250.000
325.000
440.000
665.000
1.300.000
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WONEN
Geef uw glas een hoger rendement
Heeft uw huis nog enkel glas of oud en slecht isolerend
dubbel glas? Besef dan dat er heel wat warmte ontsnapt
langs deze weg. Als uw huis goed geïsoleerd is, kan hoogrendementsglas een volgende stap naar een lagere energiefactuur zijn.
Om de investering te verkleinen en iedereen aan te moedigen om hoogrendementsglas te plaatsen, organiseert
de stad een samenaankoop. De organisatie verloopt in samenwerking met IOK en de gemeenten Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Hulshout en Nijlen. De samenaankoop gaat
begin 2014 van start, zodat de eerste werkzaamheden kunnen plaatsvinden in maart 2014. De
samenaankoop omvat enkel de plaatsing van het glas, maar bij de firma’s die worden gekozen,
kunt u uiteraard ook terecht om het schrijnwerk te laten vervangen.
Hebt u interesse, schrijf u dan vrijblijvend in op www.iok.be/hoogrendementsglas of bij de
milieudienst in het administratief centrum. De keuze van de firma’s gebeurt door een stuurgroep van mensen die zich inschreven voor de samenaankoop. Deze stuurgroep komt samen
op maandag 17 februari om 20 uur in Grobbendonk. Wilt u deel uitmaken van de stuurgroep?
Duid dit dan aan bij uw inschrijving.
Voor meer informatie kunt u terecht op de infoavond op dinsdag 4 februari 2014 in de gemeentelijke feestzaal van Herenthout (Bouwelse Steenweg 10) of op maandag 24 februari 2014 in
de polyvalente zaal van cc Zwaneberg in Heist-op-den-Berg (Cultuurplein 1). De infoavonden
starten om 20 uur en zijn gratis. Inschrijven is niet nodig.
Volg de actie op de voet en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes via www.facebook.com/
hoogrendementsglas.

Vragen over wonen? Eén adres: de bouwdienst
Met vragen over een bouwvergunning, het verkavelen van een grond of het plaatsen van een
zwembad weten de meeste mensen dat ze kunnen aankloppen bij de dienst ruimtelijke ordening, de ‘bouwdienst’. Maar wist u dat deze dienst ook klaarstaat om u te helpen met alle
vragen over wonen?
De dienstverlening van de dienst ruimtelijke ordening gaat verder dan de klassieke vragen over
bouwen en verbouwen. Bent u op zoek naar een sociale woning of wilt u een woning verhuren via het sociaal verhuurkantoor? Zoekt u informatie over energiebesparende maatregelen of
woonpremies? De medewerkers van de dienst ruimtelijke ordening zoeken het graag voor u uit!
U krijgt alle informatie over:
ͻ bouwen en verbouwen
ͻ betaalbaar wonen: sociale woonleningen, sociale huisvesting, huren en verhuren via het
sociaal verhuurkantoor
ͻ premies
ͻ zorgwonen, woningaanpassingen en meegroeiwoningen
ͻ duurzaam wonen: energieprestatiecertificaten, energiebesparende maatregelen, groepsaankopen
Wilt u een discreet gesprek over een van deze onderwerpen? Geen probleem, u kunt uw vraag
met een medewerker bespreken in een apart lokaaltje.
Meer informatie: dienst ruimtelijke ordening, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, ruimtelijke.ordening@herentals.be
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Stedenbouwkundige
ontvoogding
Herentals is sinds 1 december 2013
ontvoogd voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. De
ontvoogding is voor het stadsbestuur
een belangrijke stap in het verkrijgen
van meer autonomie op het vlak van
stedelijke ontwikkeling. De ontvoogding betekent immers dat de stad
voortaan zelf verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen kan afleveren, zonder dat het
advies van de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar in Antwerpen
(in de volksmond bekend als ‘stedenbouw’) hoeft te worden gevraagd. De
verantwoordelijkheid voor het beslissen over stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen
komt dus volledig bij de stad te liggen.
Het gevolg van de ontvoogding is dat
de behandeling in een aantal gevallen minder tijd vraagt dan vroeger. De
volgende behandelingstermijnen zijn
voortaan van toepassing:
ͻ 75 kalenderdagen voor stedenbouwkundige aanvragen zonder openbaar
onderzoek
ͻ 105 kalenderdagen voor stedenbouwkundige aanvragen met openbaar onderzoek
ͻ 150 kalenderdagen voor verkavelingaanvragen of verkavelingwijzigingen
Deze nieuwe procedure geldt voor
aanvragen die bij de stad werden ingediend na 1 december 2013. Voor de
dienst ruimtelijke ordening houdt de
ontvoogding een hogere werkdruk in.
Voor complexe bouwdossiers en verkavelingsaanvragen wordt het daarom
aangeraden dat uw architect of studiebureau een afspraak maakt met de
dienst ruimtelijke ordening, voordat
het dossier officieel wordt ingediend.
Meer informatie:
dienst ruimtelijke ordening,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 52 50, info@herentals.be

PROGRAMMA CC ’T SCHALIKEN

KEET IN HUIS

Luna Voltas
Aperitiefconcert

Zondag 2 februari om 11 uur in de Lakenhal
UITVERKOCHT

Guido Belcanto, Tine Embrechts, Martinus Wolf en Lieven
De Maesschalck
Balzaal der gebroken harten 3
Woensdag 5 februari om 20 uur in de schouwburg
UITVERKOCHT

Johnny Trash
Boke Hertals

Donderdag 13 februari om 12.15 uur in de foyer
Trash Sings Cash. Johnny Trash en zijn kompanen brengen op een unieke, eigenwijze maar
vooral plezante manier een hommage aan Johnny Cash. Zij laten daarbij zowel klassiekers als
vergeten parels de revue passeren. Johnny Trash verzorgde eerder het voorprogramma van
Henk Rijckaert, Bart Cannaerts en Kamagurka en zat in de finale van Belgium’s Got Talent 2013.
Toegang en boterhammen: gratis

Piv Huvluv
Speeltijd

Vrijdag 14 februari om 20 uur in de schouwburg
Piv Huvluv is een pionier van de Vlaamse comedy en een van de meest authentieke humorartiesten. Huvluv speelt met jeugdherinneringen, hilarische anekdotes en persoonlijke
verhalen, met als hamvraag: ‘Stoppen we met
spelen omdat we ouder worden, of worden
we ouder omdat we stoppen met spelen?’.
Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenprijs)

Flamenco Doble
Over flamenco, Vlamingen, Wannes en zo
Zaterdag 15 februari om 20 uur in de schouwburg

‘Als het geestesleven verdwijnt, dan zakt alles in elkaar.’
Het zijn deze woorden van Wannes Van de Velde die het
hart vormen van Flamenco Doble. Van de Veldes diepe
verontwaardiging, verlangens, woedes en liefdes hebben zijn repertoire gevormd en gekleurd. In een intense
mix van flamenco en Van de Veldes erfgoed en teksten
schept Flamenco Doble een beklijvend beeld van de andere Wannes.

Met Keet in Huis organiseert cultuurcentrum ’t Schaliken voorstellingen in
Herentalse huiskamers. Vanuit de sofa
kunt u een gezellig, intiem optreden
meemaken.

Trio Dame Jeanne

Vrijdag 21 februari om 20 uur
Gastgezin: Verheyen-Man, Beukenlaan 15
Trio Dame Jeanne brengt heerlijk melancholische melodieën waarin tijd lijkt
te verdwijnen. Specialiteit van het huis:
Iraanse percussie. Hun muziek lonkt
naar flamenco, Arabische en Perzische
muziek en doet u zachtjes meedeinen
op de golven van de Iraanse ritmiek.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

Nele Van den Broeck

Zaterdag 22 februari om 20 uur
Gastgezin: Verhegge - Van Tendeloo,
Bolwerkstraat 2/2
UITVERKOCHT

Cream Colored Ponies
Zondag 23 februari om 14.30 uur
Gastgezin: Lefèvre-Ryken,
Wuytsbergen 148/8

Cream Colored Ponies brengen dansbare swingjazzklassiekers afgewisseld
met ballads en popstandards. De groep
haalt inspiratie uit de jaren twintig tot
vijftig, maar speelt ook eigen interpretaties van recentere popmuziek. Onder anderen Blood, Sweat & Tears, J.J.
Cale en Elvis Presley komen aan bod. Er
staat u een swingende act te wachten.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenprijs)
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Judith De Joode, Benjamin Moen, Sanne Vanderbruggen
en Lisa Verbelen
BOG. (Circuit X)

FILM
Rush

Dinsdag 25 februari om 20 uur in de
schouwburg

Donderdag 20 februari om 20 uur in de schouwburg

In BOG. schetsen Judith de Joode, Benjamin Moen, Sanne Vanderbruggen en Lisa Verbelen een
hele levensboog. Ze zoomen uit van het leven tot het grote geheel duidelijk wordt. Alsof u in
een opstijgend vliegtuig ineens de structuren van de chaotische stad herkent.
Samen met de cultuurcentra van Geel, Heist-op-den-Berg en Mol kiest cc ’t Schaliken ervoor
om met Circuit X het beste werk van een nieuwe generatie veelbelovend podiumtalent te brengen. De cultuurcentra organiseren ook een voor- of nagesprek, zodat u de kunstenaar en zijn
drijfveren persoonlijk kunt leren kennen. Circuit X is een initiatief van LOCUS, Het Theaterfestival en VTi.
Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenprijs)

Chris Lomme en Seckou Ouologuem
Chris Lomme vs. Seckou Ouologuem
Vrijdag 21 februari om 20 uur in de schouwburg

Chris Lomme (°1938) en Seckou Ouologuem
(°1985) houden allebei van poëzie. Chris Lomme,
rasactrice, reist sinds jaar en dag het land rond
met een poëzieprogramma. Seckou Ouologuem
is een van de beste slam poets die Vlaanderen
rijk is. Het resultaat is een verrassende voorstelling met teksten van onder meer Antjie Krog,
2Pac, Rafeef Ziadah, Jacques Prévert, Gil ScottHeron, Wislawa Szymborska, Ingrid Jonker en
Billie Holiday.
Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenprijs)

Carré Curieux
De passage

Vrijdag 28 februari om 20 uur in de schouwburg
De passage gaat over de overgang van het leven naar de dood en bedenkt een hiernamaals.
Een hiernamaals waar wij van dromen en dat vol
is van verbeelding. De passage is de tweede
voorstelling van Carré Curieux. Artiesten Luca
Aeschlimann en Vladimir Couprie, respectievelijk jongleur en diabolospeler, waren twee jaar
geleden met de hele circusgroep al eens in ’t
Schaliken te gast met de gesmaakte productie Le carré curieux, cirque vivant.
Toegang: 14 euro / 11 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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In de jaren zeventig zijn de charismatische James Hunt en zijn briljante tegenstander Niki Lauda elkaars grootste
concurrenten in de formule 1. Hunt is
roekeloos, staat graag in de schijnwerpers en geniet van zijn status als superster. De serieuzere Lauda houdt zich
liever wat afzijdig van al die aandacht.
Maar beiden leven voor het autoracen,
waarin de kleinste fout met de dood
kan worden bekocht. Rush is een Amerikaanse film uit 2013 van regisseur
Ron Howard.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenprijs)

Pelle de politiewagen
rijdt weer uit (+5 jaar)

Woensdag 26 februari om 14.30 uur in
de schouwburg
In zijn tweede animatiefilm is Pelle in
grootse vorm: hij rijdt, flitst, racet en
vliegt er op los. Hij moet een oogje
in het zeil houden in het natuurpark.
Daar broedt moeder arend op een ei.
Maar twee vrouwelijke dieven gaan er
met de vogelmoeder vandoor. Pelle de
politiewagen rijdt weer uit is een Noorse animatiefilm uit 2012.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenprijs)

TENTOON
Marc Aerts en Didier Trombini
Waan en wezen

Van zaterdag 11 januari tot en met zondag 2 februari in kasteel Le Paige
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Raymond Minnen
Tegen de muur

Van zaterdag 18 januari tot en met zondag 9 februari in de Lakenhal
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Jef Bertels en Dirk De Keyzer
Zonder titel

Van zaterdag 15 februari tot en met zondag 9 maart in kasteel Le Paige
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Laat u betoveren door
de wondere wereld
van Bertels en De Keyzer. Jef Bertels laat in
zijn schilderijen ruimte
voor verhalen en emoties. Zijn werk creëert
een duizelingwekkend
en gelaagd universum,
waarin iedereen moet
proberen zich te oriënteren. Dirk De Keyzer
buigt met zijn beeldhouwwerken de wereld
om naar een alternatief,
parallel universum waar positief en grensoverschrijdend denken een belangrijke rol spelen. De
Keyzer wil zijn publiek met de nodige humor aansporen tot een moment van zelfreflectie.
De toegang is gratis.

Stephan Vanfleteren
Flandriens

Van zaterdag 15 februari tot en met zondag 9 maart in de Lakenhal
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Aan de start van het nieuwe wielerseizoen en
met de voorjaarsklassiekers in het vooruitzicht,
brengt ’t Schaliken u een fototentoonstelling
over de flandriens. Stephan Vanfleteren bundelde enkele jaren geleden in zijn documentaireachtige zwart-witstijl een reeks foto’s uit de
wielerwereld. De uitgangspunten waren kasseivreters, Vlaamse volkssport en glooiende landschappen. De fotograaf (De Morgen) won met
zijn werk verschillende nationale en internationale prijzen.

Win leuke prijzen: maak
een minikunstwerk
Ga aan de slag met een luciferdoosje
en maak er een minikunstwerk van. U
mag alle materialen gebruiken: kleurpotloden, lijm, stiften, papiertjes, …
Alles is mogelijk zolang het maar in
een luciferdoosje past. Op www.rasa.
be kunt u inspiratie opdoen (zoek naar
Kunst op pootjes onder de rubriek
Tentoonstellingen). Iedereen van zes
tot honderdenzes jaar kan meedoen,
zowel alleen als met klasgenoten, een
(jeugd)vereniging, … .
U kunt uw kunstwerkje binnenbrengen
van maandag 17 februari tot en met
maandag 10 maart 2014 bij cultuurcentrum ’t Schaliken (Grote Markt 35).
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
De eerste twintig inzendingen winnen een ticket voor een film in seizoen
2014-2015. De mooiste twintig inzendingen krijgen een plaatsje in de kijkkast tijdens de tentoonstelling Kunst
op pootjes in de Lakenhal. De winnaar
met het allermooiste kunstwerkje
krijgt een filmticket, een plaatsje in de
kijkkast en het jeugdboek Tikken tegen
de maan van Joke Van Leeuwen.

Tentoonstelling Kunst op
pootjes
Tijdens deze tentoonstelling kunt u,
naast zelfgemaakte kunstwerkjes,
schatten van kunstenaars als Tinka Pittoors en Wim Delvoye bekijken. Kunst
op pootjes loopt van 12 tot en met
23 maart in de Lakenhal. U kunt deze
tentoonstelling gratis bezoeken van
woensdag tot en met zondag van 14
tot 17 uur.

De toegang is gratis.
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DAG VAN HET DKO
Kunst Boven Water
Ongeveer 160.000 jongeren en volwassenen volgen in hun vrije tijd les bij meer dan 5.000 kunstenaarsleerkrachten van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). 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
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 22 februari.

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans
Zaterdag 22 februari van 14 tot 16.30 uur
Hikstraat 28

De academie in de Hikstraat
Gooit de deuren weer open
En besloot dit gebeuren
Kunst Boven Water te dopen
Op zaterdag 22 februari 2014
Bengelen woorden en klanken ongehoord en ongezien
Terstond
Boven een heerlijk dampende vont
Woordkunstenaars en muzikanten
Zijn die dag de predikanten
Die met zalvende tonen
Uw oren zullen verschonen
Komt dat dus zien
Komt dat dus horen
Uw muzen zijn nadien
Allicht herboren
Meer informatie: tel. 014-21 33 05,
samwd@herentals.be,
www.samwdherentals.be

Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst
Zaterdag 22 februari van 11 tot 18 uur
Markgravenstraat 77

De Stedelijke Academie voor
Beeldende Kunst creëert een
onderwaterwereld op het droge. De leerlingen van de lagere
en middelbare graad vroegen
zich af wat er zoal verstrikt
kan raken in de netten van een
vissersboot: vissen, krabben,
schelpen, een inktvis, maar ook
allerlei afval, en wie weet wel
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enkele schatten uit de diepzee. Ze maakten samen een grote installatie met visnetten die een wonderbaarlijke en kleurrijke zeewereld
tonen.
De volwassen studenten van de afdelingen schilderkunst, grafiek,
beeldhouwen, video en animatie, tekenkunst en keramiek werkten
rond hetzelfde thema. Op de Dag van het DKO zijn al deze ateliers
open. Bovendien zijn er allerlei activiteiten voor kinderen en is iedereen welkom voor een drankje en hapje in het Kunstcafé.
Meer informatie: tel. 014-28 51 55,
academie.beeldende.kunst@herentals.be,
www.uitinherentals.be/kunstacademie

Zeespiegels, schatten uit de diepte
Opening op zaterdag 22 februari om 15 uur
Vitrine, Markgravenstraat 77

Op de Dag van DKO vindt de officiële opening plaats van de tentoonstelling Zeespiegels, schatten uit de diepte in de Vitrine, de galerie
van de academie. De leerlingen van de middelbare graad presenteren negen halsjuwelen die stuk voor stuk getuigen van een verfrissende kijk op de hedendaagse juweelkunst. U kunt ook deelnemen
aan een wedstrijd en een mooi, etnisch juweel winnen.
U kunt de tentoonstelling bezoeken tot zaterdag 29 maart op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot
13 uur. De Vitrine is gesloten tijdens de schoolvakanties.

JEUGD
De Grabbelpas! Wat is dat?
Bent u op zoek naar leuke activiteiten of workshops voor uw
kinderen? Het programma van de Grabbelpas is er voor alle
drie- tot twaalfjarigen (geboortejaar 2002-2011) en biedt creativiteit, educatie, cultuur, sport en spel. De activiteiten zijn
in handen van ervaren begeleiders en de kinderen zijn verzekerd tegen ongevallen. Met de Grabbelpas krijgt uw kind
ook nationale kortingen, onder andere in pretparken, musea,
jeugd- en sportcentra.

Jeugddienst zoekt
(hoofd)animatoren

De Grabbelpaswerking vindt plaats op werkdagen van de korte schoolvakanties. Er kan telkens
maar een beperkt aantal kinderen deelnemen aan de activiteiten. Snel inschrijven is dus de
boodschap. De inschrijvingen starten meestal twee weken voor de vakantieperiode. De kinderen die het voorbije jaar een Grabbelpas hadden, krijgen alle informatie per mail of per post.
Voor alle anderen is deze informatie te vinden op www.jeugddienstherentals.be. Sfeerbeelden
van de voorbije activiteiten kunt u bekijken op www.facebook.com/jeugddienst.herentals.
Om deel te nemen aan de activiteiten moet uw kind een Grabbelpas hebben. Deze pas kost 5
euro en is geldig van de krokusvakantie tot en met de kerstvakantie. Bij de aankoop van een
Grabbelpas krijgt uw kind een zwembeurt in het Netepark cadeau. De Grabbelpas is strikt persoonlijk; hij mag dus niet door iemand anders gebruikt worden. Als u een Vrijetijdspas hebt,
dan krijgt u 50 procent korting op de aankoop van de Grabbelpas en op de prijs van de activiteiten.
De Grabbelpas voor 2014 is te koop bij de jeugddienst in het Stadspark. U kunt alle nodige
gegevens doorgeven via het aanvraagformulier op www.jeugddienstherentals.be/bestellengrabbelpas. De jeugddienst zorgt ervoor dat u de Grabbelpas zo snel mogelijk kunt afhalen.
In de krokusvakantie trappen we het nieuwe Grabbelpasjaar af onder het thema ‘verBEELDing’.
We knutselen, spelen en dansen rond film, theater, … Het volledige programma verschijnt binnenkort op www.jeugddienstherentals.be. De inschrijvingen voor de Grabbelpas starten op
maandag 17 februari om 17 uur, zowel via www.jeugddienstherentals.be als aan de balie van
de jeugddienst. Vanaf dinsdag 18 februari kunt u ook telefonisch inschrijven (tel. 014-21 21 86).

Plan alvast uw zomervakantie
In de zomervakantie kunnen kinderen tussen vijf en veertien jaar spelen en ravotten tijdens
de speelpleinwerkingen van de stad. Het stadsbestuur heeft de planning van de verschillende
zomerwerkingen al vastgelegd. Houd uw agenda in de aanslag!
ͻ De Sjallekes (Wijngaard): van 30 juni tot 18 juli, van 28 juli tot 8 augustus en van 18 tot
22 augustus
ͻ Buurtspeelpleinwerking Diependaal: van 14 juli tot 22 augustus
ͻ Speelpleinwerking NoMo (Noorderwijk en Morkhoven): van 14 tot 25 juli en van 18 tot
29 augustus
ͻ Speelbus: van 30 juni tot 10 juli en van 28 juli tot 14 augustus
Er is geen speelpleinwerking in de weekends en op 11 juli, 21 juli en 15 augustus.

Meer informatie:

Jeugddienst, Stadspark z/n,
tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be, www.jeugddienstherentals.be,
www.facebook.com/jeugddienst.herentals

De jeugddienst is op zoek naar enthousiaste en creatieve jongeren vanaf zestien jaar om de kinderen te animeren
tijdens de verschillende zomerwerkingen. U werkt met een animatorcontract en verdient 11,07 euro per uur.
Om deze animatoren te begeleiden en
de dagelijkse werking op de speelpleinen mee vorm te geven, zet de jeugddienst hoofdanimatoren in. In deze
functie werkt u met een hoofdanimatorcontract en verdient u 14,22 euro
per uur.
Interesse? Geef uw gegevens door
aan de jeugddienst vóór maandag 17
februari. U kunt het formulier invullen op www.jeugddienstherentals.be/
animatoren-en-vrijwilligers. Daar vindt
u ook meer informatie terug over de
aanwervingsvoorwaarden.

Sportkampen
krokusvakantie
Van 3 tot 7 maart kunnen kinderen
en jongeren van zes tot zestien jaar
deelnemen aan sportkampen. Inschrijven kan vanaf maandag 3 februari via
www.uitinherentals.be/sportkampen.
Daar vindt u ook meer informatie over
de verschillende kampen.
Meer informatie
Sportdienst, De Vossenberg,
Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be
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AANKONDIGINGEN
Herfst- en Winterwandelingen
Nog tot 30 maart kunt u op zondag gratis wandelen onder begeleiding van een gids. De wandelingen vertrekken om 14.30 uur vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar twee uur
later ook aan. U kunt telkens kiezen tussen een korte en een lange wandeling. Op zondag
2 februari vertrekt de wandeling aan La Puerta (Grote Markt 6), op 9 februari aan De Brink
(Bosbergen 1), op 16 februari aan De Hut (Spaanshofpark) en op 23 februari aan het Gildenhuis
(Grote Markt 25). Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. De volledige kalender vindt u
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

Waar(om) is er nog natuur in Herentals?
Op vrijdag 31 januari organiseert de milieuraad, in samenwerking met het stadsbestuur,
de thema-avond Waar(om) is er nog natuur in Herentals? Ecologisch verklaard en cultureel gekaderd. De voordracht vindt plaats in de Lakenhal en begint om 20 uur. Inschrijven is niet nodig
en de toegang is gratis.
Op veel plaatsen worden initiatieven genomen om de historische biotopen en landschappen
van de Kempen te herscheppen. Er leven bij de bevolking veel vragen rond deze soms drastische ingrepen in de natuur. Hans Van Dyck, professor ecologie aan de Université Catholique
de Louvain en internationaal vermaard vlinderdeskundige, legt de ‘paradox van het natuurbeheer’ uit en plaatst hem in een breder kader. Jos Gysels, directeur van de vormingsinstelling
Natuurpunt Educatie, toont aan hoe achter de natuur ook een cultureel verhaal schuilt. Aansluitend houdt de milieuraad haar traditionele nieuwjaarsreceptie.
Meer informatie: Herman Puls, puls.herman@scarlet.be, gsm 0496-96 78 27

Verkoop tweedehandskleding
Vzw Kreatief organiseert op vrijdag 28 februari van 10 tot 16 uur een tweedehandsbeurs in het
lokaal boven het Gildenhuis (Grote Markt 25). U kunt er kleding kopen tegen zeer democratische prijzen.
Meer informatie: tel. 014-23 12 77, kreatief.herentals@skynet.be

Aperitiefconcert SteMMen voor Ethiopië
Sterren voor Ethiopië organiseert voor de tweede maal een aperitiefconcert ten voordele van
weeskinderen in Ethiopië. Het concert vindt plaats op zondag 23 februari om 10.30 uur in cultuurcentrum ’t Schaliken. De stemmen van kinderkoor W.A.N.T.E.D., jongerenkoor Scola, vocaal
ensemble TADAAM! en Gekko Koor laten u genieten van een waaier van muziekstijlen, zoals
folk, filmmuziek, pop en musical. Tijdens de pauze en na het concert kunt u in de foyer proeven
van een kopje echte Ethiopische koffie en kennismaken met traditionele Ethiopische dans.
Tickets kosten 10 euro en zijn te verkrijgen via de
ticketbalie van cultuurcentrum ’t Schaliken (Grote
Markt 35, tel. 014-28 51 30, www.schaliken.be).
Het concert verloopt in samenwerking met het
stadsbestuur.
Meer informatie: www.sterrenvoorethiopie.be
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Supermodusconcert
Na de zeer gesmaakte Ballroomdances
organiseert het Harmonieorkest van
het Sint-Jozefscollege op zaterdag 22
en zondag 23 februari een Supermodus-voorjaarsconcert met een uitgebreid orkest onder leiding van Koen
Van Hove. Het concert vindt plaats in
de feestzaal van het Sint-Jozefscollege
(Collegestraat 46) en begint op zaterdag om 20 uur en op zondag om 15
uur. Vooraf kunt u telkens het jeugdorkest onder leiding van Brigitte Goemans aan het werk horen. Een kaart
kost 7 euro in voorverkoop en 9 euro
aan de kassa.
Meer informatie en tickets:
Lucienne Steijnen, gsm 0498-21 10 65

And Summer Sleeps in
Beauty
Op zaterdag 22 februari om 20 uur
brengt gemengd koor Geels Vocaal
Ensemble samen met accordeoniste
Jolien Wils een concert in cultuurcentrum ’t Schaliken. Verschillende componisten, zoals Debussy, Bartók en
Piazzolla passeren de revue. Kaarten
kosten 12 euro in voorverkoop en 15
euro aan de kassa.
Meer informatie: gsm 0476-95 51 72,
tickets.geelsvocaal@gmail.com,
www.geelsvocaal.be

Eerste quizavond van
de Noorderwijkse Badmintonclub
Op vrijdag 21 februari houdt de
Noorderwijkse Badmintonclub een
quizavond. De quiz vindt plaats in
’t Zaaltje (Molenstraat 12 in Morkhoven) en start om 20 uur. Stel een
ploeg samen met maximaal zes personen en schrijf u in via gommerstamas@gmail.com. Deelnemen kost
3 euro per persoon.

AANKONDIGINGEN
Quiz van de cultuurraad
De Herentalse cultuurraad organiseert op vrijdag 7 februari de negende 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: quiz@cultuurraadherentals.be,
gsm 0471-10 40 28

De wereld op je bord
Op vrijdag 21 februari om 14 uur zijn alle vrouwen uit Herentals welkom in het Fundatiehuis
(Begijnhof 27) voor de voordracht De wereld op je bord. Aan de hand van een hapje en een
drankje, een multimediavoorstelling en een reeks sprekende verhalen vertelt een lesgever van
Natuurpunt Educatie u meer over biodiversiteit en het thema Noord-Zuid. U krijgt een hoop
tips om zelf uw steentje bij te dragen aan het behoud van de natuur. De wereld op je bord is
een organisatie van de Herentalse vrouwenraad in samenwerking met Vormingplus Kempen.
De toegang is gratis.
Meer informatie: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

Jubileumconcert van The Very Big Band
The Very Big Band wordt dit jaar twintig jaar. Dat vraagt om een porseleinenjubileumconcert.
De muzikanten nodigen u van harte uit op woensdag 19 februari in cultuurcentrum ’t Schaliken. U kunt genieten van de typische Very Big Band-ingrediënten, met een kleine attentie voor
alle aanwezige jazzliefhebbers. Het concert start om 20.30 uur. Kaarten kosten 13 euro en kunt
u bestellen via cc ’t Schaliken (www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30).

Afterworkshopping in het centrum
De Herentalse handelaarsvereniging Helemaal Herentals startte in januari met een maandelijkse Afterworkshopping in het centrum. Elke eerste vrijdag van de maand blijven de winkels
op de Grote Markt, in de Bovenrij, het Hofkwartier en de Zandstraat tot 19 uur open. Zo hebt u
wat meer tijd om nog enkele boodschappen te doen voor u kunt genieten van een welverdiend
weekend. Deze maand vindt de afterworkshopping plaats op vrijdag 7 februari.
Meer informatie: www.helemaalherentals.be

Gevangenis Turnhout: wat u altijd wilde weten maar
nooit kon vragen
De Lokale Politie Neteland organiseert op donderdag 13 februari om 20 uur een politieacademie over de gevangenis van Turnhout. Gevangenisdirecteur Marc Hendrickx schetst de plaats
van de gevangenis van Turnhout binnen Justitie. Hij bespreekt de geschiedenis en de actuele
toestand van de gevangenis. Hoeveel gevangenen verblijven er? Wat is hun statuut? Wat zijn
de opdrachten van het personeel? Tot slot is er ruimte voor vragen. De politieacademie vindt
plaats in de Lakenhal. Deelnemen is gratis maar u moet zich wel vooraf inschrijven.
Meer informatie en inschrijvingen: info@politieneteland.be

Pubers in huis!
Pubers (en soms ook hun ouders) maken vaak een stormachtige periode
door. Meestal komen afspraken die al
jaren werken op losse schroeven te
staan. U wordt geconfronteerd met
eindeloze discussies over helpen in
het huishouden, kleding, uitgaan, geld,
studiegedrag en schoolresultaten. Pubers zijn meesters in het verleggen van
grenzen. Dit vraagt van ouders extra
onderhandelingsvaardigheden.
Op maandag 3 februari om 20 uur
kunt u hierover een vormingsavond
bijwonen in het gebouw van CAW De
Kempen (Hofkwartier 23). U krijgt er
informatie die kan helpen om efficient met pubers te communiceren. Er
is ook ruimte om ervaringen uit te wisselen. Spreker is Bart Moens, agoog
en vormingswerker bij het VCOK, een
vormingscentrum gespecialiseerd in
opvoeding, kinderopvang en bemiddeling. De toegang bedraagt 2 euro.
Vooraf inschrijven is verplicht. De vormingsavond is een organisatie van de
Gezinsbond Herentals in samenwerking met Vormingplus Kempen.
Meer informatie en inschrijvingen:
Jef Haest, gsm 0472-46 14 49,
jefhaest@hotmail.com.

Het testament van nonkel Kamiel
De Noorderwijkse Toneelvrienden
brengen Het testament van nonkel Kamiel. Het blijspel gaat over Dreke Vastmans, een gepensioneerde melkboer.
Greetje, de werkster, is het enige lichtpunt in zijn eenzame bestaan. Samen
besluiten zij een grap uit te halen met
de buurvrouwen. De voorstellingen
vinden plaats in het parochiecentrum
van Noorderwijk (Ring 8) op 31 januari
en 1, 2, 5, 7, 8, 9, 14, 15 en 16 februari.
De toegang is 8 euro.
Meer informatie en tickets:
Jef en Chris Meir-Vervoort,
tel. 014-26 60 42
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KALENDER
Van 11/01 TENTOON
tot 02/02
Van 18/01 TENTOON
tot 09/02
Vr 31/01 INFO
Van 31/01 THEATER
tot 16/02
Do 02/02 KLASSIEK
UIT
UIT

Ma 03/02 INFO
Di 04/02 RAAD
Wo 05/02 MUZIEK

Marc Aerts en Didier Trombini – Waan en wezen / Kasteel
Le Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur
Raymond Minnen – Tegen de muur / Lakenhal / op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot
17 uur
Thema-avond van de milieuraad – Waar(om) is er nog natuur
in Herentals? Ecologisch verklaard en cultureel gekaderd /
Lakenhal / 20 uur
Noorderwijkse Toneelvrienden – Het testament van nonkel
Kamiel / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 8 / Info: tel. 014-26
60 42
Luna Voltas – ƉĞƌŝƟĞĨĐŽŶĐĞƌƚ / Lakenhal / 11 uur
Herfst- en Winterwandeling / La Puerta, Grote Markt 6 /
14.30 uur
Turen naar vogelkuren / Vogelkijkhut Snepkensvijver, Lichtaartseweg / Van 9 tot 11 uur / Info: Guy (tel. 014-26 27 89)
Vormingsavond Gezinsbond – Pubers in huis / In samenwerking met Vormingplus Kempen / CAW De Kempen,
HoŅwarƟer 23 / 20 uur
Gemeenteraad / Raadzaal administraƟef centrum, AugusƟjnenlaan 30 / 20 uur

QUIZ

Guido Belcanto, Tine Embrechts, MarƟnus Wolf en Lieven
De Maesschalck – Balzaal der gebroken harten 3 / cc ’t
Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT
Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven,
Goorstraat 1 / Van 17.30 uur tot 20.30 uur
Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 uur
tot 15 uur
Quiz van de cultuurraad / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

UIT

AŌerworkshopping / Stadscentrum / Winkels open tot 19 uur

Do 06/02 BLOED
Vr 07/02 INFO

Zo 09/02 WERELDMUZIEK
TUIN

UIT

Ma 10/02 INFO
Di 11/02 SOCIO
Do 13/02 MUZIEK
RAAD
INFO

Vr 14/02 HUMOR

Taraf De Haïdouks – zigeunermuziek / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, Heist-op-den-Berg / 20.30 uur
Herentalse Volkstuinen: tweede deel van de les insectenleer en eerste deel van de les sproeistoffen / Feestzaal
kOsh campus Scheppersstraat / 10 uur
Herfst- en Winterwandeling / De Brink, Bosbergen 1 /
14.30 uur
Infoavond over energiek en energiepremies / Benedenzaal
administraƟef centrum / 20 uur
Zitdag Infopunt DemenƟe / Het Convent, Begijnhof 17 / Van
14 tot 16 uur
Johnny Trash – Boke Hertals / foyer cc ’t Schaliken / 12.15
uur
Milieuadviesraad / AdministraƟef centrum, AugusƟjnenlaan
30 / 20 uur
PoliƟeacademie - 'ĞǀĂŶŐĞŶŝƐdƵƌŶŚŽƵƚ͗ǁĂƚƵĂůƟũĚǁŝůĚĞ
weten maar nooit kon vragen / Lakenhal / 20 uur
Piv Huvluv – ^ƉĞĞůƟũĚ / cc ’t Schaliken / 20 uur

Za 15/02 MUZIEK/

Flamenco Doble – KǀĞƌŇĂŵĞŶĐŽ͕sůĂŵŝŶŐĞŶ͕tĂŶŶĞƐĞŶǌŽ
/ cc ’t Schaliken / 20 uur

Van 15/02 TENTOON
tot 09/03

Jef Bertels en Dirk De Keyzer – ŽŶĚĞƌƟƚĞů / Kasteel Le
Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur
Stephan VanŇeteren – Flandriens / Lakenhal / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17
uur
Herfst- en Winterwandeling / De Hut, Spaanshofpark /
14.30 uur
Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Van 17.30 uur tot 20.30 uur
Fietsgraveren / Fietspunt aan het staƟon / Van 12 tot 16 uur

WOORD

Van 15/02 TENTOON
tot 09/03
Zo 16/02 UIT
Ma 17/02 BLOED
Wo 19/02 FIETS
SOCIO

MUZIEK

Do 20/02 THEATER
Vr 21/02 WOORD
JAZZ
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Bijeenkomst van de familiegroep demenƟe – Beleving van
;ũŽŶŐͲͿĚĞŵĞŶƟĞĚŽŽƌĚĞŽŐĞŶǀĂŶĚĞƉĞƌƐŽŽŶŵĞƚĚĞŵĞŶƟĞ / Het Convent, Begijnhof 17 / Van 17 tot 19 uur
The Very Big Band – Jubileumconcert / cc ’t Schaliken /
20.30 uur
Judith De Joode, Benjamin Moen, Sanne Vanderbruggen en
Lisa Verbelen – BOG. (Circuit X) / cc ’t Schaliken / 20 uur
Chris Lomme en Seckou Ouologuem – Chris Lomme vs.
Seckou Ouologuem / cc ’t Schaliken / 20 uur
Brussels Jazz Orchestra – New York, City of Jazz / Zaal ’t
Getouw, Molenhoekstraat 2, Mol / 20.15 uur

WERELDMUZIEK
QUIZ
VROUW

Za 22/02 MUZIEK
WOORD
MUZIEK

Van 22/02 WERELD
tot 26/04
Zo 23/02 MUZIEK
MUZIEK
UIT
MUZIEK

Ma 24/02 BLOED
Di 25/02 FILM
RAAD

Wo 26/02 FILM
Vr 28/02 THEATER/
CIRCUS

VERKOOP

Keet in Huis – Trio Dame Jeanne/ Huiskamer in Herentals /
20 uur
Quiz van de Noorderwijkse Badmintonclub / ’t Zaaltje,
Molenstraat 12 / 20 uur
Vrouwenraad – De wereld op je bord / In samenwerking met
Vormingplus Kempen / FundaƟehuis, Begijnhof / 14 uur
Geels Vocaal Ensemble – And Summer Sleeps in Beauty / cc
’t Schaliken / 20 uur
Keet in Huis – Nele Van den Broeck/ Huiskamer in Herentals
/ 20 uur / UITVERKOCHT
Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege – Supermodusvoorjaarsconcert / Feestzaal van het Sint-Jozefscollege,
Collegestraat 46 / 20 uur
Wereldtals / Zie pagina 4 - 5
Keet in Huis – Cream Colored Ponies / Huiskamer in Herentals / 14.30 uur
BeneĮetconcert: SteMMen voor Ethiopië / cc ’t Schaliken /
10.30 uur
Herfst- en Winterwandeling / Gildenhuis, Grote Markt 25 /
14.30 uur
Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege – Supermodusvoorjaarsconcert / Feestzaal van het Sint-Jozefscollege,
Collegestraat 46 / 15 uur
Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Van 17.30 uur tot 20.30 uur
Rush / cc ’t Schaliken / 20 uur
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de
OCMW-secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
WĞůůĞĚĞƉŽůŝƟĞǁĂŐĞŶƌŝũĚƚǁĞĞƌƵŝƚ (+5 jaar) / cc ’t Schaliken
/ 14.30 uur
Carré Curieux – De passage / cc ’t Schaliken / 20 uur
Vzw KreaƟef – Verkoop tweedehandskleding / Gildenhuis,
Grote Markt 25 / Van 10 tot 16 uur

KALENDER

BURGERZAKEN
Geboorten
05/12

Lowie, zoon van Aisa Bekers en David Willemsen

05/12

Ella, dochter van Aisa Bekers en David Willemsen

07/12

Len, zoon van Lies Gevers en Lee Proost

11/12

Neel, zoon van Lies Willemsen en Alain Niclot

OKRA Sint-Waldetrudis

11/12

Annabel, dochter van Liesbet Beenens en Mathias Helsen

Elke dinsdag

12/12

Elijadina, dochter van Shyhrete Berisha en Ramadan Berisha

14/12

Ella, dochter van Eva Van Laer en Dries De Jongh

ACTIEVE SENIOR
Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34
FIETSEN
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
TURNEN

Elke woensdag
Elke donderdag

Laure, dochter van An De Schutter en Stefan Vanneste

21/12

Lene, dochter van Griet De Meyer en Rombout Vandael

Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86

23/12

Illiano, zoon van Mieke Verhaegen en Manuel Aerden

Vertrek aan Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

26/12

Anna, dochter van An De Cuyper en Michail Iosifidis

26/12

Mathilde, dochter van Lien Bouwen en Jurgen Bourgeois

27/12

Noa, dochter van Katheleyne Torfs en Joeri Embrechts

28/12

Julie, dochter van Eveline Van Hove en Stefan Hollanders

Elke maandag

PETANQUE Het Convent / Van 14 tot 17 uur

Elke woensdag

FIETSEN

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
WINTERͳ
Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13
tEͳ
uur
LING
PETANQUE Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur

Elke woensdag

Info: Karel, tel. 014-21 65 03

Elke donderdag

HOBͳ
BYCLUB
VOOR
DAMES

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

DANSEN
Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder
VOOR
partner) Sportcomplex De Vossenberg / Van 9 tot
SENIOREN 12 uur /

Info: Marie-Louise Bertels, tel. 014-21 99 79

PETANQUE, Het Convent / 13 uur
MINIGOLF, Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79
KAARTEN
OF BINGO

Elke dinsdag

Elke
donderdag

FIETSEN

Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur /
Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

Sportelen
Elke maandag

BADMINͳ
TON

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke maandag

AQUAGYM Netepark / Van 15.20 tot 16.05 uur en van 16.15

Elke dinsdag

NORDIC
WALKING

Elke woensdag

tot 17 uur
Netepark / Van 9.55 uur tot 11.50 uur

LICHAAM
IN EVENͳ
WICHT
BADMINͳ
TON

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

AQUAFITͳ
NESS

Netepark / Van 9 tot 9.50 uur

PEUTERS
& ZO

Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A / Van 9 tot
12 uur

Elke vrijdagnamiddag

HAPPY
HOUR

1 euro per consumpƟe / Jeugdhuis 10R20, Grote
Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur

Vrijdag- en
zaterdagavond

DE RUSTIGE Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

Elke donderdag
Elke vrijdag

Overlijdens
07/12

S-Sport
Elke dinsdag en
donderdag

Perez-Ziva, dochter van Sophia Agbenyegah
Olivia, dochter van Lieze Salaets

20/12

OKRA Sint-Antonius

Elke dinsdag

17/12
17/12

De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Jozef Bockx (86)

09/12

Etienne Neyens (83), weduwnaar van Ida Cloots

09/12

Michel Bergs (86), echtgenoot van Martha Verboven

10/12

Valentina Van den Eynde (78)

11/12

Maria Callebaut (89), weduwe van Joannes Goolaerts

16/12

Maria Goor (64), echtgenote van René De Cuyper

16/12

Ludovica Goossens (86), weduwe van Josephus Janssen

18/12

Jeanne Vanneste (85), weduwe van Albrecht Maerten

18/12

Margareta Mertens (69), echtgenote van Theodoor Clissen

20/12

Elisabeth Alen (68), weduwe van Remi Van Hove

20/12

Ferdinand Wouters (80), echtgenoot van Julia Van Genechten

27/12

Josephus Peeters (67)

28/12

Philomena De Pauw (73), echtgenote van Florent Fransen

02/01

Cyrilla Van Vlerken (81), weduwe van August Geentjens

05/01

Elisabeth Goverts (98), weduwe van Petrus Van Rulo

05/01

Maria Verbraecken (89), weduwe van Karel De Cleyn

Huwelijksaankondigingen
Joris Hoeylaerts (Herentals) en Marieke Van Hove (Herentals)

JONG

Marcel Mattys (Herentals) en Josée Dens (Herentals)

Elke dinsdag

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

Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

Jim Elst (Herentals) en Joyce Wittevronghel (Herentals)
Bart Bertels (Herentals) en Isabel De Vooght (Herentals)
Philip Engels (Herentals) en Liesje Van Den Bergh (Heist-op-den-Berg)

Huwelijken
Antoon Amand (Herentals) en Ils Horemans (Herentals)
Sander Mertens (Herentals) en Thais Haerens (Herentals)
Christiaan Heyselbergs (Herentals) en Evi Haest (Herentals)
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Aids-telefoon Vlaanderen

DRINGENDE HULP

Anonieme Alcoholisten

Brandweer

078-15 15 15
René 014-51 20 51

100 of 112

Karel 014-51 55 48

Ziekenwagen

100

Lydi 014-22 25 17

Politie

101

Autisme-telefoon

078-15 22 52

Antigifcentrum

070-245 245

Awel

Gasgeur

0800-65 065

Boskat

014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink

014-24 66 90

WACHTDIENSTEN
Apothekers

102

CardStop 070-344 344
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

014-28 50 50

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30 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
Defecten aan de openbare verlichting

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

0472-22 86 71

praatgroep Nederlands voor anderstaligen

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

0487-99 06 23

vereniging waar armen het woord nemen

014-21 40 73

Diabetes Infolijn

0800-96 333

014-28 51 30

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17

014-28 20 00

0800-6 35 35

DocStop

00800-2123 2123

De Lijn

070-220 200

Drughulp - Hofkwartier

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Eandis

078-35 35 00

Diftarinformatielijn

0800-97 687

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Holebifoon

0800-99 533

Jeugddienst - Stadspark z/n

014-21 21 86

Infopunt dementie

014-28 20 00

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A

015-23 73 93

IOK - Geel

014-58 09 91

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

Kankertelefoon

078-15 01 51

NMBS - Herentals

03-229 56 14

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

OpWeg

014-23 18 80

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Info over wonen voor mensen met een handicap

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

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

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Tele-onthaal

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Tekenacademie - Markgravenstraat 77

014-28 51 55

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Woonzorglijn

078-15 25 25

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan

014-22 04 44

Zelfmoordlijn

1813

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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23 014-23 34 01

106

105
03-830 30 25

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, openbare werken en gemeentelijk patrimonium
maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Mien Van Olmen

in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief centrum

Rijksdienst voor pensioenen

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
(uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

Rijksdienst voor de sociale verzekering van

Ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen,
monumenten en landschappen, landbouw en
plattelandsontwikkeling

zelfstandigen

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

tweede woensdag van 9 tot 12 uur

schepen Jan Bertels

Commissie voor Juridische Bijstand

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

(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor
zelfstandigen)

gratis juridisch advies door een advocaat
iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
iedere dinsdag van 13.30 uur tot 16 uur

Opvanggezinnen:

maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18

schepen Wies Verheyden

Fonds voor arbeidsongevallen

Sport en personeel

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

schepen Jan Michielsen

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

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
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

VR

ADMINISTRATIEF CENTRUM

09.00ͳ12.00
17.00ͳ19.30

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

09.00ͳ12.00

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

CC ’T SCHALIKEN

09.00ͳ12.00
17.00ͳ19.30

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

BIB GILDELAAN

14.00ͳ20.00

14.00ͳ20.00

14.00ͳ20.00

14.00ͳ20.00

14.00ͳ20.00

BIB NOORDERWIJK

18.00ͳ20.00

RECYCLAGEPARK

14.00ͳ16.00

ZA

ZO

10.00ͳ16.00

10.00ͳ12.00

09.00ͳ18.00

09.00ͳ16.30

09.00ͳ16.30

09.00ͳ12.00

08.30ͳ14.30

JEUGDDIENST

09.00ͳ12.30
13.30ͳ16.30
17.30ͳ19.30

09.00ͳ12.30
13.30ͳ16.30

09.00ͳ12.30
13.30ͳ16.30

09.00ͳ12.30
13.30ͳ16.30

09.00ͳ12.30

HUMMELTJESHOF

07.00ͳ18.00

07.00ͳ18.00

07.00ͳ18.00

07.00ͳ18.00

07.00ͳ18.00

SPORTDIENST

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00
17.30ͳ19.30

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

STADSARCHIEF

08.30ͳ12.00
13.30ͳ16.00
18.00ͳ19.30

08.30ͳ12.00
13.30ͳ16.00

08.30ͳ12.00

08.30ͳ12.00
13.30ͳ16.00

08.30ͳ12.00
13.30ͳ16.00

OP ZATERDAGEN
1 EN 15 FEBRUARI
OPEN VAN 9 TOT 12 UUR

TOERISME HERENTALS

09.00ͳ12.00

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

10.00ͳ14.00

STEDELIJKE WERKPLAATS

08.00ͳ12.00
12.30ͳ16.00

08.00ͳ12.00
12.30ͳ16.00

08.00ͳ12.00
12.30ͳ16.00

08.00ͳ12.00
12.30ͳ16.00

08.00ͳ12.00
12.30ͳ16.00

RECREATIEBAD

14.00ͳ21.00

14.00ͳ21.00

14.00ͳ21.00

14.00ͳ21.00

14.00ͳ21.00

09.00ͳ17.00

09.00ͳ17.00

DOELGROEPENBAD

17.00ͳ21.00

15.30ͳ19.00

14.00ͳ21.00

15.30ͳ20.00

16.30ͳ21.00

09.00ͳ17.00

09.00ͳ17.00

WEDSTRIJDBAD

07.30ͳ08.30
12.00ͳ13.00
18.00ͳ21.00

07.30ͳ08.30
12.00ͳ13.00
18.00ͳ21.00

07.30ͳ08.30
12.00ͳ13.00
18.00ͳ21.00

07.30ͳ08.30
12.00ͳ13.00
18.00ͳ21.00

07.30ͳ08.30
12.00ͳ13.00
18.00ͳ21.00

09.00ͳ17.00

09.00ͳ17.00

SCHAATSBAAN BLOSO

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00
18.30ͳ21.00

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00

09.00ͳ12.00
13.30ͳ16.00
18.30ͳ20.30

14.00ͳ16.00
16.30ͳ18.30
19.00ͳ20.30

10.00ͳ12.00
13.30ͳ15.00
15.30ͳ17.00
17.30ͳ19.00

HET NETEPARK

