
Voor niet-dringende interventies (stormschade, wespennesten, …) 
neemt u gewoon contact op met de brandkazerne van Heren-
tals op het nummer 014-23 15 15. Voor administratieve vragen 
of andere inlichtingen kunt u de brandweer elke werkdag van  
8 tot 12 uur en van 12.30 uur tot 18 uur bereiken op het nummer 
014-25 82 10.
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Vlaamse regering schaft OCMW’s af?
De Vlaamse regering heeft vorige maand beslist om de OCMW’s vanaf 2019 
af te schaffen en volledig te laten opgaan in de steden en gemeenten. Daar-
mee komt een einde aan meer dan 200 jaar bestaan van deze unieke sociale 
organisatie waar het lokaal sociaal beleid vorm kreeg. Alle taken, personeel 

en patrimonium van de OCMW’s gaan over naar de stedelijke diensten. Dat is althans de principiële 
beslissing van de regering Bourgeois.

We zullen er nu als lokaal bestuur moeten over waken dat deze hervorming ordentelijk en goed 
voorbereid gebeurt. En vooral dat ook in de toekomst het lokale sociale beleid voldoende sterk 
blijft, ruimte en aandacht blijft krijgen en niet ondergesneeuwd raakt in de tientallen andere taken 
van de stad. Want het OCMW van Herentals heeft zich van deze sociale taak altijd voortreffelijk ge-
kweten. Niet alleen door de individuele hulp aan gezinnen die het moeilijk hebben (via een leefloon, 
een budgetbegeleiding, …), maar ook door het inrichten van belangrijke zorginstellingen in onze 
stad: het ziekenhuis, het rusthuis, het dienstencentrum Convent en vele diensten voor thuishulp en 
opvang voor senioren en zorgbehoevenden. Ook in de nieuwe samenwerking zullen we een manier 
moeten vinden om deze instellingen op een moderne en sociale manier te laten groeien en werken.

Door deze hervorming schept de Vlaamse regering enkele jaren van onzekerheid, verandering 
en vraagtekens bij vele OCMW-medewerkers. Hopelijk schept ze ook geen jaren van chaos en 
stilstand in het lokale sociale beleid. Want dat verdienen de ouderen, zorgbehoevenden en min-
derbegoeden in onze samenleving echt niet! Uw burgemeester, 

Jan Peeters

voorwoord...

STADSkrant
Brandweerzone kempen van start
Sinds 1 januari maakt het brandweerkorps van Herentals, samen 
met zes andere korpsen uit de regio, deel uit van de overkoepelende 
brandweerzone Kempen. Op het terrein verandert er weinig. De ka-
zerne blijft op de Oud-Strijderslaan en ook de e-mailadressen en het 
telefoonnummer van de brandweer blijven dezelfde. 

Officieel heet de Brandweerzone Kempen ‘Hulpverleningszone 5 van 
de provincie Antwerpen’. De brandweerzone Kempen beschermt  
Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, 
Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Wes-
terlo.

Door samen te smelten, brengen de verschillende korpsen hun ca-
paciteit, kunde, ervaring en procedures samen. Aan het hoofd staat 
zonecommandant Koen Bollen, de vroegere commandant van de 
brandweer van Geel. Het dagelijks bestuur van de brandweerzone 
is in handen van het zonecollege dat voorgezeten wordt door onze 
burgemeester Jan Peeters.

Voor de bescherming van de Herentalse burger zelf is er geen wijzi-
ging: het is nog steeds onze brandweerpost in Herentals die instaat 
voor onze veiligheid. We blijven rekenen op de inzet van onze Heren-
talse brandweervrijwilligers én beroepskrachten. 
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WETENSWAARD

COlOfON
Administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
info@herentals.be

maandelijks informatieblad 
van het stadsbestuur van Herentals 
verschijnt niet in juli en augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Jan Peeters, burgemeester 
Spoorwegstraat 27
2200 Herentals

Aankondigingen voor de Stadskrant van 
maart moeten uiterlijk op maandag 2 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

Op www.herentals.be/stadskrant kunt u op het 
einde van elke maand de Stadskrant 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.

STADS
krant

kleine Landeigendom opent register  
voor middelgrote woningen

Op dinsdag 17 februari om 10 uur opent de sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigen-
dom Zuiderkempen een register voor middelgrote woningen en appartementen. Kandidaat-ko-
pers krijgen in volgorde van inschrijving in het register en op basis van hun binding met de ge-
meente de kans om een dergelijke woning te kopen. Voor meer informatie over de voorwaarden 
kunt u contact opnemen met Kleine Landeigendom Zuiderkempen.

Meer informatie: Kleine Landeigendom Zuiderkempen, 
Tongerlodorp 1, 2260 Westerlo, tel. 014-54 41 83, www.klz.be

meer veiligheid voor  
zwakke weggebruikers
op de Grote markt

Sinds begin januari staan er aan de kruispunten 
op de Grote Markt verkeersborden die automa-
tisch oplichten telkens als een auto het kruispunt 
nadert. Deze borden waarschuwen de automo-
bilisten dat ze moeten stoppen en voorrang 
verlenen aan fietsers en voetgangers die uit de 
Koppelandstraat, de Zandstraat, de Kerkstraat 
en het Lantaarnpad komen. Met deze maatregel 
wil het stadsbestuur de verkeersveiligheid in het 
centrum verhogen.

De Leertuin (W)onderwijs De Wijngaard Freinetschool

Ibis

't Klavertje De Wegwijzer De Vesten

Augustijnenlaan Koulaak

geboren in 2013 40 72 40 15 30 40 35 15

geboren in 2012 48 72 48 15 60 40 35 15

geboren in 2011 48 72 48 15 60 40 35 15

geboren in 2010 50 72 50 15 60 40 45 15

eerste leerjaar 48 72 58 10 60 40 50

tweede leerjaar 48 72 53 15 60 40 50

derde leerjaar 48 72 48 12 60 40 50

vierde leerjaar 48 72 28 13 60 40 50

vijfde leerjaar 48 96 48 10 60 40 50

zesde leerjaar 48 72 48 10 60 40 50
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maximumaantal leerlingen basisscholen  

Alle basisscholen moeten hun maximale aantal leerlingen voor het volgende schooljaar be-
kendmaken. De inschrijvingen voor het schooljaar 2015-2016 starten op 2 maart 2015.
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Grijp die podiumkans!

Op donderdag 30 april vindt in heel 
Vlaanderen Lokale Helden plaats, een 
initiatief van vzw Poppunt dat een po-
dium biedt aan lokaal muzikaal talent. 
In Herentals trekken het cultuurcen-
trum en de jeugddienst mee aan de 
kar. Tussen 16.30 uur en 22 uur is elke 
Herentalse muzikant welkom om op te 
treden in zaal ’t Hof. De stad zorgt voor 
het technisch materiaal, de ondersteu-
ning en de promotie. Er lopen boven-
dien heel de avond talentscouts rond 
van Parkrock. Dus wie weet speelt u 
op 23 juni ook in het Stadspark.

Schrijf uzelf of uw groep vóór 17 februari 
in bij cultuurcentrum ’t Schaliken (Grote 
Markt 35, cultuurcentrum@herentals.be, 
www.facebook.com/cultuurcentrum.
herentals).

Naargelang uw leeftijd hoort u bij de 
Jonge Helden (tussen 12 en 18 jaar) of 
de Belegen Helden (18 jaar of ouder). 
Vermeld bij uw inschrijving uw contact-
gegevens, uw instrument en het muziek-
genre dat u speelt. Jonge Helden kunnen 
zich ook als dj inschrijven. Aan de Bele-
gen Helden wordt gevraagd om een link 
naar muziekfragmenten mee te sturen. 
Bij muziekgroepen moet drie vierde van 
de leden in Herentals wonen. Bestaat de 
muziekgroep uit minder dan vier leden, 
dan moet minstens één van de leden in 
Herentals wonen. Geef de namen, leeftij-
den en instrumenten van alle leden door. 

Meer informatie: 
www.schaliken.be

Film over dementie
Op dinsdag 3 februari verzorgt de provincie Antwerpen een voorstelling van de film Vergeet 
me niet in cultuurcentrum ’t Schaliken. In de film keert de Duitse 
documentairemaker David Sieveking naar huis terug wanneer er 
dementie bij zijn moeder is vastgesteld. Samen met zijn vader 
neemt hij de zorg op zich. Zij praten met haar en proberen 
haar fysieke en mentale apathie te doorbreken. Een speci-
alist leidt de film in om 13.15 uur. Na de film volgt er een 
bespreking met het publiek en biedt de provincie u een 
drankje aan. Een ticket kost 7 euro. Om u in te schrijven, 
neemt u contact op met de provincie.

Meer informatie en inschrijvingen: 
zorg@provincieantwerpen.be, tel. 03-240 61 61

Buurtinformatienetwerken verhogen uw veiligheid 

In een buurtinformatienetwerk (BIN) wisselen de lokale politie en de aangesloten burgers in-
formatie uit om de veiligheid, de waakzaamheid en de sociale controle in de buurt te verhogen. 
Herentals telt negen particuliere BIN’s met in totaal 777 leden. Deze BIN’s bevinden zich in de 
wijken Wijngaard, Ter Bueken, Schoutenlaan, Watervoort, Diependaal, Braakveld, Woud, Sint-
Jan en Zavelbosstraat. Er is ook een BIN-Z voor zelfstandigen en een BIN-MARKT voor marktkra-
mers. Bij onraad waarschuwt de politie de BIN-leden via een telefonisch spraakbericht.

Wilt u zich ook aansluiten, neem dan contact op met de dienst preventie of kom naar de jaar-
lijkse algemene vergadering op donderdag 12 februari om 19.30 uur in zaal ’t Hof. U komt er 
meer te weten over de werking van de BIN’s en krijgt informatie over inbraakpreventie.

Meer informatie: 
dienst welzijn, preventie en noodplanning, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, preventie@herentals.be

Herentals ontvangt eretitel Pure kempen Gemeente 
Het stadsbestuur van Herentals ontving einde vorig jaar, samen met negentien andere  
        steden en gemeenten uit de Antwerpse Kempen, de eretitel Pure 

Kempen Gemeente. Pure Kempen Gemeenten investeren in 
streekidentiteit, cultuur en erfgoed, natuur en landschap. Ze on-

dersteunen op een actieve manier de plattelandsondernemers 
op hun grondgebied, onder andere door lokale producten te 
promoten, door een sterk horecabeleid te voeren en bij aanbe-
stedingen rekening te houden met bedrijven uit eigen streek. 

De initiatiefnemers van Pure Kempen zijn vzw RURANT en Toe-
risme Provincie Antwerpen, gesteund door het Europese project 

Rural Alliances. 

thema-avond en nieuwjaarsreceptie van de milieuraad 
Op vrijdag 6 februari organiseert de milieuraad een thema-avond in de Lakenhal. Om 20 uur 
kunt u er de voordracht Ecologische woonwijken en duurzame stedenbouw in Europa bijwo-
nen. Inschrijven is niet nodig en de toegang is gratis. Aansluitend houdt de milieuraad haar 
traditionele nieuwjaarsreceptie, aangeboden door het stadsbestuur.
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dakisolatie sinds 1 januari verplicht 

Sinds 1 januari 2015 moet elke woning een geïsoleerd dak of een geïsoleerde zoldervloer heb-
ben. Dit geldt voor studio’s, eengezinswoningen en appartementen. De isolatie moet een mini-
male warmteweerstand (R-waarde) hebben van 0,75m² K/W. Dat komt neer op 3 tot 5 centime-
ter isolatie.

Een goed geïsoleerd dak is van be-
lang wanneer er een woningon-
derzoek wordt uitgevoerd in een 
woning die u verhuurt. Tussen 2015 
en 2020 krijgt een woning met een 
slecht geïsoleerd dak een beperkt 
aantal strafpunten. De eigenaar 
krijgt dan nog de tijd om het dak te 
isoleren. Vanaf 1 januari 2020 stijgt 
het aantal strafpunten en kan de 

burgemeester de woning ongeschikt verklaren voor bewoning. In een slecht geïsoleerd apparte-
mentsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten, niet enkel de appartementen 
die onder het dak gelegen zijn. 

De dakisolatie is niet enkel verplicht voor huurwoningen. Ook woningen die door de eigenaar 
zelf bewoond worden, moeten dakisolatie hebben. In de praktijk worden woningonderzoeken 
wel enkel uitgevoerd in huurwoningen. Nieuwbouwwoningen (aangesloten op het elektriciteits-
net vanaf 1 januari 2006) die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen aan de 
dakisolatienorm.

De overheid geeft een belastingvermindering aan wie investeert in dakisolatie. Voor investe-
ringen betaald in 2014 of 2015 kunt u een belastingvermindering krijgen van 30 procent van 
het factuurbedrag. Daarnaast kunt u ook een premie krijgen via uw netbeheerder. Deze premie 
wordt toegekend per vierkante meter aangebrachte dakisolatie.

Meldpunt voor zwerfkatten 
Het stadsbestuur maakt werk van een diervriendelijke aanpak van zwerfkatten. De stad werkt 
daarvoor samen met enkele vrijwilligers en met de lokale dierenartsen. De vrijwilligers vangen 
de zwerfkatten op een diervriendelijke manier, brengen ze naar de dierenarts voor sterilisatie of 
castratie en plaatsen ze terug op de plaats waar ze gevangen werden.

Veel zwerfkatten waren oorspronkelijk huiskatten. Ze zijn weggelopen of bewust door hun eige-
naar op straat gezet. Hier en daar hebben zich echte kolonies gevormd van soms wel tientallen 
katten. Ze vermenigvuldigen zich snel en kunnen op die manier voor overlast zorgen.

tips voor katteneigenaars

• Een huisdier neemt u voor het leven. Kunt u om de een of andere reden toch niet meer voor 
uw kat zorgen, laat ze dan niet aan haar lot over. Zoek een nieuwe thuis voor uw kat of breng 
ze naar een dierenasiel.

• Laat uw huiskat tijdig steriliseren of castreren. Dit biedt enkel voordelen. U helpt niet alleen 
met het binnen de perken houden van de kattenpopulatie maar beschermt uw kat ook tegen  
dodelijke ziekten.

MILIEU

Vlaamse energielening 
voor energiebesparende 
investeringen

Energie verbruiken neemt een grote 
hap uit het gezinsbudget. Toch kunt u 
flink besparen op uw energiefactuur 
door te investeren in maatregelen die 
het energieverbruik verminderen. Voor 
de werkzaamheden die daarvoor nodig 
zijn, bestaan er heel wat premies, maar 
natuurlijk moet u eerst de factuur kun-
nen betalen. Daarom is het onder be-
paalde voorwaarden mogelijk om een 
energielening van de Vlaamse overheid 
te krijgen. Deze Vlaamse Energielening 
vervangt sinds 1 januari 2015 de vroe-
gere FRGE-lening en is in onze regio be-
kend onder de naam energieK, de goed-
kope energielening Kempen.

De aanvraag van de energielening ge-
beurt via de IOK. U kunt een bedrag tot 
10.000 euro lenen, dat u terugbetaalt 
over een periode van vijf jaar. De inte-
rest bedraagt 2 procent. Voor bepaalde 
kwetsbare doelgroepen is de lening 
zelfs renteloos. 

De werkzaamheden die in aanmerking 
komen voor een energielening zijn:
• het vervangen van uw oude stookke-

tel door een condensatieketel
• het plaatsen van een warmtepomp, 

een zonneboiler, een stookketel op 
hout met automatische voeding, een 
micro-warmtekrachtkoppeling

• het plaatsen van hoogrendements-
glas, dak-, muur- of vloerisolatie

• het plaatsen van een thermostatische 
kraan, een kamerthermostaat met 
tijdinschakeling

• een energie-audit van uw woning

Let op: financiering van zonnepanelen 
is niet mogelijk.

Meer informatie: 
IOK, Ellen Vanhoudt,
tel. 014-57 42 79 (tussen 9 en 12 uur), 
ellen.vanhoudt@iok.be, 
www.iok.be/energiek

Hebt u last van zwerfkatten in uw buurt, neem dan contact op met het speciale meldpunt voor 
zwerfkatten: 0476-35 42 85 (enkel op werkdagen).
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SPORT

nieuw!
Verjaardagsfeestjes en Vriendjesdagen
in het netepark
Verjaardagsfeestjes

Bent u op zoek naar een leuke plek voor een verjaardagsfeestje? Dan bent u in het Netepark 
aan het goede adres! Voor groepen vanaf tien kinderen (tot 14 jaar) zijn er twee formules. 
Een zwembeurt, pannenkoeken met suiker en een drankje kosten 6,50 euro per kind. Een 
zwembeurt, frietjes en curryworst en een drankje kosten 8 euro per kind. Verjaart de jarige 
op de dag van het feestje, dan hoeft hij of zij niet te betalen (de andere feestvierders na-
tuurlijk wel!). Breng dus zeker een identiteitskaart mee.

Surf naar www.herentals.be/feestje en geef het aantal personen en de datum door waarop 
u het feestje wil organiseren. U ontvangt dan van ons een bevestigingsmail. Op vertoon 
van deze mail krijgt u aan de kassa een korting op de toegangsprijs (2,10 euro per kind, het 
groepstarief voor Herentalsenaren). Nadien kunt u de mail ook gebruiken in de cafetaria 
voor het eten en drinken.

Vriendjesdagen

De week voor de krokusvakantie mag elke jongere (tot en met 18 jaar) een vriend of vrien-
din meebrengen die voor de helft van de normale toegangsprijs mee mag komen zwem-
men.

Durf jij de Octopus aan?

Elke woensdag van 14 tot 16 uur kan iedereen zich in het pretbad uitleven op de giganti-
sche Octopus, de loopmat en nog heel wat ander speelmateriaal. 

en verder …

Het doelgroepenbad is elke dag tijdens de openingsuren een groot speelparadijs. In het 
weekend ligt er in het recreatiebad een tien meter lange loopmat, ideaal voor de waaghal-
zen onder ons!

Recreatiedomein en zwembaden Netepark
Vorselaarsebaan 56 - 2200 Herentals
tel. 014-85 97 10 - netepark@herentals.be - www.netepark.be

Aquafit
Veel mensen hebben goede voorne-
mens bij de start van het nieuwe jaar. 
Om uw lichaam fit en gezond te hou-
den kunnen wij alvast helpen met ons 
aquafitaanbod. Vooraf inschrijven is 
niet nodig. De lessen lopen het hele 
jaar, behalve tijdens de schoolvakan-
ties.

Meer weten? Surf naar 
www.uitinherentals.be/aquafit

Seniorenfitness 
Senioren die graag een uurtje willen 
werken aan kracht, lenigheid, stabi-
liteit en uithouding, zijn elke woens-
dag van 10 tot 11 uur welkom op de 
wekelijkse seniorenfitness. Deze les-
sen vinden plaats in de turnzaal van 
De Vossenberg en bieden gevarieerde 
oefeningen met fitballen, elastiband, 
gymballen en touwen. Deelnemen 
kost 3,20 euro per les. Er is elke week 
les (tot einde juni), behalve tijdens 
schoolvakanties. Vooraf inschrijven is 
niet nodig.

Meer weten? Surf naar 
www.uitinherentals.be/seniorenfitness

Meer informatie

Dienst sport, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be
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SOCIO

Herentals heeft een groot aanbod aan sociale dienstverlening: hulpverlening, premies, tegemoetkomingen, kortingen, thuiszorg, begeleiding, 
vorming, ontspanning en nog zoveel meer. Deze diensten worden aangeboden door verschillende organisaties, die elk op hun eigen manier hun 
werking bekend maken.

Het OCMW wil dat iedereen zijn weg vindt in dit grote aanbod en heeft alle informatie gebundeld. Dat gebeurde onder de slagzin: Iedereen 
moet het weten!. Samen met de stad, de ziekenfondsen, het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) en vzw De fakkel stelde het OCMW ver-
schillende folders op, telkens over een bepaald onderwerp. Aan de hand van de folders komt u te weten op welke voordelen en hulpverlening 
u recht hebt en waar u ervoor terecht kunt.

U kunt de folders downloaden op www.ocmwherentals.be. Hebt u geen internet, dan kunt u de folders aanvragen bij het OCMW, het stads-
bestuur of een van de partners. Ook in de Stadskrant stellen we in de loop van de komende maanden telkens een onderwerp voor. Vertel het 
voort, want iedereen moet het weten!

Meer informatie

Bel naar de sociale dienst van het OCMW op het nummer 014-24 66 66 
of kom langs tijdens de openingsuren: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur 
en op maandagavond van van 18 tot 19 uur. U vindt het OCMW in het 
roodstenen gebouw voor het ziekenhuis (Nederrij 133/A).

m Aangepast wonen

m Aangepast vervoer

m Belastingen

m Boodschappendienst

m Dienstencentrum

m Diftar

m Energietarieven

m Energiezuinige woning

m Financiële steun van OCMW

m Hulpmiddelen voor thuis

m Huursubsidie en 
installatiepremie

m Huurwaarborg

m Incontinentie

m Inkomensgarantie

m Juridische hulp

m Klusjesdiensten

m Leefloon

m Mantelzorgpremies

m Mindermobielencentrale

m Noodoproepsystemen

m Oppasdiensten

m Poetshulp

m Seniorenverenigingen

m Sociale tarieven energie en 
telefoon

m Tegemoetkomingen voor 
personen met een beperking

m Tegemoetkoming hulp aan 
bejaarden

m Telefoon/GSM en internet: 
betaal niet te veel

m Thuisverpleging

m Thuiszorgdiensten

m Vakantie voor ieders beurs

m Valpreventie

m Verhoogde tegemoetkoming 
gezondheidskosten

m Verwarmingstoelage

m Voor 65ste aanvragen

m Voordelig vervoer

m Zorgverzekering (zorgkas)

m Wat te doen bij overlijden?

DEZE FOLDERS KUNT U   AANVRAGEN

Senioren kunnen een huisbezoek aanvragen

Bent u ouder dan 65 en wilt u graag meer informatie over de sociale 
dienstverlening in onze stad? Vraag dan een huisbezoek aan bij  
dienstencentrum ’t Convent (tel. 014-28 20 00, Begijnhof 17). Kristien 
Uytterhoeven, coördinator van het bezoekersproject van het OCMW, 
komt bij u op bezoek en overloopt de folders met u. Samen met u gaat 
ze na voor welke dienstverlening, tegemoetkomingen of premies u in 
aanmerking komt.
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SOCIO

Verhoogde tegemoetkoming

Sommige mensen met een laag inkomen hebben recht op een verhoog-
de tegemoetkoming voor gezondheidskosten. U betaalt dan minder 
voor geneesmiddelen, bij een bezoek aan de dokter, de tandarts of een 
andere zorgverlener en bij opname in het ziekenhuis. U hebt ook recht 
op de derdebetalersregeling. Dat wil zeggen dat u aan uw huisarts enkel 
het remgeld betaalt. De rest van het honorarium wordt rechtstreeks af-
gerekend tussen de dokter en het ziekenfonds.

U kunt een aanvraag voor de verhoogde tegemoetkoming indienen bij 
uw ziekenfonds. Geniet u een sociale tegemoetkoming (bv. een leef-
loon, een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor 
personen met een handicap), dan krijgt u de verhoogde tegemoetko-
ming automatisch.

Maximumfactuur 

Elk gezin heeft een maximumfactuur voor medische verzorging. Als uw 
medische kosten in de loop van het jaar een bepaald bedrag bereiken, 
betaalt uw ziekenfonds de overige medische kosten volledig terug. De 
terugbetaling gebeurt automatisch en op jaarbasis.

Voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming bedraagt de 
maximumfactuur 450 euro. Als u geen recht hebt op de verhoogde 
tegemoetkoming ligt het maximumbedrag tussen 650 en 1.800 euro, 
afhankelijk van uw inkomen. Voor kinderen en chronisch zieken zijn er 
speciale voorwaarden.

Generische geneesmiddelen 

Wanneer het patent (alleenrecht) van een bepaald geneesmiddel ver-
valt, kunnen andere bedrijven hetzelfde geneesmiddel verkopen onder 
een nieuwe naam. Deze kopieën noemen we generische geneesmid-
delen. Ze hebben dezelfde werking en samenstelling als het oorspron-
kelijke medicament maar zijn wel veel goedkoper. Vraag ernaar bij uw 
dokter of apotheker.

Zorgforfait 

Als u chronisch ziek bent en sterk afhankelijk van derden, krijgt u van 
uw ziekenfonds elk jaar een zorgforfait. Het bedrag varieert naargelang 
de mate van verlies aan zelfredzaamheid. Het ziekenfonds betaalt het 
zorgforfait automatisch uit.

Palliatief forfait 

Palliatieve patiënten krijgen een tegemoetkoming voor medicatie, 
verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen die nodig zijn voor thuiszorg. 

De remgelden van dokter en kinesist worden volledig terugbetaald. U 
vraagt dit palliatief forfait aan bij de huisarts; het ziekenfonds betaalt 
het uit. U krijgt de tegemoetkoming voor een maand, met een mogelijke 
verlenging tot twee maanden.

Incontinentiepremie 

Als u incontinentieproblemen hebt, kunt u van het ziekenfonds jaarlijks 
een forfaitair bedrag krijgen om de kosten van het incontinentiemateri-
aal te drukken. Omdat incontinentieproblemen ook veel afval met zich 
meebrengen, helpt het stadsbestuur u door een sociale bijdrage op uw 
Diftar-rekening te storten. Vraag hierover meer informatie bij de dienst 
welzijn, preventie en noodplanning (tel. 014-28 50 50). 

Bijzonder solidariteitsfonds van RIZIV 

Bij bepaalde uitzonderlijke medische kosten die niet door het zieken-
fonds worden vergoed, kunt u een uitkering krijgen van het bijzonder 
solidariteitsfonds. De aanvraag verloopt via de adviserend geneesheer 
van uw ziekenfonds.

Globaal medisch dossier (Gmd) 

U kunt aan uw huisarts vragen om een globaal medisch dossier aan te 
leggen. Dat houdt in dat u zich ertoe verbindt om steeds diezelfde huis-
arts te consulteren, zodat die uw medische gegevens kan centraliseren. 
Met een globaal medisch dossier krijgt u van het ziekenfonds 30 procent 
meer terug voor een raadpleging bij uw huisarts.

Vlaamse Liga tegen kanker (VLk) 

Bij de Vlaamse Liga tegen Kanker kunt u niet alleen terecht voor meer 
informatie over kanker en behandelingen, ze kan u ook financieel on-
dersteunen. U kunt de VLK bereiken via vl.liga@tegenkanker.be of  
tel. 02-227 69 69.

Vlaamse zorgverzekering 

Als u zwaar hulpbehoevend bent en elke dag hulp nodig hebt bij de een-
voudigste dingen, biedt de Vlaamse zorgverzekering u een tegemoetko-
ming in de kosten voor niet-medische verzorging. Vraag meer uitleg bij 
uw zorgkas. Meestal is dat uw ziekenfonds of de Vlaamse Zorgkas.

OCMW 

Als u een laag inkomen of een hoge schuldenlast hebt, kunt u onder 
bepaalde voorwaarden een uitkering voor medische kosten krijgen 
van het OCMW. Vraag meer uitleg bij de sociale dienst (Nederrij 133/A,  
tel. 014-24 66 66).

Een goede gezondheid kan veel geld kosten. Er zijn heel wat mogelijkheden om deze kosten te drukken of om een deel terugbetaald te krijgen. 
Hieronder zetten we een aantal mogelijkheden op een rijtje.

Bijdrage in de gezondheidskosten



februari 20158

BUDGET 2015

Onze missie

Herentals als historische hoofdstad van de Kempen zal verder groeien 
als een warme stad waar het aangenaam wonen, werken en vertoe-
ven is in een groene omgeving. Als actieve stad met regionale functie 
blijven we toch een stad op mensenmaat. Met een divers en uitge-
breid aanbod willen we de economische sterkhouder van de regio 
blijven.

Na een eerste jaar werken met de BBC, is het meerjarenplan op enkele 
punten aangepast. Zo zijn ondertussen enkele projecten verschoven in 
de tijd. Er is ook rekening gehouden met de besparingen van de fede-
rale en Vlaamse overheid die een invloed hebben op de ontvangsten en 
uitgaven van de stad. 

Budgettaire voorzichtigheid en 
doordachte investeringen blijven uitgangspunt  

De stad blijft de tering naar de nering zetten en schrijft budgettaire 
voorzichtigheid hoog in het vaandel. We blijven de uitgaven streng be-
waken en voeren verder kostenbesparende en efficiëntiebevorderende 
maatregelen uit. Zo zijn we er ook in geslaagd financiële ruimte vrij te 
maken om noodzakelijke investeringen toch uit te voeren. We boeten 
dus niet in op het geplande investeringsschema, ondanks sommige fi-
nanciële tegenvallers. We blijven dus verder doordacht investeren en 
Herentals verder klaar maken voor de toekomst.

Ontvangsten 

Bij de ontvangsten behouden we, zoals eerder aangekondigd en opge-
nomen in het meerjarenplan, de huidige belastingtarieven op onze be-
langrijkste inkomstenbronnen: de opcentiemen. De opcentiemen op de 
federale personenbelasting blijven op 7,4 procent en 
de opcentiemen op de Vlaamse onroerende voor-
heffing blijven vastgesteld op 1.400.

In grafiek 1 krijgt u een overzicht van de inkomsten 
waarover de stad beschikt. We ramen onze ont-
vangsten op 43.452.561 euro. De helft van deze 
ontvangsten worden betaald door inwoners en be-
drijven op Herentals grondgebied.

Ondanks de lagere inkomsten vanuit de sanerings-
bijdrage (water) en de verminderde subsidies die de 
stad krijgt voor vooral de vrijetijdssector en de ge-
subsidieerde contractuelen, blijft het stadsbestuur 
zich inzetten voor het verkrijgen van maximale sub-
sidies. De subsidies voor sommige van onze inves-
teringsprojecten, zoals riolering en stadsontwikke-
ling, blijven wel ingeschreven op een voorzichtige 
manier. 

Uitgaven 

Een strenge en realistische budgettering blijft het uitgangspunt bij de 
uitgaven. We zorgen voor de nodige werkingsmiddelen om een goede 
dienstverlening aan onze burgers te handhaven. Deze werkingsmidde-
len zijn kritisch bekeken en waar mogelijk behouden (op een nominaal 
gelijk niveau bij dezelfde dienstverlening) of zeer beperkt aangepast (bij 
wijzigingen). De eerder genomen efficiëntiebevorderende maatregelen, 
evenals de geplande personeelsversterkende en -beperkende maatre-
gelen, zijn ook verwerkt. 

Blijven werken aan de toekomst
Het budget 2015 is het tweede budget dat de stad opmaakt volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC). Het budget vormt zo een onderdeel 
van het meerjarenplan 2014-2019. Dit meerjarenplan is, samen met onze missie, de gids voor de werking van de stad en de leidraad voor de 
uitvoering van het bestuursakkoord. 

Inkomsten 2015
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Grafiek 1
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BUDGET 2015
Ook het OCMW, de politiezone, de intergemeentelijke samenwer-
kingsverbanden, de autonome overheidsbedrijven en de kerkfabrieken 
moesten hun uitgaven kritisch bekijken. De overdrachten van de stad 
aan deze partners zijn opgenomen volgens de afgesproken ramingen. 
Ze blijven allemaal binnen de kredieten zoals die in het meerjarenplan 
staan. Voor de politiezone en sommige kerkfabrieken leidde dit naar 
een kleinere vraag aan overdrachten. 

De meerkosten van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen 
van het OCMW- en ziekenhuispersoneel worden wel voor de eerste 
keer zichtbaar in de stadsbegroting.

De brandweerzone trad in werking op 1 januari 2015. Alle uitgaven voor 
de brandweer die in het meerjarenplan stonden, worden nu gedaan 
voor de brandweerzone. Tegenover sommige van deze uitgaven staat 
een terugbetaling door de brandweerzone. Uiteindelijk zijn de netto-
kosten van de brandweerzone even hoog als in het budget 2014. 

In de lijst van investeringen vindt u de belangrijkste projecten voor 
2015. Grote investeringen zijn de heraanleg van een aantal voetpaden 
en van de Kapucijnenstraat, de Sint-Magdalenastraat, de Collegestraat 
en de Goudbloemstraat. Ook de grondaankopen voor de aanleg van 
vrijliggende fietspaden op de Poederleeseweg staat dit jaar als investe-
ring ingeschreven. Andere opvallende investeringen zijn het standbeeld 
voor keizer en wielerheld Rik Van Looy en de verbouwing van de loket-
tenruimte tot het Stadsloket.

Personeelskosten 

De personeelskosten bedragen 18.210.135 euro, goed voor 44 procent 
van het exploitatiebudget. Ook in 2015 wordt de besparings- en ver-
sterkingsoperatie voort uitgewerkt. De stijging van de pensioenbijdra-
gen blijft, naast de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen, een 
zware financiële dobber voor de stad. 

Werkingskosten 

Buiten de indexgevoelige kosten zijn de werkingskosten gelijk gehouden 
met die van 2014. Met 8.119.185 euro vertegenwoordigen ze 19,5 pro-
cent van het exploitatiebudget. 

Leningslast

Door de financiële buffer die de stad heeft opgebouwd, hebben we de 
leninglast kunnen afbouwen. We blijven erover waken dat de leninglast 
(en dus ook de schuld) onder controle blijft. Een aantal investeringen 
zullen we betalen zonder te moeten lenen, maar voor een deel gaan we 
dit jaar opnieuw een lening (met lage rente) aan.

Investeringen

Voor 2015 investeert de stad 8,8 miljoen euro. Naast de aangegane ver-
bintenissen waarvan de kosten moeten worden betaald in 2015 zijn infra-
structuurwerkzaamheden opgenomen, evenals noodzakelijke vervangin-
gen, digitalisering en investeringen die de stad kan terugverdienen.

Projectnaam 2015
Heraanleg Kapucijnenstraat, Sint-Magdalenastraat, Collegestraat, Goudbloemstraat en speelplaats Schoolstraat 1.450.000

Heraanleg voetpaden 1.250.000

Grondaankopen voor aanleg vrijliggende fietspaden Poederleeseweg 1.200.000

Vernieuwen straatvuilnisbakjes 235.000

Inrichting Stadsloket 230.000

Structureel verbeteren asfalt- en betonwegen 225.000

Heraanleg Koppelandstraat en Nonnenstraat 220.000

Restauratie schuur Noorderwijk 181.500

Vernieuwing speeltoestellen Netepark 150.000

Heraanleg ‘t Loopke, Stadspark en parkeerterreinen: erelonen en studiekosten 120.000

Aanleggen van skate-infrastructuur 95.000

Structureel verbeteren onverharde wegen 80.000

Studie wegen- en rioleringswerken fietspaden Veldhoven, Voortkapelseweg, Molenstraat-Wiekevorstsesteenweg 75.000

Grondverwerking voor heraanleg riolerings- en weginfrastructuur Servaas Daemsstraat - Woud, Mussenblok,  
Brouwerijstraat + verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaas Daemsstraat met Ring

70.000

Aankoop speeltoestellen wijkspeelterreinen 60.000

Bouw opslagplaats voor stapelplaats Addernesten 50.000

Vervanging verwarming derde verdieping bibliotheek 50.000

Standbeeld Rik Van Looy 40.000

Vervanging en aanvulling tafels en stoelen van  Lakenhal, ‘t Schaliken en ‘t Hof 37.682

Erelonen voor heraanleg riolerings- en weginfrastructuur Servaas Daemsstraat - Woud, Mussenblok, Brouwerijstraat + 
verkeerstechnische nazicht kruispunt Servaas Daemsstraat met Ring

35.000

Structurele onderhoudswerkzaamheden aan bruggetjes over Nete en Wimp 30.000

Structurele oplossing vijver Diependaal 20.000
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Het kIP 
Qui a peur de Regina Louf?
Donderdag 5 februari om 20 uur 
in de schouwburg, inleiding om 19.15 uur

Een reporter brengt vermeende seksfeesten 
en pedofilienetwerken aan het licht, maar 
zet daarmee zijn carrière op het spel. Als 
hij bezoek krijgt van een jonge ambitieuze 
theatermaker, worden alle pijnlijke herinne-
ringen opgerakeld. Na een explosief gesprek 
blijft op het einde alleen nog de waarheid 
over. Of zelfs dat niet?

Met Qui a peur de Regina Louf? maakte Het KIP een moderne versie van de ijzersterke klassie-
ker Who’s Afraid of Virginia Woolf. Het theatergezelschap daalt af in de donkere krochten van de 
Belgische geschiedenis met verwijzingen naar de X-dossiers en het Dutroux-drama. Een hilarisch 
tragische theateravond met een bitterzoet einde is het resultaat.

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

Okidok 
HAHAHA (+9 jaar)
Vrijdag 6 februari om 20 uur in de schouwburg

Op het podium staan twee rare, komische 
figuren. Hun rode neus en komische tred 
refereren bij momenten aan de clowns uit 
het vroegere Oostblok. Deze knipoog naar 
de traditie wordt door Okidok gecombi-
neerd met een grote verbeeldingskracht en 
gekruid met een buitengewone acrobatie-
techniek.

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

eva de roovere 
Voorprogramma: Jonas Voorter 
Eva viert
Zaterdag 7 februari om 20 uur in de schouwburg

Zeven jaar na haar solodebuut De jager en drie 
albums verder is Eva De Roovere nog lang niet 
uitgezongen. Dit toont ze met Viert, haar nieuw-
ste album. Ze brengt Jonas Voorter mee als voor-
programma. Jonas Voorter (°1993) stond in 2013 
op het podium van het folkfestival van Dranouter 
met de groep Company of Strangers. Een dik jaar 
geleden nam hij samen met Eva De Roovere het 
liedje Ouwe duivels op, een bewerking van Old De-
vils van William Elliott Whitmore.

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas)

Indra Boone  
Boke Hertals
Donderdag 12 februari om 12.15 uur 
in de foyer

De muziek van Indra Boone valt te om-
schrijven als singer-songwritermuziek 
met een vleugje jazz, een teentje klas-
siek en een handvol bizarre wendingen. 
Eind 2014 verscheen haar debuutalbum 
Blame It on Disney. Op deze cd hoort u 
Indra Boone, Peter Boone en Bart Ver-
beke als vaste leden van de band en en-
kele gastmuzikanten, onder wie Pedro 
Guridi en Bart Maris. Voor Boke Hertals 
komt Indra Boone met haar vaste bege-
leidingsband en klarinettist Pedro Guridi 
naar de foyer van ’t Schaliken.

Toegang en boterhammen: gratis

 

Wim en Erik Brabants 
Piano en fluit (aperitiefconcert)
Zondag 15 februari om 11 uur 
in de Lakenhal

Al tijdens zijn studies aan het Lemmens-
instituut profileerde Erik Brabants zich 
als solopianist, maar ook als medespe-
ler in diverse kamermuziekensembles. 
Na het behalen van zijn master in de 
muziek werd hij al snel gevraagd om de 
klavierpartijen te spelen bij het Brussels 
Philharmonic. 

Wim Brabants doceert sinds 1977 
dwarsfluit en kamermuziek aan het 
Lemmensinstituut in Leuven. Onder zijn 
impuls ontstonden diverse kamermu-
ziekensembles die zich specialiseren in 
de uitvoering van achttiende- en negen-
tiende-eeuwse muziek, gespeeld op au-
thentieke instrumenten. 

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas), 
inclusief aperitief

PROGRAMMA CC 'T SCHAlIKEN

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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PROGRAMMA CC 'T SCHAlIKEN

Het Gevolg 
Petrus en den Doodendraad 
Donderdag 19 februari om 20 uur 
in de schouwburg, inleiding om 19.15 uur

Tijdens de Eerste Wereldoorlog sloten de Duitsers de grens 
tussen België en Nederland af met een elektrische draad, 
een soort ijzeren gordijn avant la lettre. De draad scheidde 
mensen en gemeenschappen, met vaak grote sociale en emotionele gevolgen. Tegen deze achter-
grond speelt Petrus en den Doodendraad zich af. De oude Petrus verblijft in een bejaardentehuis en 
krijgt bezoek van Sofie, een jong meisje dat zich voorstelt als vrijwilligster. Sofie weet meer over de 
rol van Petrus in een passionele vete die zich afspeelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het meisje 
waarop Petrus verliefd was, was immers de grootmoeder van Sofie. 

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

debat  
Rol van de onafhankelijke media
Maandag 16 februari 2015 om 19.45 uur in de Lakenhal

Verschillende mediaspelers formuleren op hun manier een antwoord op de bestaande mediacri-
sis. Dat antwoord kan inhoudelijk of commercieel zijn, maar altijd met de blik op de toekomst. Ze 
proberen de crisis te counteren en in te zetten op journalistieke kwaliteit. Werken ze zo eerder 
elitair, dan wel voor een breed publiek? Is het een betaalbaar alternatief? Hoe staat het met hun 
onafhankelijkheid? Zijn hun informatiebronnen betrouwbaar?

De sprekers zijn Simon De Meulemeester (hoofdredacteur a.i. knack.be), Ides Debruyne (fonds 
Pascal Decroos) en Gie Goris (hoofdredacteur MO*, voorzitter 
Media 21). De toegang is gratis. Inschrijven is niet nodig.

Gone Girl 
Dinsdag 24 februari om 20 uur 
in de schouwburg

Op de dag dat 
hij vijf jaar 
getrouwd is, 
maakt Nick 
Dunne bekend 
dat zijn beeld-
schone vrouw 
Amy vermist 
is. Volgens Nick 
hadden zij het 
perfecte huwelijk. Maar onder druk 
van de politie en de media ontstaan er 
scheurtjes in zijn verhaal. Door zijn leu-
gens, bedrog en vreemde gedrag rijst 
bij iedereen de vraag of Nick Dunne zijn 
vrouw vermoord heeft. Gone Girl is een 
Amerikaanse film uit 2014 van regisseur 
David Fincher. De hoofdrollen zijn voor 
Ben Affleck, Rosamund Pike en Neil Pa-
trick Harris. De film duurt 148 minuten.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

de verenkoning (+7 jaar) 
Woensdag 25 februari om 14.30 uur 
in de schouwburg

Johan woont 
met zijn papa 
op een boot, 
ver weg op zee. 
Daar houden 
ze zich schuil 
voor de veren-
koning, een 
vreselijk mon-
ster dat Johans 
moeder heeft meegenomen. Op een 
dag is Johan alleen op het schip wanneer 
hij op de boordradio een noodoproep 
hoort: de verenkoning is in de buurt!  
Johan grijpt zijn kans. Kan hij eindelijk 
zijn moeder op het spoor komen? Het 
begin van een spannende reis naar het 
rijk van de verenkoning, een magische 
en onbeschrijflijke plek. De verenkoning 
is een Zweeds-Deense animatiefilm uit 
2014 van regisseur Esben Toft Jacobsen. 
De film duurt 78 minuten.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

FILM

TENTOON
Bart Verheyen 
Van zaterdag 17 januari tot en met zondag 22 februari in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur 

koninklijke Herentalse Basketbalclub 
0844
Van zaterdag 14 februari tot en met zondag 8 maart in Kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

In 2015 viert de Koninklijke Herentalse Basketbalclub, kortweg KHBBC, haar zestigste verjaardag. 
Met een symbiose tussen sport en kunst wil KHBBC dit jubileumjaar in de verf zetten en zo het 
sportieve karakter van de club overstijgen.

Curator Christel Druyts zoekt voor u de crème van de Herentalse kunstenaars uit, die allen hun 
visie op basketbal in de ruimste betekenis brengen. U kunt onder meer werk bewonderen van 
Modamske, Marcel Somers, Reinhilde Van Grieken, Guy Van Leemput, Sus Bellens, Kris de Pillecyn, 
Mich Van Eysendeyk, Marleen Van Dingenen, Diva Benini, Michel Van Grieken, Peter Snijder, Jef 
Versmissen, Anneli Müller en Christel Druyts. Maar ook The legends werken mee aan deze multi-
disciplinaire tentoonstelling, om de totaalbeleving zo groot mogelijk te maken. Ten slotte krijgt u 
een overzicht van zestig jaar KHBBC met foto's van toen en nu.

De titel van de tentoonstelling, het cijfer 0844, verwijst naar het stamnummer van de Koninklijke 
Herentalse Basketbalclub.

De toegang is gratis.
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JEUGD

Op zaterdag 7 februari 
zetten de academies van het 
Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) in Vlaan-
deren hun deuren open voor het grote 
publiek. Ook de Herentalse academies 
verrassen u met verschillende optre-
dens en tentoonstellingen. Dit jaar staat 
de Dag van het DKO in het teken van 
‘kunst (k)linkt’.

De Stedelijke academie voor muziek, 
Woord en Dans zet de Dag van het DKO 
al op vrijdagavond in met het Boombal. 
Vanaf 19 uur spelen de muzikanten van 
de folkafdeling en de accordeonisten 
ten dans in de auditiezaal.

Op zaterdag kunt u er de hele namid-
dag optredens bijwonen. Om 13.30 uur 
geven de leerlingen van de fluitklas de 
toon aan met een rock-’n-rollconcert, 
gevolgd door optredens van het koor, 
de strijkers, de pianisten, de slagwerkers 
en de leerlingen van de lagere graden. Er 
treden ook een aantal trio’s en duo’s op. 
De bar is open van 14 tot 18 uur.

De Stedelijke academie voor Beel-
dende kunst is open van 11 tot 18 uur. 
Ga mee op ontdekkingstocht langs ver-
schillende expo’s, open ateliers, sounds-
capes, projecties en installaties. In het 
pop-uprestaurant kunt u genieten van 
een hapje en een drankje.

Meer informatie:
• Stedelijke Academie voor Muziek, 

Woord en Dans, Hikstraat 28, 
 tel. 014-21 33 05, 
 www.samwdherentals.be
• Stedelijke Academie voor Beeldende 

Kunst, Markgravenstraat 77, 
 tel. 014-28 51 55, 
 www.uitinherentals.be/kunstacademie

Meer informatie
Dienst jeugd en internationale samenwerking, Stadspark z/n, 
tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be, www.jeugddienstherentals.be, 
www.facebook.com/jeugddienst.herentals

nog plaatsen vrij voor de Grabbelpas  
van de krokusvakantie
Bent u nog op zoek naar leuke activiteiten voor uw kinderen tijdens de 
krokusvakantie? Goed nieuws! Voor de Grabbelpas zijn er nog plaat-
sen vrij. Deze vakantie worden we allemaal helden! Een greep uit het 
heldhaftige aanbod: we ontwerpen ons eigen superheldenkostuum,  
we gaan op uitstap naar het Belgisch stripcentrum en het Koning  
Boudewijnstadion, we leren alles over special effects in films en we brengen een bezoek aan de 
Herentalse helden van de politie, de brandweer en het Rode Kruis.

Inschrijven kan nog steeds via www.jeugddienstherentals.be/grabbelpas.

Plan alvast uw zomervakantie 
In de zomervakantie kunnen kinderen en jongeren spelen en ravotten op de speelpleinwerkingen 
en de sportkampen van de stad. Houd uw agenda in de aanslag en plan alvast uw zomervakantie.

 
Sportkamp
1999-2009

Kleutersportdagen
2010-2011

Sjallekes
2001-2010

NIEUW! Sjallekes voor kleuters
2011

Buurtspeelpleinwerking Diependaal
2003-2010

Speelpleinwerking NoMo
2001-2010 

Meer informatie: 
       www.uitinherentals.be/sportkampen
       www.jeugddienstherentals.be/vakantiewerkingen

Jeugddienst zoekt (hoofd)animatoren 
De jeugddienst is op zoek naar enthousiaste en creatieve jongeren van zestien jaar of ouder, om 
de kinderen te animeren op de verschillende zomerwerkingen. U werkt met een animatorcon-
tract 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 
verdient u 14,22 euro per uur.

Interesse? Geef uw gegevens door aan de jeugddienst voor maandag 2 maart. U kunt het for-
mulier invullen op www.jeugddienstherentals.be/animatoren-en-vrijwilligers. Daar vindt u ook 
meer informatie terug over de aanwervingsvoorwaarden.
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Heemkring nortrevic 
bakt pannenkoeken
De heemkring Nortrevic houdt een 
mooie traditie in ere. Op Maria-Licht-
mis, maandag 2 februari, serveert de 
vereniging aan elke bezoeker een gra-
tis pannenkoek. Iedereen is welkom 
tussen 15 en 18 uur aan het Dorps-
huis in Noorderwijk. Dus niet verge-
ten: ‘Er is geen vrouwtje nog zo arm of 
ze maakt met Lichtmis haar pannetje 
warm’.

Griet Op de Beeck  
te gast in noorderwijk
Deze maand beleeft de leeskring 
van het Davidsfonds Noorderwijk en 
Morkhoven een hoogdag. Niemand 
minder dan Griet Op de Beeck komt 
met de lezers praten over haar de-
buutroman Vele hemels boven de 
zevende. U zag haar misschien al in 
de tv-programma’s Alleen Elvis blijft 
bestaan en Café Corsari, of u hoor-
de haar in het radioprogramma van 
friedl’ lesage, maar op woensdag 4 
februari om 20 uur kunt u de succes-
volle auteur persoonlijk ontmoeten in 
het Dorpshuis van Noorderwijk. Alle 
geïnteresseerden zijn welkom.

tweede dorpelquiz  
Op vrijdag 3 april organiseert De Dor-
pel samen met quizploeg Kwistet de 
tweede editie van de Dorpelquiz. Vorm 
een quizploeg van zes personen en test 
uw algemene kennis over aardrijkskun-
de, fauna en flora, tv en film, geschie-
denis, wetenschap, techniek, cultuur 
en literatuur. De quiz start om 20 uur 
en vindt plaats in zaal ’t Hof (Grote 
Markt 41). Deelnemen kost 15 euro 
per ploeg. De opbrengst gaat volledig 
naar de werking van De Dorpel.

Meer informatie en inschrijvingen: 
andre.smans@plssystems.be, 
gsm 0474-53 46 42

Herfst- en Winterwandelingen 
Ook deze herfst en winter 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 1 februari vertrekt de wandeling aan ’t Haveke (Noordervaart 45), op 8 febru-
ari aan de Brink (Bosbergen 1), op 15 februari aan de Hut (Spaanshofpark) en op 22 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, 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Ook Vitalski verlaat de stad! 
Gedichtendag in Herentals ver-
huist dit jaar van kasteel Le Paige 
naar Atelier 79 (Lierseweg 79), 
waar naar goede traditie een sub-
modern programma van poëzie, 
literatuur en muziek op u staat te 
wachten. Curator dit jaar is Ant-
werpenaar Gert Verlerberghe, die 
al enkele jaren de interessantste 
literaire podia van Antwerpen en 
omstreken organiseert. Topact is 
zonder twijfel de Antwerpse per-
former Vitalski, die ons speciaal 
voor Verlaat de Stad in zijn poëtische ziel laat kijken. Verder kunt u genieten van lize Spit, 
Mara Koomson, Stefan Heulot, Johanna Pas, Akim A.J. Willems, Yannick Moyson, Shari Van 
Goethem, Yannick De Rouck en Joran Jambe.

Verzet de Stad – dit jaar blijkbaar eenmalig Verlaat de Stad – vindt plaats op zondag 1 februari 
en begint om 18 uur. De laatste artiest begint om 21.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro 
en er is lekkere, verse wintersoep. Verlaat de Stad is een samenwerking van Ballonnenvrees, 
Kollectief Maksimaal en f.V. Colette Panty.

Meer informatie: vzw Kollectief Maksimaal, tel. 0496-24 49 98, 
kollectiefmaksimaal@hotmail.com, www.kortsluiting.be

Eddie Niesten vertelt over het kermisfeest  
Op vrijdag 20 februari om 14 uur is Eddie Niesten te gast in het Fundatiehuis (Begijnhof 27). De 
Herentalse vrouwenraad nodigt hem uit om een spreekbeurt te geven over het kermisfeest. 
Alle vrouwen uit Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn welkom. De toegang is gratis. De 
voordracht loopt in samenwerking met Vormingplus Kempen.

Meer informatie: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

Hoe klein fruit planten, snoeien en onderhouden? 
Op zondag 8 februari organiseert TuinHier (de vroegere Herentalse Volkstuinen) een les over 
het planten, snoeien en onderhouden van fruitbomen. De les vindt plaats om 10 uur in de 
eetzaal van Campus Scheppersstraat (Scheppersstraat 9).
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alles over 
walnotenteelt 
Overal komt u notenbomen tegen, 
maar van enige teelt is bij ons (nog) 
geen sprake. Ook in onze voeding zijn 
noten ondervertegenwoordigd. Dat is 
jammer, want noten hebben een heil-
zaam effect op uw lichaam en geest. 
Wilt u graag meer weten over walno-
tenteelt, kom dan op vrijdag 27 februari 
om 20 uur naar de infoavond van Velt 
Middenkempen in het Clubhuis op het 
Begijnhof (via de Burchtstraat). Eric Van 
de Plas experimenteert al enkele jaren 
met notenteelt en komt spreken over 
zijn ervaringen. De toegang bedraagt 
2,50 euro. Velt-leden mogen gratis bin-
nen.

Meer informatie en inschrijvingen: 
tel. 014-51 76 73, 
hermanblanche.rombouts@pandora.be

Start to run  
met AC Herentals 
De jogcursus van AC Herentals start 
op maandag 2 maart om 19 uur. Sa-
men met gediplomeerde begeleiders 
werkt u aan uw conditie, zodat u na 
twaalf weken vijf kilometer aan een 
stuk kunt lopen. Wie al wat looper-
varing heeft, kan terecht in de cursus 
Keep Running. De jogcursussen staan 
open voor iedereen vanaf vijftien jaar, 
ook voor vijftigplussers. De lessen 
vinden plaats op de atletiekpiste in 
het BLOSO-centrum (Vorselaarsebaan 
60), telkens op maandag om 19 uur, 
op donderdag om 19.30 uur en op za-
terdag om 9.30 uur. Inschrijven kan 
op de eerste lesdag. Deelnemen kost  
25 euro. Inwoners van Herentals, 
Noorderwijk en Morkhoven krijgen  
5 euro korting.

Meer informatie: 
michael.nicasi@telenet.be, 
tel. 014-50 12 27, www.acherentals.be

Oosterse eetdag
Op zondag 1 maart is iedereen welkom op een oosterse eetdag in zaal ’t Hof. De opbrengst 
gaat naar de scouts en gidsen die deze zomer naar de jamboree in Japan gaan. Een volledig 
menu met een aperitief, hapjes, soep, een wokschotel en een dessert kost 18 euro (medium)  
of 20 euro (groot). Kleuters mogen al voor 9 euro aanschuiven. Eten kan 's middags om  
12 of om 13 uur en 's avonds om 16 of 17 uur. Schrijf u voor zondag 22 februari in via  
eenmaart2015@hotmail.com. Uw inschrijving is geldig na een overschrijving op  
BE96 0017 2639 6805.

Cellokwartet in de Zandkapel 
Op zondag 8 februari om 15 uur verzorgt het Nederlandse cellokwartet Wiriavier een prach-
tige muzikale namiddag in de historische Zandkapel in Noorderwijk. U hoort onder meer ont-
roerende stukken van Bach, opzwepende tango’s van Piazzola en muziek uit de barok en de 
romantiek. Het concert is 
een organisatie van de Da-
vidsfondsafdeling van Noor-
derwijk en Morkhoven. Een 
ticket kost 10 euro. Houders 
van een Davidsfonds Cultuur-
kaart betalen 8 euro.

Meer informatie: 
Trees Schuiling, 
tel. 014-26 58 48

dubbelconcent Vocaal ensemble markant en Pantarhei 
Vocaal Ensemble Markant en Pantarhei, een jong koor uit het Antwerpse, treden in maart al-
lebei aan in het Koortoernooi van de provincie Antwerpen. Op zondag 1 maart om 15 uur stel-
len de twee koren hun wedstrijdprogramma voor in de Sint-Catharinakerk op het Begijnhof. 
Terwijl ze al hunkeren naar de lof van de jury, zingen Vocaal Ensemble Markant en Pantarhei de 
lof van de natuur, van de muziek, van het leven, ... Tickets kosten 10 euro en zijn alleen te ver-
krijgen in voorverkoop via tel. 014-21 76 71, tickets@ensemblemarkant.be of bij de koorleden.

Meer informatie: www.ensemblemarkant.be
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rituelen bij verlies 
In het leven heeft iedereen wel eens 
met verlies te maken: verlies van ge-
zondheid, van dromen, van een part-
ner. Op donderdag 12 februari van 19 
tot 22 uur vindt in het Fundatiehuis (Be-
gijnhof 27) een vormingsavond plaats 
over omgaan met zulk verlies. U deelt 
uw ervaringen met andere deelnemers 
en gaat op zoek naar mogelijkheden om 
zelf rituelen vorm te geven. Deelnemen 
kost 10 euro (7 euro als u niet werkt) en 
inschrijven doet u voor 6 februari via 
info@odevie.be of gsm 0471-49 94 57.

Meer informatie: 
vzw Motief (www.motief.org) en 
vzw O de Vie (www.odevie.net)

Wintercafé Sint-Anna 
Op vrijdag 30 januari nodigt WZC Sint-
Anna iedereen uit voor het wintercafé. 
Vanaf 18 uur kunt u in de feestzaal, 
eetzaal en de binnentuin van het woon-
zorgcentrum genieten verschillende 
lekkernijen zoals haring, pannenkoeken 
en hamburgers. Voor de dorstigen is er 
glühwein, jenever, cava of een lekker 
bord soep.

Meer informatie: WZC Sint-Anna, 
Vorselaarsebaan 1, tel. 014-24 82 00

Lezing over abdijbieren 
Bierexpert Jef Van den Steen vertelt 
het verhaal van de oude abdijen en hun 
brouwerijen en van het ontstaan en de 
evolutie van de moderne abdijbieren. 
Met de ondersteuning van Vormingplus 
Kempen bieden het Davidsfonds en de 
Gezinsbond van Herentals u de moge-
lijkheid om deze smaakvolle lezing bij 
te wonen op donderdag 26 februari om 
20 uur in de feestzaal van het woon-en-
zorgcentrum Sint-Anna (Vorselaarse-
baan 1). Leden en niet-leden, iedereen is 
van harte welkom. De toegang bedraagt 
5 euro (proevertjes inbegrepen). Inschrij-
ven kan tot en met maandag 23 februari.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Jef Haest, gsm 0472-46 14 49 of 
jefhaest@hotmail.com

Lezing over de zin en onzin van graphic novels 
Op donderdag 12 februari geeft Kurt Morissens in de bibliotheek een lezing over graphic novels. 
Hij leidt u door de geschiedenis van dit stripgenre, zet voor- en nadelen op een rij en geeft tips 
over must-reads. Kurt Morissens is al jarenlang professioneel actief in de stripwereld. Momen-
teel is hij actief als hoofdredacteur bij Brabant Strip Magazine en organisator bij Stripelmagazine. 
In 2012 kreeg hij de StripVOS toegekend, een bekroning van zijn verdiensten voor de sector. 

De lezing start om 20 uur. De toegang is gratis. Vooraf inschrijven wordt aanbevolen. 

Meer informatie en inschrijvingen: 
bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50, bibliotheek@herentals.be.

Boudewijn, le roi triste  
Boudewijn, le roi triste vertelt het amusante 
verhaal van onze voormalige vorst Boudewijn 
en zijn familie: Albert, Fabiola, Paola, Filip en 
Laurent. Frans Depeuter schreef een tekst vol 
pittige en ontroerende verhalen, die door Erik 
Goris mooi tot leven worden gebracht. En ... 
geschiedkundig nog juist ook! De voorstelling 
vindt plaats op vrijdag 20 februari om 20 uur in 
cc ’t Schaliken. 

Boudewijn, le roi triste is een Paljasproductie ge-
organiseerd door Theaterspektakel. Tickets kos-
ten 14 euro of 13 euro (55+, -26j, leden Open-
Doek, groepen >15 personen). Reserveren kan 
bij cultuurcentrum ’t Schaliken via tickets.schaliken.be, cultuurcentrum@herentals.be 
of tel. 014-28 51 30.

Hotel kommer en kwel  
Deze maand staan de Noorderwijkse Toneelvrienden opnieuw op de planken van het paro-
chiecentrum (Ring 27). Tussen 30 januari en 15 februari brengen zij tien voorstellingen van het 
blijspel Hotel kommer en kwel. Een ticket kost 8 euro en kunt u bestellen bij de familie Meir-
Vervoort (tel. 014-26 60 42) of bij Maria Serneels (tel. 014-26 18 46). Uw reservatie is geldig na 
overschrijving op rekening BE95 7333 31112358.

 
kweek uw eigen kruiden 

Op dinsdag 10 februari om 14 uur houdt dienstencentrum ’t Convent een infonamiddag 
over het gebruik en het kweken van kruiden. Martha Vanden Bossche van TuinHier (De 
Volkstuintjes) leert u de knepen van het vak.

Pannenkoeken met carnaval 

Op woensdag 18 februari kunt u tussen 14 en 16 uur pannenkoeken smullen in het dien-
stencentrum. Twee pannenkoeken kosten 1,5 euro.

Meer informatie: dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00
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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 
tot 01/02

TENTOON Noodwoning – De Grote Oorlog / Grote Markt / Van 9 tot 17 uur

Van 16/01 
tot 01/02

TENTOON Expo's provincie Antwerpen (De Groote Oorlog in grote lijnen; 
Muziek & WO I) en Erik Nagels – De Grote Oorlog / Kasteel Le 
Paige / Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Van 17/01 
tot 22/02

TENTOON Bart Verheyen / Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag en zondag van 
14 tot 17 uur

Vr 30/01 UiT Wintercafé / RVT Sint-Anna, Vorselaarsebaan 1 / Vanaf 18 uur

Zo 01/02 THEATER  Theaterling – Het feest / Kamertheaterzaal ’t Hof,  
Grote Markt 41 / 15 uur

POEZIE Verzet de Stad – Gedichtendag in Herentals / Atelier 79,  
Lierseweg 79 / 17 uur

UiT Herfst- en Winterwandeling / ’t Haveke, Noordervaart 45 /  
14.30 uur

Ma 02/02 UiT Maria-Lichtmis: heemkring Nortrevic bakt pannenkoeken /  
Van 15 tot 18 uur / Dorpshuis Noorderwijk

Di 03/02 RAAD   Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

UiT Crea-Café: valentijnsdecoratie / De Cirkel, lierseweg 132 /  
Van 14.30 tot 16 uur

FILM Ziemenu – Vergeet me niet / cc ’t Schaliken / 13.15 uur

Wo 04/02 LITERAIR  Griet Op de Beeck te gast bij de leeskring van Davidsfonds  
Noorderwijk en Morkhoven / Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26 /  
20 uur

Do 05/02 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven,  
Goorstraat 1 / Van 17.30 tot 20.30 uur

THEATER Het KIP – Qui a peur de Regina Louf? / cc ’t Schaliken / 20 uur / 
Inleiding om 19.15 uur

THEATER Suzanne Grotenhuis, Tom Struyf, Rebekka de Wit, Harald Austbø 
& Freek Vielen – Heimat (Circuit X) / cc de Werft, Werft 32, Geel / 
20.15 uur 

Vr 06/02 INFO Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal / Van 8.30 tot 14.30 uur

THEATER Theaterling – Het feest / Kamertheaterzaal ’t Hof,  
Grote Markt 41 / 20 uur

HUMOR Okidok – HAHAHA (+9 jaar) / cc ’t Schaliken / 20 uur

UiT Boombal / Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, 
Hikstraat 28 / 19 uur

Za 07/02 OPEN Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs / Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28 / Vanaf 13.30 uur

OPEN Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs / Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunst, Markgravenstraat 77 / Van 11 tot 18 uur

THEATER Theaterling – Het feest / Kamertheaterzaal ’t Hof,  
Grote Markt 41 / 20 uur

MUZIEK Eva De Roovere – Eva viert + Jonas Voorter (voorprogramma) /  
cc ’t Schaliken / 20 uur  

Zo 08/02 THEATER Theaterling – Het feest / Kamertheaterzaal ’t Hof,  
Grote Markt 41 / 15 uur

MUZIEK Cellokwartet Wiriavier / Zandkapel Noorderwijk / 15 uur

UiT Herfst- en Winterwandeling / De Brink, Bosbergen 1 / 14.30 uur

TUIN Hoe klein fruit planten, snoeien en onderhouden? / Campus  
Scheppersstraat (Scheppersstraat 9) / 10 uur

Di 10/02 SENIOR Infonamiddag over het gebruik en het kweken van kruiden /  
’t Convent, Begijnhof 17 / 14 uur

Wo 11/02 SOCIO Familiegroep dementie – Als eten een zorg wordt / ’t Convent, 
Begijnhof 17 / Van 18 tot 20 uur

Do 12/02 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 
20 uur

MUZIEK Indra Boone – Boke Hertals / foyer cc ’t Schaliken / 12.15 uur 

INFO Lezing over de zin en onzin van graphic novels / Bibliotheek,  
Gildelaan 13 / 20 uur

INFO Vormingsavond rituelen bij verlies / Fundatiehuis / Van 9 tot 22 uur

THEATER Suzanne Grotenhuis, Tom Struyf, Rebekka de Wit, Harald Austbø 
& Freek Vielen – Heimat (Circuit X) / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, 
2220 Heist-op-den-Berg / 14 en 20 uur

Do 12/02 DANS Lisbeth Gruwez – AH/HA / cc de Werft, Werft 32, Geel / 20.15 uur

INFO Jaarlijkse algemene vergadering buurtinformatienetwerken (BIN) / 
19.30 uur / Zaal ’t Hof

Van 14/02 
tot 08/03

TENTOON Koninklijke Herentalse Basketbalclub – 0844 / Kasteel Le Paige / 
Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Zo 15/02 KLASSIEK Wim en Erik Brabants – Piano en fluit (aperitiefconcert) /  
Lakenhal / 11 uur 

UiT Herfst- en Winterwandeling / De Hut, Spaanshofpark / 14.30 uur

Ma 16/02 BLOED   Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof , Grote Markt 41 /  
Van 17.30 tot 20.30 uur

DEBAT Macht van de media - Rol van de onafhankelijke media / 
Lakenhal / 19.45 uur

Wo 18/02 FIETS Fietsgraveren / Fietspunt station / Van 12 tot 16 uur

SENIOR   Pannenkoeken eten / ’t Convent, Begijnhof 17 / 14 uur

Do 19/02 SENIOR Grijze Panters – wandeling / Info: Yvonne, tel. 014-21 42 65

UiT Spelletjesnamiddag / De Cirkel, lierseweg 132 / Van 13 tot 16 uur

THEATER Het Gevolg – Petrus en den Doodendraad / cc ’t Schaliken /  
20 uur / Inleiding om 19.15 uur

THEATER Lies Pauwels – White Lies (Circuit X) / Schouwburg Rex,  
Smallestraat 2, 2400 Mol / 20.15 uur 

Vr 20/02 VROUW Vrouwenraad i.s.m. Vormingplus Kempen – Kermis door Eddie 
Niesten / 14 uur / Fundatiehuis, Begijnhof 27

THEATER Boudewijn, le roi triste / cc ’t Schaliken / 20 uur

Zo 22/02 UiT Herfst- en Winterwandeling / Het Gildenhuis, Grote Markt 25 / 
14.30 uur

Ma 23/02 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof , Grote Markt 41 /  
Van 17.30 tot 20.30 uur

Di 24/02 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de  
OCMW-secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

FILM Film – Gone Girl / cc ’t Schaliken / 20 uur

Wo 25/02 FILM Film – De verenkoning (+7 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

Do 26/02 THEATER Jonas Vermeulen en Boris Vanseveren – The Great Downhill  
Journey of Little Tommy (Circuit X) / Schouwburg Rex,  
Smallestraat 2, 2400 Mol / 20.15 uur

INFO lezing over abdijbieren / WZC Sint-Anna, Vorselaarsebaan 1 / 
20 uur

Vr 27/02 INFO Velt Middenkempen – Alles over walnotenteelt /  
Clubhuis begijnhof / 20 uur

KLASSIEK Oxalys en Stefaan Degand – Peter en de wolf / cc ’t Schaliken / 
19 uur

UiT Verkoop tweedehandskleding / Gildenhuis, Grote Markt 25 /  
Van 9 tot 15 uur / Een organisatie van vzw Kreatief

Cultuurprijs voor Numismatica
De winnaar van de Cultuurprijs 2013-2014 is Numismatica, de Heren-
talse muntenclub die in 2014 haar tienjarig bestaan vierde met ver-
schillende activiteiten, waaronder de tentoonstelling COINARTXL. De 
andere genomineerden waren schrijver Koen Lievens voor zijn boek 
Verdrinken in angst en dichter Al De Boeck voor zijn dichtbundel Min-
nelijke schikking.

Naast de Cultuurprijs reikte de Herentalse cultuurraad een Prijs voor 
Cultuurverdienste uit aan de vorig jaar overleden luc leenders, 
voorzitter van Natuurpunt Nete & Aa en lid van het bestendig bureau 
van de cultuurraad. De cultuurraad prees hem voor de gedrevenheid 
waarmee hij zijn levensmotto ‘natuur is ook cultuur’ verkondigde. Jos 
Flamand kreeg de persprijs voor zijn populaire Facebookpagina met 
oude foto’s: ‘Herentals, het leven zoals het is …’.
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 Geboorten

 30/10 Mathis, zoon van Ann Heughebaert
 28/11 Lewis, zoon van Leni Van de Vliet en Shinto Jungschleger
 29/11 Allison-Ivie, dochter van Ebuwa O’Semi en Promise Cliton
 01/12 Maurice, zoon van Micheline Van Eyndhoven en Jeff Cavens
 01/12 Joep, zoon van Lien Drent en Kris Hoeylaerts
 07/12 Ruan, zoon van Anke Belza en Kreshnik Qokaj
 09/12 freya, dochter van Supawadee Samran en Christof Gysbrechts
 09/12 Demion, zoon van Yasmine Geleleens en Sven Geerts
 09/12 Tobias, zoon van Floor Vercauteren en Wim Lemmens
 14/12 Niels, zoon van Leen Borgmans en Bert Govaerts
 14/12 Elsa, dochter van Hélène Winandy en Tom Clijmans
 18/12 lise, dochter van Ellen De Proost en Steffen Cools
 18/12 Lisette, dochter van Mieke Horemans en Nick Van Bulck
 20/12 Vince, zoon van An Smolders en Bart Aerts
 21/12 Rube, zoon van Loth Lettany en Bert Van den Broeck
 23/12 Lien, dochter van Hilde Lambrechts en Bjorn Dirckx
 26/12 Eden, zoon van Bleona Cela en Zhaklin Daullja

 Overlijdens

 05/12 Emilius Van Gemert (75), weduwnaar van Anna Peeters 
 06/12 Denis Boeckx (75)
 07/12 Adolf Van der Linden (83), echtgenoot van Marie Hermans
 07/12 Irena Van Meerbergen (92), weduwe van Edmond Theunen
 08/12 Maria Peelaers (94), weduwe van Aloïs Pelsmaekers
 08/12 Josephina Vleugels (91), weduwe van Josephus De Pooter
 13/12 André Huyskens (69), echtgenoot van Bertha Van Nueten
 14/12 lea Claes (75), echtgenote van Julius Caers
 19/12 Elza De Coninck (86), weduwe van Polydore Puyenbroeck
 20/12 Jozef Torfs (60), echtgenoot van Melania Baeten
 20/12 Adriana Stevens (91)
 21/12 laurent Herman (85), echtgenoot van Celina Van Hove
 26/12 Jozef Van Nueten (78), weduwnaar van Lea Van Loij
 26/12 Alphonsina Helsen (82), weduwe van Gerebernus Van Genechten
 28/12 Julienne Mijs (84), echtgenote van Louis De Jonghe

 Huwelijksaankondigingen

 Jasper Boven (Herentals) en Jorien Vanden Driessche (Herentals)
 Bart Peers (Herentals) en Tessa Bollens (Herentals)
 Jonas Teunkens (Herentals) en Dorien Cuypers (Herentals)
 Willem Lecluyse (Herentals) en Stefanie Koekelbergh (Herentals)
 Yannick Bertels (Herentals) en Katja Delsemme (Herentals)

 Huwelijken

 Sven Van Mol (Herentals) en Marlies Teunkens (Herentals)
 Christoph De Cuyper (Herentals) en Melissa Wijnendaele (Herentals)
 Jetro Russo (Houthalen-Helchteren) en Sonia Cretella (Herentals)
 Jef Haeverans (Herentals) en Patricia Janssens (Herentals)
 Ronny de Graaf (Herentals) en Myriam Verbeek (Herentals)
 Sven Steenhaut (Herentals) en Elke Caberghs (Herentals)

ACtIEVE SENIOR

OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag TURNEN Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur  

Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 3

Elke woensdag FIETSEN Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur  
Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93

Elke donderdag PETANQUE ’t Convent / Van 13.30 tot 17 uur  
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37

lINEDANCEN Sportcomplex De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur 
Info: Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag PETANQUE ’t Convent / Van 14 tot 17 uur  

 Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86

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

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag WINTER-

WANDELING
Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Elke woensdag PETANQUE Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: Karel, tel. 014-21 65 03

Elke donderdag HOBByClUB 
VOOR DAMES

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

S-Sport
Elke dinsdag
en donderdag  

DANSEN Dansen voor senioren op moderne muziek  
(zonder partner) / Sportcomplex De Vossenberg / 
Van 9 tot 12 uur / Info: Marie-Louise Bertels,  
tel. 014-21 99 79

Elke dinsdag PETANQUE, 
MINIGOLF, 
KAARTEN OF 
BINGO 

’t Convent  / 13 uur / 
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

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

Sportelen
Elke maandag BADMINTON Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke maandag AQUAGYM Netepark /  Van 15.15 tot 16.00 uur en 
van 16.15 tot 17 uur

Elke dinsdag NORDIC 
WALKING

Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

Elke woensdag  SENIOREN-
FITNESS 

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BADMINTON De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag  AQUAFITNESS Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

JONG
Elke dinsdag PEUTERS 

& ZO
Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 /  
Van 13 tot 15 uur

Elke dinsdag PEUTERS 
& ZO

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

Elke vrijdag-
namiddag

HAPPY
HOUR

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

Vrijdag- en
zaterdagavond

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

GEZONDHEIDSWANDELINGEN

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

OP fEEStDAGEN ZIJN ER GEEN WANDELINGEN.

UIT IN HERENTALS
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten René 014-51 20 51
 Karel 014-51 55 48
 Lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon  078-15 22 52

Awel  102

Boskat  014-23 31 36

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                                                            0472-22 86 71  
praatgroep Nederlands voor anderstaligen  014-22 17 81

Den Brand                                                                        014-84 12 00  
dagbesteding voor mensen met een handicap

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

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

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6  014-85 98 00

Holebifoon  0800-99 533

Infopunt Dementie  014-28 20 00

IOK - Geel  014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Kankertelefoon  078-15 01 51

MS-liga Antwerpen  03-887 48 18

OpWeg  014-23 18 80 
Info over wonen voor mensen met een handicap

PIDPA (klantenservice)  0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23  014-21 08 08

Tele-onthaal  106

Vertrouwensartsencentra  02-533 12 11

Vlaamse Wegentelefoon  0800-122 66

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25

drInGende HULP

Brandweer 100 of 112

Ziekenwagen 100

Politie 101

Antigifcentrum 070-245 245

Gasgeur 0800-65 065

WACHtDIENStEN

Apothekers 0900-10 500
 www.apotheek.be

Tandartsen  0903-39 969 
Op zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 18 uur

Huisartsenwachtpost - Nederrij 99 014-22 22 00 
Van vrijdag om 19 uur tot maandag om 8 uur en op feestdagen 

Stadsdiensten   
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30 014-28 50 50

Belastingen  02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13  014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60  014-85 95 10

bpost - Belgiëlaan 51  022-012 345

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

Diftar-informatielijn  0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22  014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n  014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A  015-23 73 93

Muziekacademie - Hikstraat 28  014-21 33 05

Netepark - Vorselaarsebaan  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A  014-24 66 66

Politiezone Neteland - Molenvest 23  014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10  014-85 92 40

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

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

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan  014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21  014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133  014-24 61 11



februari 2015 19

SPREEKUREN

maandelijkse spreekuren
in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief 
centrum

rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur 

Federale overheidsdienst Sociale zekerheid 
(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 
iedere dinsdag van 13.30 uur tot 16 uur

enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

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

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 uur 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

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.

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

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

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
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OPENINGStIJDEN StADSDIENStEN
ma dI WO DO Vr za ZO

ADMINIStRAtIEf CENtRUM 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

CC ’t SCHALIKEN 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

BIBLIOtHEEK GILDELAAN
14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00

BIBLIOtHEEK NOORDERWIJK 18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

RECYCLAGEPARK 09.00-18.00 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-12.00 08.30-14.30

JeUGddIenSt 09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HUMMELtJESHOf 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00

SPORtDIENSt 09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

StADSARCHIEf 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00

tOERISME HERENtALS 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00 10.00-14.00

StEDELIJKE WERKPLAAtS 08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

SCHAAtSBAAN

SCHAAtSBAAN BLOSO 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
18.30-21.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-20.30

14.00-16.00
16.30-18.30
19.00-20.30

10.00-12.00
13.30-15.00
15.30-17.00
17.30-19.00

Het netePark

WEDStRIJDBAD 07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

RECREAtIEBAD- EN
DOELGROEPENBAD

17.30-21.00 14.00-21.00 17.30-21.00 17.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

OPENINGStIJDEN KROKUSVAKANtIE (14/02 - 22/02)
Op weekdagen zijn alle baden open van 14 tot 21 uur. Trimzwemmers kunnen in het wedstrijdbad terecht van 7.30 uur tot 8.30 uur en van 12 tot 13 uur. 
Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad. Tijdens het weekend zijn de baden open van 9 tot 17 uur.


