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

Heraanleg stationsbuurt op schema
De stad werkt aan de herwaardering van de straten in de buurt van
het station. De heraanleg van de Nieuwstraat, de Vaartstraat en
Blijdenberg is achter de rug. In februari gaat de tweede fase van start.
Die bestaat uit de heraanleg van de Collegestraat, de Goudbloemstraat, de Kapucijnenstraat en de Sint-Magdalenastraat. In de derde
fase laat de stad ook de Schoolstraat en de Stationstraat heraanleggen.

Fase twee van start

Op maandag 8 februari start een aannemer met weg- en rioleringswerkzaamheden in de Collegestraat en in de Goudbloemstraat. Die
moeten klaar zijn tegen het einde van april. Ook het parkeerterrein
in de Schoolstraat (de vroegere speelplaats van de school) krijgt een
beurt. Daarvoor wacht de stad nog op een bouwvergunning.
Einde april start de aannemer met de werkzaamheden in de Kapucijnenstraat. Die moeten rond zijn tegen de bouwvakantie. Begin augustus is het de beurt aan de Sint-Magdalenastraat, die klaar moet zijn in
het najaar van 2016. De planning is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Als de heraanleg achter de rug is, voert de stad ook een
nieuwe verkeersregeling in. Daarover leest u later meer in de Stadskrant.
Tijdens de werkzaamheden is er elke woensdag een werfvergadering van het stadsbestuur en de aannemer. Na elke werfvergadering
plaatst de stad een korte update op www.herentals.be/stationsbuurt.

voorwoord...

DEZE MAAND

Een positieve trend versterken
Nieuwe straten, nieuwe voetpaden, nieuwe bomen, … In het voorbije
jaar investeerde de stad 1,2 miljoen euro in de volledige vernieuwing van
de voetpaden in de Engelse wijk, de Zavelstraat, Zwanenberg, Daalakker,
Noorderwijksebaan, Kolveniersstraat, Oud-Strijderslaan en Cardijnlaan.
Ook het openbaar groen en de bomen werden er vernieuwd. Ondertussen zitten deze werken
in de eindfase. Dat was ook broodnodig, in al deze straten waren de trottoirs volledig versleten en bijna onbegaanbaar. In december keurde de gemeenteraad een bijkomend krediet van
2,2 miljoen euro goed om vanaf volgend jaar nog een aantal versleten voetpaden te vernieuwen, bijvoorbeeld in de Sint-Waldetrudisstraat en de Sint-Jansstraat.
U merkt het, onze stad investeert in haar oudste buurten. Deze maand starten trouwens wegen rioleringswerken in onze alleroudste straten in het centrum: de Collegestraat, Goudbloemstraat en tegen de zomer ook in de Kapucijnenstraat en de Sint-Magdalenastraat. In sommige
van deze straten zit een riolering van bijna honderd jaar oud, en zijn de voetpaden slechts twee
tegels breed! De buurt is dringend aan een herwaardering toe. Zeker nu meer en meer jonge
mensen daar een betaalbare oudere woning kopen en renoveren. Door ook te investeren in
een betere, leefbare en groene straat willen we deze positieve trend in de stationsbuurt versterken.
Uw burgemeester,
Jan Peeters
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telkens als er een nieuwe Stadskrant is.

De stad Herentals wil een structuurschets opmaken voor de omgeving Wuytsbergen-Ekelen.
Onze kleine stad groeit en ook binnen de omgeving Wuytsbergen-Ekelen voelen we dit. Via een
structuurschets willen we een antwoord vinden op hoe een dergelijke woonomgeving op een
kwaliteitsvolle manier kan groeien met aandacht voor woonontwikkeling, groen, water, mobiliteit, en identiteit.

Geef mee vorm aan uw buurt!
Op woensdag 3 februari om 19.30 uur vindt er een interactief bewonersdebat plaats in zaal
’t Hof (Grote Markt 41). De avond start met een beschrijving van de omgeving WuytsbergenEkelen en de opdracht die het studiebureau Omgeving heeft gekregen. De aanwezigen worden
daarna in groepen verdeeld om thema’s zoals mobiliteit, groen en wonen te bespreken. Uw
inbreng is daarbij van groot belang. Inschrijven voor de debatavond is verplicht. Dat kan via
www.herentals.be/structuurschets-wuytsbergen-ekelen, aan het onthaal van het stadsloket
of telefonisch via tel. 014-28 50 50.

Gratis cursussen computer en internet
In openbaar computerlokaal ’t Peeseeke kan iedereen terecht voor gratis basiscursussen computer en internet. Dit voorjaar zijn er nog enkele plaatsen vrij voor de cursussen:
• digitale fotografie:
- 1 en 8 maart (van 9.30 tot 12 uur)
- 24 en 31 mei (van 9.30 tot 12 uur)
• introductie Android tablet: 9 en 16 maart (van 9 tot 12 uur)
• introductie iPad: 11 en 18 mei (van 9 tot 12 uur)
• computerwegwijs, internet en e-mail:
- 23 maart, 6, 13, 20 en 27 april en 4 mei (van 9.30 tot 12 uur)
- 23 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni (van 9.30 tot 12 uur)
’t Peeseeke heeft ook elke week vrije inloopdagen. U kunt dan gratis gebruikmaken van de
computers. Er is een begeleider aanwezig die u op weg helpt en uw vragen beantwoordt.
’t Peeseeke is open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 13 tot 16 uur en op
vrijdag van 10 tot 12 uur.
Meer informatie en inschrijvingen: ’t Peeseeke, Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A,
tel. 014-24 66 97, www.digidak.be/digidak-herentals

Maximumaantal leerlingen basisscholen
Alle basisscholen moeten hun maximale aantal leerlingen voor het volgende schooljaar bekendmaken. De inschrijvingen voor het schooljaar 2016-2017 starten op 1 maart.
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Alegria verwent
mensen met kanker
Infosessie over reanimatie en het gebruik
van de defibrillator
Om mensen met een hartstilstand te
redden, moet u snel kunnen reageren.
Daarom willen de stad en het Rode
Kruis zo veel mogelijk inwoners laten
kennismaken met reanimatie en het
gebruik van de defibrillator. Op dinsdag
1 maart, vrijdag 4 maart, dinsdag 8 maart
en vrijdag 11 maart kunt u een infosessie volgen. De sessies starten telkens om
19 uur en vinden plaats in de gebouwen
van het Rode Kruis (Schoolstraat 46).
Inschrijven is verplicht en kan via
www.herentals.be/hartveilig of bij Marc
Lauwen (tel. 014-30 74 80). Deelnemen
is gratis.
De infosessies maken deel uit van het
project Herentals Hartveilige Stad. De stad en het Rode Kruis zullen de komende twee
jaar regelmatig opleidingen organiseren voor de inwoners van Herentals, Noorderwijk en
Morkhoven.

Ernest Claesstraat is eerste fairtradestraat
Herentals is sinds 2008 een fairtradegemeente en is nu op weg om vijf sterren aan die titel toe
te voegen. Onlangs verdiende de stad haar derde ster door de Ernest Claesstraat uit te roepen
tot fairtradestraat. De Ernest Claesstraat kreeg de titel omdat een groot deel van de bewoners
fairtradefans zijn. Dat wil zeggen dat ze weten wat fair trade is en dat ze minstens vier keer per
jaar fairtradeproducten kopen.
Samen met drie fairtradeambassadeurs blijft de trekkersgroep u aanmoedigen om lokale,
duurzame en eerlijke producten te kopen. Om te weten hoe hard de fairtradegedachte ondertussen leeft in Herentals, vraagt de trekkersgroep uw hulp. Bent u een fairtradefan? Verdient uw straat ook de titel van fairtradestraat? Verkoopt u fairtradeproducten in uw winkel?
Schenkt uw bedrijf of uw vereniging fairtradekoffie of -thee tijdens de pauze? Laat het allemaal weten via het formulier op www.herentals.be/ikbenverkocht of bel naar 014-21 21 86.

Alegria is een open huis voor mensen
met kanker en hun omgeving. U bent
elke donderdag van 9.30 uur tot 16.30
uur welkom in het roodbakstenen gebouw naast het ziekenhuis (Nederrij
133). U kunt er terecht voor een babbel en een lekkere kop koffie of thee.
Bovendien is er elke week een verwenactiviteit. De eerste donderdag van
de maand is dat een schedelmassage,
de tweede donderdag een gelaatsverzorging en de derde donderdag een
hand- en voetmassage. Elke vierde
donderdag van de maand staat er wandelen of knutselen op het programma.
De activiteiten zijn gratis maar u moet
zich wel vooraf inschrijven via gsm
0475-54 71 44.
Meer informatie:
www.alegriavzw.be

Strengere normen voor
energiezuinig bouwen
Sinds 1 januari 2016 mag het E-peil van
een nieuwe woning maximaal E50 zijn.
Het E-peil is een maat voor de energiezuinigheid van een woning. Hoe lager
het E-peil, hoe energiezuiniger een
woning. In 2015 mocht het E-peil nog
maximaal E60 bedragen.
Wie vanaf 2016 een bouwaanvraag
indient voor een woning met een
E-peil van E30 of lager, krijgt gedurende vijf jaar een korting van 50 procent op de onroerende voorheffing.
Heeft uw woning een E-peil van E20
of lager, dan hoeft u vijf jaar lang geen
onroerende voorheffing te betalen. De
korting wordt automatisch toegekend
door de Vlaamse belastingadministratie.
Dient u tussen 1 januari en 30 juni 2016
een bouwaanvraag in voor een woning met een E-peil van E20 of lager,
dan kunt u een premie aanvragen bij
Eandis. De premie bedraagt minstens
1.800 euro voor een huis en minstens
800 euro voor een appartement.
Meer informatie:
www.energiesparen.be
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Opvang en speelpunten voor kinderen

Babysit bij u thuis

Zoekt u opvang voor uw kinderen? In Herentals zijn er verschillende
diensten waarbij u terecht kunt. We geven u een kort overzicht.

• Kinderoppasdienst van de Gezinsbond
Coördinator Herentals: Chris Van Hecken, tel. 014-21 17 42
(ma-do tussen 20 en 21 uur), chris.van.hecken@telenet.be,
www.kinderoppasdienst.be

Baby’s en peuters
• Hummeltjeshof: stedelijke opvangdienst voor kinderen tot drie jaar
Open op weekdagen van 7 tot 18 uur
Augustijnenlaan 22, tel. 014-23 17 18,
www.herentals.be/hummeltjeshof
• Opvang in groep of opvang in een gezin, erkend door Kind en Gezin
www.kindengezin.be, tel. 078-15 01 00
• Peuters & Zo: speelpunt voor kinderen tot drie jaar. De kindjes kunnen er samen met hun mama, papa, grootouder of babysit wennen
aan andere kinderen en aan een andere omgeving. Zo wordt de stap
naar de kleuterschool minder groot.
Open op dinsdag van 9 tot 12 uur, gratis en zonder afspraak
Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A,
tel. 014-24 66 47, an.vanmechelen@isom.be

Schoolgaande kinderen en jongeren
• Stekelbees: buitenschoolse groepsopvang van kinderen uit het basisonderwijs
Voor en na schooltijd, op woensdagnamiddagen, vakantiedagen en
snipperdagen
Landelijke Kinderopvang, Nonnenstraat 14, tel. 014-28 68 97,
lkherentals@landelijkekinderopvang.be
• Opvang in groep of opvang in een gezin, erkend door Kind en Gezin
www.kindengezin.be, tel. 078-15 01 00
• Sportkampen voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties,
met voor- en naopvang door landelijke kinderopvang Stekelbees
Sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be
• Vakantiewerkingen voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties: Grabbelpas, speelpleinwerkingen de Sjallekes, Diependaal
en NoMo en de Speelbus
Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be
4
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Startdag Huis van het Kind
Op dinsdag 2 februari om 19 uur opent het Huis van het Kind Middenkempen officieel haar deuren. Iedereen is welkom op de infomarkt in cultuurcentrum ’t Schaliken. U kunt er kennismaken met
verschillende organisaties die ondersteuning bieden aan kinderen,
jongeren en gezinnen. Om 20 uur kunt u genieten van een leuk stuk
improvisatietheater. De acteurs van Inspinazie spiegelen de ervaringen van ouders uit de zaal, soms uitvergroot, maar met een gezonde
dosis zelfrelativering en veel aanmoediging. Wilt u er graag bij zijn?
Schrijf u dan in via huisvanhetkind@isom.be of tel. 014-24 66 37. De
toegang is gratis.
Meer informatie: Huis van het Kind Middenkempen, Lierseweg 132/A,
tel. 014-24 66 76, katelijne.exelmans@isom.be

De Dorpel zoekt vrijwilligers
Vzw De Dorpel is een ontmoetingsplaats voor mensen in armoede.
Om haar diensten en activiteiten uit te breiden is de vereniging op
zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Wilt u uw steentje bijdragen,
kunt u goed luisteren en hebt u elke week een paar uurtjes vrij?
Neem dan contact op met De Dorpel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Meer informatie: vzw De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37,
tel. 014-21 40 73, dedorpel@edpnet.be, www.vzwdedorpel.be

MILIEU
Verwarming: welk systeem is het beste voor uw woning?
Naar jaarlijkse gewoonte neemt Herentals deel aan de Energie-infotoer. Deze infotoer
trekt door alle Kempense gemeenten en omvat 29 infosessies over energie besparen. De
infosessie in Herentals vindt plaats op maandag 22 februari om 20 uur in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30). U krijgt er meer informatie over verwarmingsinstallaties,
radiatoren en hernieuwbare energie. Een ervaren architect geeft u advies en legt de
technische aspecten uit in mensentaal. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen over
welk systeem het beste is voor uw woning. Deelnemen is gratis maar inschrijven is wel verplicht. Dat kan via www.iok.be/ei of bij het stadsloket (tel. 014-28 50 50).
De Energie-infotoer is een organisatie van IOK, Kamp C, Eandis, Infrax en de Gezinsbond. U
bent ook van harte welkom op de infoavonden in onze buurgemeenten. Onderwerpen die
aan bod komen, zijn onder meer zonneboilers, led-verlichting en energie besparen voor
senioren.
Meer informatie: www.iok.be/ei, tel. 014-56 42 56

Vaar mee met de Milieuboot
Op zondag 6 maart kunt u met de Milieuboot een tocht maken over het Albertkanaal. U vaart van Herentals naar Viersel
en terug. Onderweg maakt u kennis met het landschap en de
bedrijvigheid langs het kanaal en het leven in en om het water. In het laboratorium kunt u meehelpen bij het bepalen
van de waterkwaliteit. Het uiteindelijke doel is om samen
op zoek te gaan naar een meer milieubewuste omgang met
water.
De boot vertrekt om 14 uur aan sluis 10 (ter hoogte van de
Herenthoutseweg) en komt daar ongeveer drie uur later
weer aan. Volwassenen betalen 7 euro, jongeren onder
de achttien jaar betalen 3 euro. De plaatsen aan boord
zijn beperkt. Snel inschrijven is de boodschap.
De Educatieve Milieuboottochten worden gesubsidieerd door het Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.
Meer informatie en inschrijvingen: www.milieuboot.be, tel. 053-72 94 20

Milieuvriendelijke toiletruimtes

Actie tegen zwerfvuil
Tijdens het weekend van 18, 19 en 20
maart neemt Herentals deel aan Let’s
Do It! Belgium. Deze nationale actie tegen zwerfvuil maakt deel uit van een
wereldwijde campagne waarbij miljoenen vrijwilligers in meer dan negentig
landen de handen uit de mouwen steken om hun land op te ruimen. Ook u
kunt helpen. Dat kan zowel alleen als
met een groep buurtbewoners of een
vereniging. Het stadsbestuur ondersteunt de deelnemers met prikkers,
afvalzakken, handschoenen en fluohesjes. Na afloop van de actie haalt de
stad het verzamelde afval op en laat
het verwerken. Schrijf u voor 4 maart
in via www.herentals.be/zwerfvuil of
bij het stadsloket (tel. 014-28 50 50).

Cursus natuurgids
Herentals en Lier
Bij Natuurpunt CVN kunt u een cursus
volgen om natuurgids te worden in Herentals en Lier. Tijdens de lessen krijgt u
heel wat informatie over dieren, planten, landschappen, ecologie en natuurbeheer. U leert ook hoe u een boeiende
wandeling uitstippelt en hoe u enthousiast een groep kunt begeleiden. Daarnaast gaat u regelmatig op excursie met
ervaren natuurgidsen. De cursus loopt
van 25 februari tot 22 september. De lessen vinden plaats op donderdagavond
en de excursies op zaterdagvoormiddag.
Deelnemen kost 240 euro. Bent u 25 jaar
of jonger, dan betaalt u 180 euro.
Meer informatie en inschrijvingen:
www.cvn.natuurpunt.be,
tel. 03-205 17 53

Brengt u een bezoekje aan de toiletten van het administratief centrum
of cultuurcentrum ’t Schaliken, let dan eens op de opvallende zwarte toiletrolhouders, vuilnisbakjes, zeep- en handdoekdispensers. Ze
bestaan uit gerecycleerde kunststof en werden gemaakt met
100 procent groene stroom. Ook het toiletpapier en de handdoekjes zijn milieuvriendelijk. Het stadsbestuur koos voor deze
duurzame opsmuk in het kader van het burgemeestersconvenant.
Dat is een project waarmee de Europese Unie lokale besturen uitdaagt om hun CO2-uitstoot tegen 2020 met 20 procent te verminderen.
februari 2016
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BUDGET
Blijven werken aan de toekomst
van onze stad
Het budget 2016 is het derde budget dat de stad opmaakt volgens
de principes van de Vlaamse beleids- en beheerscyclus (BBC). Het
budget vormt volgens deze BBC een onderdeel van het meerjarenplan 2014-2019. Het meerjarenplan is de financiële leidraad voor de
werking van de stad en de uitvoering van het bestuursakkoord.
Het budget voor 2016 houdt rekening met de recentste economische
en financiële resultaten van de stad. Die zijn vrij positief. Daardoor
kan de stad de uitvoering van het bestuursakkoord volledig in het
budget opnemen. De stad kan bovendien nog enkele extra investeringen doen. In de berekening houdt de stad natuurlijk rekening met
de besparingsmaatregelen van de federale en Vlaamse overheid. Die
hebben immers ook een weerslag op de stedelijke ontvangsten en
uitgaven.

Onze missie
De missie van de stad is de basis van het meerjarenplan, en dus ook
voor het budget 2016.
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.

ONTVANGSTEN
De opcentiemen op de federale personenbelasting en de opcentiemen op de Vlaamse onroerende voorheffing zijn de twee belangrijkste inkomstenbronnen van de stad. Zoals opgenomen was in de
oorspronkelijke meerjarenplanning blijven de tarieven van beide belastingen dezelfde.
• Opcentiemen op de federale personenbelasting:
• Opcentiemen op Vlaamse onroerende voorheffing:

7,4 procent
1.400

Grafiek 1 geeft u een overzicht van de inkomsten waarover de stad
beschikt. Deze inkomsten worden in 2016 geraamd op 42.549.234
euro. De helft van de inkomsten wordt betaald door inwoners en
bedrijven op Herentals grondgebied.
Inkomsten 2016

Inkomsten investeringen
7%
Financiële ontvangsten
3,5%

Prestaties
9%

Gemeentefonds
16%

Overige subsidies
16,5%

Budgettaire voorzichtigheid en
doordachte investeringen
De stad Herentals blijft de tering naar de nering zetten. Budgettaire
voorzichtigheid is daarbij van groot belang. We blijven de uitgaven
streng bewaken en blijven kostenbesparende of efficiëntiebevorderende maatregelen uitvoeren. Daardoor kunnen we financiële ruimte vrijmaken voor nieuwe investeringen, naast de investeringen die
al in het bestuursakkoord stonden.
We blijven hierbij doordacht investeren en Herentals klaarmaken
voor de toekomst. Het resultaat is een budget en meerjarenplan dat
gestoeld is op drie principes:
• een fiscaal billijk en correct beleid
• een moderne, open en klantvriendelijke dienstverlenende organisatie
• een toekomstgericht investeringsbeleid dat Herentals laat uitgroeien tot een warme en sociale woon-en-werkstad
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Belastingen
51%

Ondanks de minderinkomsten voor de stad wegens federale en
Vlaamse maatregelen blijft Herentals zich inzetten voor het verkrijgen van maximale subsidies. De subsidies voor sommige van onze
investeringsprojecten (zoals werk aan rioleringen en stadsontwikkeling), blijven daarom op voorzichtige manier ingeschreven.

UITGAVEN
Ook de uitgaven van de stad worden bekeken met een kritische en
realistische blik. We zorgen voor de nodige werkingsmiddelen om
een goede dienstverlening aan onze burgers te blijven bieden. Deze
werkingsmiddelen worden zo veel mogelijk gelijk gehouden. We blijven meer efficiëntie in de dienstverlening nastreven en zorgen enkel
voor versterking als dat effectief nodig is. De stad zorgt ook voor
financiële middelen om de samensmelting van stad en OCMW vlot
te laten verlopen. In 2016 zal dat al leiden tot de eerste concrete
verhuizing van diensten.

Uitgaven 2016

Personeel

42,0%

Werkingskost

30,0%

Leningslast

Andere uitgaven

0,0%

•
•
•
•
•

19,5%

Overdrachten

7,5%
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Investeringen die al opgenomen waren in het meerjarenplan, worden verder uitgevoerd. Waar nodig worden de kredieten aangepast aan meer actuele ramingen. Het gaat bijvoorbeeld om:

35,0%

Overdrachten
De stad geeft financiële middelen aan het OCMW, de politiezone, de
brandweerzone, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
(bijvoorbeeld de IOK), de autonome overheidsbedrijven en de kerkfabrieken. Dit zijn de zogenaamde overdrachten.
De overdracht aan het OCMW is verhoogd ten opzichte van de oorspronkelijke meerjarenraming. Het OCMW moet zijn taken kwaliteitsvol blijven uitvoeren. We blijven zo investeren in een sociaal
beleid.
De dotatie aan de brandweerzone is voor het eerst opgenomen in het
meerjarenplan, aangezien deze brandweerzone pas in 2015 van start ging.

Personeelskosten
De personeelskosten bedragen 17.688.280 euro. Dat is goed voor 42
procent van de uitgaven van de stad. Ondanks enkele kleine personeelsbewegingen in 2016 blijven besparingen en het verhogen van efficiëntie
het uitgangspunt. De stijging van de pensioenbijdragen blijft echter een
zware financiële dobber, die de stad deze legislatuur moet verwerken.

Werkingskosten
Buiten de indexgevoelige kosten zijn de werkingskosten zo veel mogelijk gelijk gehouden. Met 8.216.590 euro vertegenwoordigen ze
19,5 procent van de uitgaven.

Leningslast
Door de financiële buffer die de stad heeft opgebouwd, hebben we
de leningslast kunnen afbouwen. De stad blijft erover waken dat de
leningslast (en dus ook de schuld) onder controle blijft. Een aantal
investeringen kunnen we betalen zonder te moeten lenen. Voor een
aantal andere investeringen gaan we dit jaar wel een lening aan, omdat we gebruik willen maken van de lage rente van het moment.

INVESTERINGEN
In het meerjarenplan 2014-2019 staan voor 61,2 miljoen euro investeringen. In 2016 gaat het om 8,5 miljoen euro. Dat gaat vooral om
infrastructuurwerkzaamheden, noodzakelijke vervangingen, digitalisering en investeringen die de stad kan terugverdienen.

skateterrein in het Stadspark
nieuwe vuilnisbakjes in de straten
heraanleg vijver Diependaal
heraanleg Servaas Daemsstraat en Brouwerijstraat
tweede fase van de vernieuwing van de straten in
de stationsomgeving
• heraanleg van het Stadspark en het binnengebied
achter cc ’t Schaliken
• heraanleg van de gewestwegen Lierseweg, Poederleeseweg en Geelseweg-Vennen
40,0%
45,0%
• wegen- en rioleringswerk aan Toekomstlaan en
Wolfstee
• verdubbeling van het budget voor de uitvoering van het voetpadenplan in 2017
• aanleg van fiets- en voetpaden in Wiekevorstseweg, Molenstraat,
Voortkapelseweg en Veldhoven
• verlichting voor het fietspad Herentals-Aarschot
• restauratie van de schuur aan de pastorie in Noorderwijk
Voor een aantal projecten uit het bestuursakkoord komt nu ook effectief geld vrij. Het gaat om:
•
•
•
•
•
•

bouw van sporthal in Noorderwijk
overdekte fietsenstalling aan het administratief centrum
fietsenstallingen op openbaar domein
herwaarderingsproject van Begijnhofpark
heraanleg Sint-Jobsstraat en Markgravenstraat
wegen- en rioleringswerk Begijnhof

De kredieten voor de verbouwing van het voormalige Belgacomgebouw aan de Molenvest tot huisvesting voor de twee stedelijke academies worden opgetrokken. De stad wil daarmee voor dit gebouw
de BEN-norm (Bijna Energie Neutraal) nastreven.
Ook reserveert de stad geld voor noodzakelijke investeringen, zoals:
• herstelling dak school Noorderwijk
• herstelling dak tuinzaal in ’t Hof
• aankoop columbariumelementen en gedenkzuilen voor begraafplaats
• restauratiekosten Le Paige
• reorganisatie en herinrichting stadsarchief
• verhuisbeweging en ICT-integratie stad en OCMW
Ook gewone investeringen voor het onderhoud van het wagenpark
en de werktuigen worden voortgezet. Zo koopt de stad in 2016 twee
elektrische wagens. Toch worden ook deze investeringen zeer kritisch bekeken. Enkel noodzakelijke vervangingen, investeringen die
de dienstverlening digitaliseren, of investeringen die zichzelf terugverdienen, worden opgenomen.
februari 2016
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WERELDTALS
Herentals wordt opnieuw Wereldtals
Van 27 februari tot 30 april haalt Herentals de wereld in huis. De derdewereldraad spoorde verenigingen, organisaties en scholen aan om
tijdens deze periode een activiteit rond het thema Noord-Zuid te organiseren. Wereldtals is de noemer waaronder al de activiteiten 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.

Programma
Van 22 februari tot 3 maart

Ibis spreidt de vleugels
Een initiatief van freinetschool Ibis

27 februari

Startmoment Wereldtals
Lakenhal – 11 uur

27 februari

Gezinsquiz voor wereldsolidariteit
Paterszaaltje – 20 uur – 15 euro per ploeg
Een initiatief van KWB Herentals

Van 27 februari tot 30 april

Praatgroep Nederlands voor anderstaligen
Nederrij 115 – elke dinsdag van 12.30 tot 15 uur – toegang gratis
Een initiatief van deN Babbelhoek

Van 27 februari tot 30 april

5 maart

Repair Café
kOsh Campus Scheppersstraat – 14 uur – toegang gratis
Een initiatief van Broederlijk Delen en kOsh Campus Scheppersstraat

5 maart

Getuigenis inleefreis naar Senegal
kOsh Campus Scheppersstraat – 20 uur – toegang gratis
Een initiatief van kOsh Campus Scheppersstraat

5 maart

Khalil uit Tunesië is barbier aan huis
Een initiatief van deN Babbelhoek

Algemene quiz
Paterszaaltje – 20 uur – 15 euro per ploeg
Een initiatief van CD&V

Van 27 februari tot 24 april

7 maart en 14 maart

Komen eten bij Armine en Hayk uit Armenië
Elke zaterdag en zondag om 19 uur
Een initiatief van deN Babbelhoek

Op reis in de wereldkeuken
Leskeuken De Vesten – 18.30 uur – 60 euro

Van 27 februari tot 30 april

Uitstap naar Antwerpen: Babelse mozaïek
Station – van 9 tot 17 uur – 8 euro
Een initiatief van Wereldwinkel Herentals

Openluchttentoonstelling: De wereld vertelt
Nonnenvest – toegang gratis
Een initiatief van Natuurpunt CVN en de Herentalse Natuurgidsen

29 februari

Kookworkshop: vergeten groenten
Sociale Campus Spiegelfabriek – 19.30 uur – 5 euro
Een initiatief van Velt Middenkempen

4 maart

12 maart

12 maart

Gluren bij de buren
Kerkstraat 40 – Van 13.30 tot 17 uur – enkel voor vormelingen
Een initiatief van vormselcatechese Sint-Waldetrudisparochie en
Onze-Lieve-Vrouwparochie

16 maart

Concert WOSHkoor: Brood en rozen
Parochiekerk Morkhoven – 20.30 uur – 12 euro – 10 euro (VVK)
Een initiatief van 11.11.11 Noorderwijk

Lezing: Overleven met de dood door Peter Verlinden en Marie
Bamutese
’t Convent – 20 uur – toegang gratis
Een initiatief van Amnesty International Herentals

4 maart

16 maart

Algemene kennisquiz
Zaal ’t Hof – 20 uur – 15 euro per ploeg
Een initiatief van Afractie
8
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Lezing: De mens achter de vluchteling
Well2day-centrum – 20 uur – toegang gratis
Een initiatief van VIVA-SVV en Vormingplus Kempen

17 maart

15 april

17 maart

18 april

Sofagesprek met Alex Saco, coördinator van Foro Salud in Peru
Lakenhal – 20 uur – toegang gratis
Een initiatief van sp.a
Praatcafé: Sociale bescherming en waardig werk in Congo
Zolderlokaal van het Oud Gasthuis – 20 uur – toegang gratis
Een initiatief van ACV Herentals

21 maart

Gespreksnamiddag: Sterren voor Ethiopië
Fundatiehuis – 14 uur – toegang gratis
Een initiatief van de Herentalse vrouwenraad
Voordacht: De mens achter de vluchteling
Boerenkrijglaan 16 – 13.30 uur – toegang gratis
Een initiatief van De Fakkel en Vormingplus Kempen

20 april

Uitstap naar Antwerpen: Babelse mozaïek en bezoek moskee
Station – van 9.10 tot 16 uur – 5 euro
Een initiatief van De Fakkel/De Dorpel

De geschiedenis van thee
Fundatiehuis – 19.30 uur – 3 euro, toegang gratis voor Velt-leden en
houders Vrijetijdspas
Een initiatief van Velt Middenkempen

Van 26 maart tot 24 april

20 april

Tentoonstelling over geweldloos verzet in Israël-Palestina
Kasteel Le Paige – op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur – toegang
gratis
Een initiatief van Broederlijk Delen

26 maart

Origami met de Japanse Ritsuko
Nederrij 115 – 13.30 uur – toegang gratis
Een initiatief van deN babbelhoek

28 maart

Zijn er kraantjes in de jungle?
Hidrodoe – 7,50 euro (volwassenen) en 5,50 euro (kinderen en 60+)
Een initiatief van Hidrodoe

Van 28 maart tot 8 april

Grabbelpas: gluren bij andere culturen
Locatie en prijs afhankelijk van de activiteit
Een initiatief van de Herentalse jeugddienst

1 april

Wijnproefavond Wereldwinkelwijnen
Bovenzaal jeugddienst – 20 uur – 5 euro
Een initiatief van Wereldwinkel Herentals

3 april

Wereld Vrouwen Café
Cc ’t Schaliken – van 13 tot 18 uur – toegang gratis
Een initiatief van Femma Herentals

10 april

De verschillen tussen Noord en Zuid via bankbiljetten
Zaal Sint-Antonius – Van 8 tot 12 uur – toegang gratis
Een initiatief van Numismatica Herentals

Van 11 tot 15 april

Mondiale vorming
Een initiatief van basisschool De Vesten

Folkconcert door Kyle Carey, Ron Janssen en Amy Merrill
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans – 19 uur – 7 euro

23 april

Herentals ontmoet de wereld
Guesthouse Piccadilly – van 10 tot 13 uur – toegang gratis
Een initiatief van CVO DTL

26 april

De Wereldtals Knabbelwandeling
Sociale Campus Spiegelfabriek – 13 uur – toegang gratis
Een initiatief van het Armoede-overleg

27 april

Wereldmuziekconcert: Journey West
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans – 19 uur – 7 euro

29 april

Quiz Wereldgeburen
Zaal ’t Hof – 20 uur – 15 euro per ploeg
Een initiatief van Curieus

30 april

Slotmoment Wereldtals met fotoreportage van alle Wereldtalsactiviteiten
Een initiatief van Anthony Fotoclub Herentals, met medewerking van
Abdellah van deN Babbelhoek
Lakenhal – 20 uur
Voor sommige van deze activiteiten moet u vooraf inschrijven.
U vindt alle informatie op www.herentals.be/wereldtals of in
de brochure.

Meer informatie

Dienst jeugd en internationale samenwerking,
Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
wereld@herentals.be

14 april

Leven met Boko Haram in Noord-Kameroen
Lakenhal – 20 uur – 5 euro
Een initiatief van Kansen voor Jongeren in Mokolo
februari 2016
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Lieve Blancquaert
Wedding Day

Woensdag 3 februari om 20 uur in de schouwburg
Hoe is het om te trouwen in de Bijbelgordel van Nederland of in New
Delhi? Wat houdt liefde in het polygame moslimland Senegal in? Wat
betekenen kindhuwelijken in Nepal? Lieve Blancquaert reisde de wereld rond op zoek naar de antwoorden. Ze brengt haar persoonlijke
verhaal van al deze bijzondere momenten en ontmoetingen.

Duo Desimpelaere
Reflections On a Song
(aperitiefconcert)
Zondag 21 februari om 11 uur
in de Lakenhal

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

NAASTDEBUREN en t,arsenaal
Kreutzersonate, Als het verlangen maar stopt
Vrijdag 5 februari om 20 uur (inleiding om 19.15 uur) in de schouwburg
In Kreutzersonate, Als het verlangen maar stopt slepen acteurs en muzikanten u mee voorbij de grenzen van het woord. Karsten en Hannah hebben een
goed huwelijk. Tot violiste Hannah een pianist leert
kennen en met hem gaat musiceren. De intimiteit
die door de muziek ontstaat, maakt Karsten gek van
jaloezie. Het verhaal is gebaseerd op de ophefmakende novelle van Leo Tolstoj uit 1891.
Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

Alborea
Boke Hertals

Donderdag 18 februari om 12.15 uur in de foyer
De Lierse groep Alborea speelt traditionele OostEuropese Joodse volksmuziek. In hun muziek hoort
u ook invloeden van jazz en tango. Laat een vleugje
melancholie over u komen. Of waag u aan enkele
danspasjes bij de swingende nummers.
Vanaf 12.15 uur krijgt u bij het gratis concert ook
gratis boterhammen.

Het Duo Desimpelaere bestaat uit
twee jonge broers: pianist-componist
Erik Desimpelaere en contrabassist
David. Ze spelen een gevarieerd programma met werken uit hun cd Reflections On a Song. Het album bevat
nooit eerder opgenomen Belgische
kamermuziek voor contrabas en piano.
De werken zijn van de hand van Joseph
Jongen, Roland Coryn, Elias Gistelinck,
Frédéric Devreese, Wim Henderickx en
Erik Desimpelaere.
Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas) – inclusief aperitief

Sprookjes enzo
Incontri#12 (+3 jaar)

Zaterdag 6 februari om 18.30 uur
in het Begijnhof

Martine De Kok
Zeer goed hout - Sterrenkijken met ASH Polaris
Zaterdag 20 februari om 20 uur in de schouwburg

In 2016 stellen Martine De Kok en haar muzikanten hun tweede plaat
Zeer goed hout voor. De eigenzinnige songs, met scherpe herkenbare
teksten, laveren tussen chanson, Tom Waits en sprookjes. Na het optreden in de schouwburg trakteren The Blue Heathens u op enkele
akoestische liedjes in de openlucht. Ze brengen de authentieke hot
sound, typerend aan de jazzbands van New Orleans en Chicago in de
jaren twintig en dertig. Ondertussen kunt u naar de sterren kijken onder de deskundige leiding van ASH Polaris, de Herentalse vereniging
voor sterrenkunde. In ruil voor uw ticket krijgt u een gratis chocomelk
of glühwein.
Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenpas)
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UITVERKOCHT
De Frivole Framboos
Delicatissimo
Zaterdag 27 februari om 20 uur
in de schouwburg

UITVERKOCHT
Info en tickets:

Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35,
cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30

TENTOON
Rudi Vranckx
Stemmen uit de oorlog

Woensdag 24 februari om 20 uur in de schouwburg
Rudi Vranckx is historicus en oorlogsverslaggever bij de VRT. Al jarenlang brengt hij verslag
uit van de conflicten in Egypte, Libië, Iran, Irak,
Syrië en Afghanistan. De verhalen van de getuigen die hij aan het woord liet, werpen een
unieke blik op de mens in oorlog. Toch halen
niet alle getuigenissen het nieuws. Hoe komt die
selectie tot stand? Komt het beeld dat wij via de
media krijgen overeen met wat er in die landen
gebeurt? Rudi Vranckx vertelt er u alles over in
zijn lezing Stemmen uit de oorlog.

Theresa Tops
Impulsen uit
het dagelijkse leven

Van zaterdag 9 januari tot en met zondag 7 februari in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas)

FILM
Sicario

Dinsdag 23 februari om 20 uur
in de schouwburg
In het grensgebied tussen de Verenigde Staten en Mexico heerst
wetteloosheid. Kate, een jonge en idealistische FBI-agente, wordt
gerekruteerd door het hoofd van een speciale eenheid die strijdt
tegen de steeds toenemende drugshandel. Onder leiding van een
mysterieuze consultant begint het team aan een clandestiene missie. Deze Amerikaanse film uit 2015 duurt 121 minuten.

Bart Ramakers
De prinses op de ezel

Van zaterdag 13 februari tot en met
zondag 20 maart in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur

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

Marguerite

Woensdag 24 februari om 14.30 uur
in de schouwburg
Marguerite speelt zich af in het Parijs van de jaren twintig. De steenrijke Marguerite Dumont heeft een passie voor muziek en opera.
Al jaren zingt ze voor haar trouwe kennissenkring. Maar Marguerite
zingt heel vals en niemand durft het haar te vertellen. Dan beslist
Marguerite een concert te organiseren in de opera ... Deze Franse
film uit 2015 duurt 129 minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro
(Vriendenpas)

De fotografische taferelen van Bart
Ramakers vertrekken meestal vanuit
klassieke mythen, legenden en verhalen. Ze vertellen hedendaagse fabels
van schoonheid en macht, passie en verraad, sensualiteit en brutaliteit, leven en
dood. Vaak ontdekt u ook een licht ironische of humoristische toets.
De toegang is gratis.
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JEUGD
Een nieuwe voorzitter voor de jeugdraad
Op donderdag 26 november verkoos de jeugdraad Teresa Van Grieken tot nieuwe voorzitter.
Samen met Lina Cambré vormt zij het voorzittersduo van de jeugdraad. U kunt hen bereiken
via jeugdraadherentals@hotmail.com.
De jeugdraad is een officieel adviesorgaan van het stadsbestuur en bestaat uit een bont allegaartje van jongeren. Zij adviseren het stadsbestuur bij beslissingen die een invloed hebben
op het leven van kinderen en jongeren in Herentals. De volgende jeugdraad vindt plaats op
donderdag 25 februari om 19.30 uur in de bovenzaal van de jeugddienst in het Stadspark. Alle
geïnteresseerde jongeren zijn welkom.

Plan alvast uw zomervakantie

22-26
augustus

16-19
augustus

8-12
augustus

1-5
augustus

25-29
juli

18-20
juli

12-15
juli

4-8
juli

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.

Sportkampen +12
2000-2004
Sportkampen
2005-2010
Kleutersportweken
2011-2012
Sjallekes
2002-2011
Sjallekes voor kleuters
2012
Buurtspeelpleinwerking Diependaal
2004-2011
Speelpleinwerking NoMo
2002-2011

Turbozwemmen tijdens
de paasvakantie
Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen vanaf drie jaar zwemles volgen
in het Netepark. Kinderen met een diploma van 25 meter schoolslag kunnen
nieuwe zwemstijlen leren en zich vervolmaken. Ook overlevingszwemmen
staat op het programma. De lessenreeks omvat tien lessen. Inschrijven kan
vanaf maandag 29 februari via www.
herentals.be/netepark/zwemlessen.

Vriendjesdagen
in het Netepark
In de week voor de krokusvakantie zijn
het weer Vriendjesdagen in de zwembaden van het Netepark. Kom je tussen 1 en 7 februari met een vriend of
een vriendin zwemmen, dan betaal je
samen één toegangsprijs. De actie is
geldig voor kinderen en jongeren tot en
met 18 jaar.

Meer informatie: www.herentals.be

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 animatorcontract en verdient 11,07 euro per uur. Om de 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 29 februari. Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden vindt u op www.herentals.be/werken-voor-dejeugddienst. Op zaterdag 16 april organiseert de jeugddienst
een vormingsdag voor de animatoren. Houd deze datum dus
zeker vrij.

Yoga voor senioren
In het voorjaar van 2016 organiseert
de stad vijf initiatielessen yoga voor
senioren. U maakt kennis met verschillende vormen van yoga en leert ook
meer over de filosofie. De lessen vinden
plaats in de turnzaal van De Vossenberg, op woensdag 17 en 24 februari en
op woensdag 2, 9 en 16 maart, telkens
van 11 tot 12 uur. Deelnemen kost 3,20
euro per les. Vooraf inschrijven is niet
nodig.

Meer informatie
Meer informatie
Dienst jeugd en internationale samenwerking, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be
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Dienst sport, De Vossenberg,
Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be

AANKONDIGINGEN
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 7
februari vertrekt de wandeling aan De Brink (Bosbergen 1), op 14 februari aan De Hut (Spaanhofpark), op 21 februari aan De Zalm (Grote Markt 21) en op zondag 28 februari aan café ’t Theater
(Grote Markt 33).
Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. De volledige kalender vindt u op www.herentals.
be/toerisme en in de brochure bij de dienst toerisme.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Dirk Tieleman: De warrige doolhof
Op vrijdag 26 februari om 20 uur geeft Dirk Tieleman een lezing op
de zolder van het Noorderwijkse Dorpshuis. De éminence grise van
de VRT-journalisten maakt u als geen ander wegwijs in de warrige
doolhof die onze wereld van vandaag is. Wat hij in Iran, Afghanistan,
Egypte en Syrië ziet, leert hem veel over wat er in onze moderne
maatschappij gaande is. De lezing is een organisatie van het Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven.

Leeskring met auteur Ruth Lasters
Op woensdag 3 februari om 20 uur verwelkomt het Davidsfonds auteur Ruth Lasters op de
zolder van het Dorpshuis in Noorderwijk. U kunt er met haar van gedachten wisselen over haar
roman Vlaggenbrief. Het verhaal speelt zich af in een badstad waar de vastgoedprijzen in vrije
val zijn. Wanneer een familie haar strandmeubilair uitleent aan een gezin asielzoekers én een
Afrikaanse vlag op haar strandcabine schildert, is voor sommige bewoners de maat vol.

De kunst van het
theezetten
Op vrijdag
19 februari
organiseert
de Herentalse
vrouwenraad een
theeceremonie. Een theesommelier
vertelt u alles over de geschiedenis,
de cultuur, de variëteiten en de kunst
van het theezetten. De activiteit vindt
plaats in het Fundatiehuis (Begijnhof
27) en start om 14 uur. Alle vrouwen
van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn van harte welkom.
Meer informatie: Louisa Van Sand,
tel. 014-22 00 55

ABCTheater – Hete
kussen uit Lourdes
Germaine en Jacky vertrekken op huwelijksreis naar Lourdes. De familieleden beslissen om het kersverse bruidspaar te vergezellen. Zullen ze getuige
zijn van een mirakel of loopt het net
iets anders af?

Vertelwandeling: Paepekelders By Night

ABCTheater brengt het blijspel Hete
kussen uit Lourdes in de podiumzaal
van kOsh Campus Collegestraat (Collegestraat 46). Er zijn voorstellingen op
26 en 27 februari en op 5, 6, 11 en 12
maart.

De Bosbergen, de Paepekelders, op de stuifduinen, daar is 't te doen
Over het goudgele zand en de boomkruinen vol groen
Daar ergens zetten we onze vertellers om jullie te vermaken
En achteraf zal de soep en de jenever weer smaken

Meer informatie en tickets:
www.abctheater.be,
abctheater@hotmail.com,
gsm 0479-95 08 66

De Herentalse Natuurgidsen en Natuurpunt nodigen u uit op hun jaarlijkse vertelwandeling.
Die vindt plaats op zaterdag 20 februari. Tussen 18.30 uur en 20 uur
vertrekt er om het kwartier een
wandeling aan de scoutslokalen
op de Wijngaard. Deelnemen kost
2 euro. Kinderen jonger dan 12
jaar wandelen gratis mee.
Meer informatie:
Herman Puls
(gsm 0496-96 78 27) en
Erik Vervoort (gsm 0496-23 31 38)

Twaalfde Academiekwis
Op vrijdag 26 februari vindt de twaalfde
Academiekwis plaats in zaal ’t Hof (Grote Markt 41). De quiz start stipt om 20
uur. Er komen veel verschillende onderwerpen aan bod, zoals actualiteit, film,
muziek, kunst, literatuur en geschiedenis. Vorm een ploeg van vier personen
en schrijf u in via corinne@pics.be.
Deelnemen kost 16 euro per ploeg.
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AANKONDIGINGEN
Verzet de Stad
Verzet de Stad viert al meer dan vijftien jaar Gedichtendag in Herentals. Vorig jaar verhuisde
dit poëtisch-muzikaal feestje naar Atelier 79 (Lierseweg 79). Op zondag 31 januari staat daar
opnieuw een submodern programma van poëzie, literatuur en muziek op u te wachten. Curator dit jaar is Antwerpenaar Yannick Moyson, die al enkele jaren de interessantste literaire
podia van Antwerpen en omstreken organiseert. Voor Herentals steekt hij een speciaal programma in elkaar met zijn fijnste woordkunstenaars. Namen, zegt u? Wat dacht u van Jan
Ducheyne (Sprekende Ezel uit Brussel), Marlijn Spee (kleinkunstenares uit Utrecht) of Joost
Hoeck (slamdichter bij Wakkerlicht). De optredens beginnen om 17 uur en eindigen om 21 uur.
De toegangsprijs bedraagt 5 euro.
Verzet de Stad is een samenwerking van Eigen Wolk Eerst, Kollectief Maksimaal en F.V. Colette
Panty.
Meer informatie: www.kortsluiting.be
Erik Vervoort (gsm 0496-23 31 38)

Tweedehandsbeurs
Gezinsbond Morkhoven
Op zaterdag 27 februari organiseert
de Gezinsbond van Morkhoven een
tweedehandsbeurs met speelgoed,
kleding en ander materiaal voor kinderen. De beurs vindt plaats in de parochiezaal van Morkhoven (Goorstraat 1),
van 10.30 uur tot 12.30 uur. Kandidaatverkopers moeten vooraf een tafel reserveren bij Inge Cornelis (tel. 014-72
79 21, ingeborg.cornelis1@telenet.be).

Wandelen voor
het goede doel
De Herentalse Wandelclub organiseert
een wandeling ten voordele van Psylos, de Vlaamse Federatie voor Sport
en Recreatie in de Geestelijke Gezondheidszorg. De wandeling vindt plaats
op woensdag 24 februari en start aan
het ontmoetingscentrum in ZoerleParwijs (Smissenhoekstraat 7). U kunt
kiezen tussen vier afstanden: 5, 10, 15
en 20 kilometer. Inschrijven kan tussen
8 en 15 uur.

Improvisatietheater
van de BoterBrigade

Pannenkoeken met Lichtmis
Op dinsdag 2 februari bakt heemkring Nortrevic pannenkoeken aan het Dorpshuis in Noorderwijk. Tussen 15 en 18 uur krijgt elke bezoeker een gratis pannenkoek.
Ook de medewerkers van 't Convent serveren pannenkoeken. Alle senioren zijn op woensdag
3 februari tussen 14 en 16 uur welkom in het dienstencentrum. Twee pannenkoeken kosten
1,50 euro.

Quiz voor senioren
Op vrijdag 19 februari kunnen 55-plussers deelnemen aan een quiz in het dienstencentrum.
Vanaf 13.30 uur heeft de quizmaster weer heel wat leuke vragen en doe-opdrachten in petto.
Een team bestaat uit maximaal vijf personen. Deelnemen kost 1 euro per persoon. Vooraf
inschrijven is verplicht.
Meer informatie en inschrijvingen: dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00,
dienstencentrum@ocmwherentals.be
14
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De BoterBrigade brengt een avondje
theater voor het hele gezin. Drie acteurs improviseren verhalen rond
ideeën uit het publiek. U bepaalt het
beleg, de BoterBrigade smeert de boterham. De voorstelling vindt plaats op
vrijdag 19 februari om 20 uur in cc ’t
Schaliken. Tickets kosten 11 euro en
zijn te koop bij het cultuurcentrum
(Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30,
http://tickets.schaliken.be).

UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Verzet de Stad – Gedichtendag in Herentals / Atelier 79, Lierseweg
79 / 17 uur
Chris Dyck – Kunst Rijst-Reist / Cappuccino, Hofkwartier 9

Zo

31/01 UiT

Van
tot

01/12 TENTOON
29/02

Van
tot
Van
tot

UiT
09/01 TENTOON
07/02
14/01 TENTOON
12/03

Start nieuwe cursussen volwassenenonderwijs DTL / Kerkstraat 38
Theresa Tops – Impulsen uit het dagelijkse leven / Lakenhal /
Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – White Spirit / Vitrine,
Markgravenstraat 77 / Open maandag, dinsdag en woensdag van 13
tot 21 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur

Di

02/02 RAAD
INFO
UiT

Wo

03/02 DEBAT
WOORD
SENIOR
UiT
DANS

Do

04/02 BLOED
FILM
UiT

Vr

Za

05/02 INFO
THEATER
THEATER
06/02 FAMILIE
THEATER

Zo

Wo

07/02 UiT

Do

Za

SENIOR
20/02 UiT

Debatavond ruimtelijke visie Wuytsbergen-Ekelen / Zaal ’t Hof,
Grote Markt 41 / 19.30 uur
Lieve Blancquaert – Wedding Day / cc ’t Schaliken / 20 uur

Zo

Pannenkoeken met Lichtmis / ’t Convent, Begijnhof 17 /
Van 14 tot 16 uur
Davidsfonds-leeskring met auteur Ruth Lasters / Dorpshuis
Noorderwijk / 20 uur
Bára Sigfúsdóttir – The Lover (Circuit X) / Alexander Vantournhout –
ANECKXANDER / Cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42,
2300 Turnhout / 20.15 uur
Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven,
Goorstraat 1 / Van 17.30 tot 20.30 uur
Still Alice / cc ’t Schaliken / 14 uur / Info: ’t Convent, tel. 014-28 20 00
Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur /
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be
Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 tot 14.30 uur
Theaterling – Armandus de Zoveelste / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur
naastdeburen en t,arsenaal – Kreutzersonate, als het verlangen maar
stopt / cc ’t Schaliken / 20 uur
Sprookjes enzo – Incontri#12 (+3 jaar) / Begijnhof / 18.30 uur /
UITVERKOCHT

Carnavalschaatsen / IJsbaan Sport Vlaanderen Herentals,
Vorselaarsebaan / Van 13.30 tot 16 uur
Nick Steur – A Piece of Time (Circuit X) / CC Zwaneberg, Cultuurplein
1, 2220 Heist-op-den-Berg / 20.30 uur

TUIN
Ma

Zo

14/02 UiT

Herfst- en Winterwandeling / De Hut, Spaanshofpark / 14.30 uur
Muntenbeurs van Numismatica – Kempisch noodgeld tijdens WO I /
Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur /
Info: www.numismatica-herentals.be

Ma

15/02 LEZING

Carine Caljon – Taalkronkels / Hotel Karmel, Grote Markt 39 / 20 uur /
Info: Markant Herentals, j-aerts@hotmail.com

Di

16/02 SENIOR

Grijze Panters – Stocktshof / Info: Joke, tel. 014-22 40 07

Wo

17/02 FIETS

Fietsgraveren / Fietspunt aan het station / Van 12 tot 15 uur
VIVA-SVV – Brandwonden / Well2Daycentrum, Zandstraat 42 /
20 uur / Info: gsm 0474-21 17 45

22/02 BLOED
INFO

Di

Wo
Do

Vr

23/02 RAAD
FILM
24/02 FILM
WOORD
25/02 SENIOR
RAAD
UiT
26/02 QUIZ
LEZING
THEATER
JAZZ
INFO

Za

27/02 WERELD
QUIZ
THEATER
VERKOOP

Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur /
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be
Bart Ramakers – De prinses op de ezel / Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag
en zondag van 14 tot 17 uur

21/02 UiT
KLASSIEK
INFO

Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

13/02 TENTOON
20/03

INFO

SPORT

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

Van
tot

UiT

MUZIEK

Theaterling – Armandus de Zoveelste / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

TuinHier – Les over het stekken van bloemen / Eetzaal kOsh Campus
Scheppersstraat / 10 uur

UiT

UiT

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Startdag Huis van het Kind / cc ’t Schaliken / 19 uur
Creacafé – Kralen maken van klei / De Cirkel, Lierseweg 132 /
Van 13.30 tot 17 uur / Info: tel. 014-24 66 90,
delink@ocmwherentals.be

TUIN

11/02 RAAD

DANS

19/02 VROUW

Theaterling – Armandus de Zoveelste / Kamertheaterzaal ’t Hof / 15 uur

Theater

18/02 MUZIEK
SOCIO

Vr

THEATER

10/02 SPORT

Do

Van
tot

Zo
Ma

HUMOR
UiT
27/02 TENTOON
30/04
SOCIO
SOCIO
SOCIO
28/02 UiT
29/02 BLOED
UiT

Alborea – Boke Hertals / Foyer cc ’t Schaliken / 12.15 uur
Praatgraag voor blinden en slechtzienden / Bistro De Swaen, Belgiëlaan 1 / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: An Van Gils, gsm 0477-40 51 57
Seppe Baeyens / Ultima Vez – Tornar / cc de Werft, Werft 32,
2440 Geel / 20.15 uur
Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur /
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be
Vrouwenraad – De kunst van het theezetten / Fundatiehuis,
Begijnhof 27 / 13.30 uur / Info: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55
Quiz voor 55-plussers / ’t Convent, Begijnhof 17 / 13.30 uur
Vertelwandeling van de Herentalse Natuurgidsen en Natuurpunt /
Scoutslokalen Wijngaard / Tussen 18.30 en 20 uur
Martine De Kok – Zeer goed hout en Sterrenkijken met ASH Polaris /
cc ’t Schaliken / 20 uur
Winterduatlon / Heistraat / Vanaf 9 uur / Info: Facebook
Winterduatlon Herentals
Herfst- en Winterwandeling / De Zalm, Grote Markt 21 / 14.30 uur
Duo Desimpelaere – Reflections On a Song (aperitiefconcert) /
Lakenhal / 11 uur
Infomoment Cohousing Kempen / Sociale Campus Spiegelfabriek,
Lierseweg 132 / Van 10 tot 13 uur / Info: www.cohousingkempen.be
TuinHier – Les over grondbewerking bij biotuinieren / Eetzaal kOsh
Campus Scheppersstraat / 10 uur
Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Van 17.30 tot 20.30 uur
Energie-infotoer – Verwarming: welk systeem is het beste voor uw
woning? / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
Sicario / cc ’t Schaliken / 20 uur
Marguerite / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
Rudi Vranckx – Stemmen uit de oorlog / cc ’t Schaliken / 20 uur
Grijze Panters – Wandelen / Info: Yvonne, tel. 014-21 42 65
Jeugdraad / Jeugddienst, Stadspark z/n / 19.30 uur
Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur /
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be
Twaalfde Academiekwis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur
Dirk Tieleman: De warrige doolhof / Dorpshuis Noorderwijk / 20 uur
ABCTheater – Hete kussen uit Lourdes / Podiumzaal kOsh Campus
Collegestraat (Collegestraat 46) / 20 uur
Fay Claassen Quartet – Tribute to Rita Reys / Zaal Ootello, Ezaart 162,
2400 Mol / 20.15 uur
VIVA-SVV – Pittige avonden met Kaat Bollen / Well2Daycentrum,
Zandstraat 42 / 20 uur / Info: tel. 03-285 43 38
Startmoment Wereldtals / Lakenhal / 11 uur
Wereldtals: gezinsquiz voor wereldsolidariteit / Paterszaaltje / 20 uur
ABCTheater – Hete kussen uit Lourdes / Podiumzaal kOsh Campus
Collegestraat (Collegestraat 46) / 20 uur
Tweedehandsbeurs Gezinsbond Morkhoven / Parochiezaal
Morkhoven, Goorstraat 1 / Van 10.30 tot 12.30 uur
De Frivole Framboos – Delicatissimo / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT
Verzet de Stad / Atelier 79, Lierseweg 79 / Van 17 tot 22 uur
Wereldtals / Tentoonstelling De wereld vertelt / Nonnenvest
Wereldtals / Praatgroep Nederlands voor anderstaligen / deN Babbelhoek / Elke dinsdag van 12.30 tot 15 uur
Wereldtals / Khalil uit Tunesië is barbier aan huis
Wereldtals / Komen eten bij Armine en Hayk uit Armenië
Herfst- en Winterwandeling / Café ’t Theater, Grote Markt 33 / 14.30 uur
Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Van 17.30 tot 20.30 uur
Wereldtals / Kookworkshop vergeten groenten / Sociale Campus
Spiegelfabriek / 19.30 uur
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UIT IN HERENTALS

Geboorten

ACTIEVE SENIOR
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag
Elke woensdag
Elke donderdag

Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
FIETSEN
Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93
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 15.30 uur
Info: Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78

TURNEN

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

PETANQUE

Elke woensdag

FIETSEN

’t Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag
Elke woensdag

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

Elke donderdag HOBBYCLUB Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56
VOORDAMES

S-Sport
Elke dinsdag
Elke dinsdag

DANSEN

SPELEN

Elke donderdag DANSEN
Elke donderdag FIETSEN

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
Petanque, minigolf, kaarten of bingo / ’t Convent /
13 uur /
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79
Dansen voor senioren op moderne muziek
(zonder partner) / Sportcomplex De Vossenberg /
Van 9.30 tot 11 uur / Info: Marie-Louise Bertels,
tel. 014-21 99 79
Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur /
Info: Willy Verlinden, tel. 014-22 11 14

Sportelen
Elke maandag
Elke maandag

BADMINTON Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur
AQUAGYM Netepark / Van 15.15 tot 16 uur en
van 16.15 tot 17 uur
Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

Elke dinsdag

NORDIC
WALKING
Elke woensdag SENIOREN- De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur
FITNESS
Elke donderdag BADMINTON De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur
AQUAFITNESS Netepark / Van 14 tot 14.50 uur
Elke vrijdag

JONG
Elke dinsdag
Elke vrijdagnamiddag
Vrijdag- en
zaterdagavond

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

Administratief centrum / 10 uur

OP FEESTDAGEN ZIJN ER GEEN WANDELINGEN.
februari 2016

30/09

Hannes, zoon van Stefanie Van Sande en Ben Vermylen

05/11

Juliette, dochter van Dorien Nys en Angelo Wauters

24/11

Cobe, zoon van Tamara Laenen en Kevin Hendrickx

02/12

Maxim, zoon van Lieselotte De Kinder en Mike Scherbeijn

04/12

Jonas, zoon van Marianne Vanmeert en Sebastyen Roovers

06/12

Jules, zoon van Elke Robaer en Jef Vandeweyer

10/12

Ante, zoon van Sarah Lievens en Daniel Mikulic

11/12

Giulia, dochter van Jouke Bartholomeus en Bart Van den Heuvel

16/12

Elin, dochter van Evy Bastiaens en Rob Van de Poel

18/12

Zeyneb, dochter van Aaziza Birbouz en Redwan Ahmidouche

23/12

Mit Smets, dochter van Kim Van Vaerenbergh en Ellen Smets

25/12

Fien Van de Vel, dochter van Joke Huybrechts en Remi Van de

		
25/12

Vel
Florence, dochter van Liesbet Baum en Björn Baeten

Overlijdens
02/12

Dymphna Leysen (94), weduwe van Frans Wouters

03/12

Yvonna Verwimp (77), weduwe van Marcel Biermans

04/12
		

Pablo Silverio Del Rosario (42), echtgenoot van Wendy
Heyselberghs

05/12

August Bellens (93), weduwnaar van Maria De Smedt

05/12

Steven Mens (45)

09/12

Caroline Trappeniers (60), weduwe van Ahmet Tolu

09/12

Alexander Weuts (59)

10/12

Viviane Weuts (64), echtgenote van Antoon De Busser

11/12

Yvonne Boels (84), echtgenote van Frans Ruts

15/12

Maria Bellens (84), weduwe van August Cerstiaens

15/12

Emma Beersmans (90), weduwe van Josephus Baeyens

16/12

Katharina Torfs (60)

20/12

Jan Vervoort (94), weduwnaar van Martha Baum

20/12

Bart Bats (39), echtgenoot van Kelly Van Dingenen

21/12

Anna Gepts (87)

22/12

Filomena Moons (86), weduwe van Franciscus Buyckx

25/12

Jan Van den Bergh (80)

26/12

Elisabeth Wouters (99)

Huwelijksaankondigingen
Nicky Wuyts en Isabelle Van Sprengel

Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /
PEUTERS
Van 9 tot 12 uur
& ZO
1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20,
HAPPY
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
HOUR
DE RUSTIGE Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN
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BURGERZAKEN

Jeffrey Dierckx en Evelien Van Camp
Gerry Janssens en Dorien Junco
Patrick Berben en Albertine Leys
Jan Van Olmen en Jonathan Castro Vergara

Huwelijken
Tom Van de Venne en Arnou Rodrigues Dos Santos
Yves Meeus en Mieke Horemans
Davy Van Reusel en Julie Van Eynde
Joachim Biermans en Kathleen Daems
Danny Clissen en Anneleen Dekkers

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
DRINGENDE HULP

Alegria Open huis voor mensen met kanker

Brandweer

100 of 112

Ziekenwagen

100

Politie

101

Antigifcentrum

070-245 245

Gasgeur

0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

0903-99 000 [1,50 euro/min]
www.apotheek.be

Tandartsen
0903-39 969 [1,50 euro/min]
Op zaterdagen, zondagen 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

Anonieme Alcoholisten

0475-54 71 44
René 014-51 20 51
Karel 014-51 55 48
Lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon
Awel

078-15 22 52
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
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

0472-22 86 71
014-22 17 81

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

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

De Fakkel
vereniging waar armen het woord nemen

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17

014-28 20 00

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

DocStop

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

0487-99 06 23
014-21 40 73

00800-2123 2123

De Lijn

070-220 200

Eandis

078-35 35 00

Diftar-informatielijn

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

Kankerlijn

0800-35 445

NMBS - Herentals

03-229 56 14

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

OpWeg
014-23 18 80
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)

106

105
03-830 30 25
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SPREEKUREN

SPREEKUREN

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

Maandelijkse spreekuren
De zitdagen vinden plaats in de discrete loketten van het
stadsloket (administratief centrum, Augustijnenlaan 30)

Rijksdienst voor pensioenen

burgemeester Jan Peeters

eerste maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur

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

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

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

schepen Mien Van Olmen

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

Rijksdienst voor de sociale verzekering van
zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor

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

zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur

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

Commissie voor Juridische Bijstand

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

gratis juridisch advies door een advocaat
iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur
Op afspraak via: www.herentals.be/afspraak,
tel. 014-28 50 50

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed en
museumbeleid, toerisme en jumelages

Opvanggezinnen

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

Fonds voor arbeidsongevallen

schepen Wies Verheyden

in De Warande, Warandestraat 42, Turnhout.

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

enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18

elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur

[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

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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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

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

VR

ADMINISTRATIEF CENTRUM

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

CC ’T SCHALIKEN

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

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

ZA

ZO

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00
18.00-20.00

RECYCLAGEPARK

14.00-16.00

10.00-12.00

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 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30
13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30
17.00-19.30

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

STADSARCHIEF

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

STEDELIJKE WERKPLAATS

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

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD

07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 09.00-17.00 09.00-17.00
12.00-16.30 12.00-16.30 12.00-13.00 12.00-16.30 12.00-16.30
17.30-21.00 14.00-21.00 17.30-21.00 17.30-21.00

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 (6/2-14/2)

Op weekdagen zijn alle zwembaden 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. Er zijn geen aqualessen tijdens de krokusvakantie.
De stad laat de speeltuin van het Netepark vernieuwen. Daardoor is de speeltuin niet toegankelijk van 22 januari tot 15 maart.

SCHAATSBAAN BLOSO

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 14.00-16.00 10.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 16.30-18.30 13.30-17.00
18.30-21.00
17.30-20.15 19.00-20.30 17.30-19.00
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