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Investeer nu in een energiezuinige woning !

Je zou het in deze koude dagen niet zeggen, maar 2016 verbrak alle 
warmterecords. De gemiddelde temperatuur op aarde was nog 

nooit zo hoog, en de broeikasgasgestuurde opwarming van de aarde is nu echt wel een 
wetenschappelijk feit. Onze stad voert samen met de andere Kempische gemeenten een 
klimaatbeleid. Energiebesparing staat voorop. Alle sociale woningen in onze stad zijn 
inmiddels voorzien van dakisolatie en dubbel glas. Ook de oudste gemeentelijke gebouwen, 
zoals de oude gemeenteschool op de Ring in Noorderwijk, krijgen dit jaar dakisolatie. Onze 
inwoners krijgen de kans mee te doen met een goedkope groepsaankoop voor zuinige 
condensatieketels. Doe mee, je helpt jezelf en onze planeet. Binnen drie jaar moeten 
alle woningen in Vlaanderen, ook en vooral de huurwoningen, dakisolatie en dubbele 
beglazing hebben. Die wettelijke verplichting komt dichtbij. Investeer daar nu in, nu er nog 
energiepremies bestaan.

Zonnepanelen zijn nog steeds een interessante investering, ook zonder subsidies. Het 
financiële rendement ervan is groter dan uw spaarboekje kan opbrengen. In onze stad 
hebben 39 woningen op 1000 reeds zonnepanelen. Daar moeten er nog veel bijkomen 
willen we echt werk maken van groene energie. In ons aller belang.

Uw burgemeester
Jan Peeters

voorwoord ...

Is uw verwarmingsketel aan vervanging toe ?
De meeste mensen vervangen hun verwarmingsketel pas als hij niet 
meer werkt. De technologie van verwarmingsketels is de laatste de-
cennia echter zo sterk geëvolueerd dat vervanging van een oude ke-
tel nuttig kan zijn, ook al werkt hij op het eerste gezicht nog goed.

De huidige ketels zijn heel wat zuiniger, waardoor u fors kunt be-
sparen op uw energiekosten. In de meeste gevallen verdient u de 
investering op minder dan tien jaar tijd terug. Bovendien draagt u uw 
steentje bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Wilt u weten of uw ketel aan vervanging toe is ?  
Doe de test op www.iok.be/verwarming.

Doe mee met de samenaankoop

Samen met 27 gemeenten organiseert IOK deze winter een samen-
aankoop van condensatieketels. De actie biedt de keuze tussen con-
densatieketels op aardgas of op stookolie (mazout). U kunt zich vrij-

blijvend inschrijven via www.iok.be/verwarming of tijdens een van de 
infoavonden. De infoavond in Herentals vindt plaats op maandag 6 
maart om 20 uur in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30). 
Wilt u graag mee beslissen welke firma er gekozen wordt? Geef u 
dan op voor de stuurgroep. Die komt de eerste keer samen op dins-
dag 21 februari om 20 uur in Herentals.

Condensatieketel of hernieuwbare energie?

Uiteraard is gebruikmaken van een hernieuwbare energiebron een 
betere keuze. Is de installatie van een warmtepomp technisch en fi-
nancieel haalbaar, aarzel dan niet. In bestaande woningen ligt het 
echter vaak niet voor de hand om die overstap te maken. Het ver-
vangen van een oude ketel blijft dan een zeer interessante ingreep 
om met een relatief beperkte investering uw energierekening en 
CO2-uitstoot in te perken.

Meer informatie: IOK, tel. 014-56 42 56, duurzaamheidsteam@iok.be
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Aankondigingen voor de Stadskrant van maart 
moeten uiterlijk op woensdag 1 februari bij 
de redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en te 
wijzigen.

DRUK: IPM Printing
Gedrukt op 60 % gerecycleerd papier en 40 % 
FSC-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.

Nultolerantieweek van de politie is succes

Van 5 tot 11 december organiseerde de 
lokale politie Neteland een nultolerantie-
week voor verkeersinbreuken. Tijdens die 
week verhoogde de politie haar controles 
op parkeerovertredingen, snelheidsinbreu-
ken, gordeldracht, … De politie stelde in de 
hele politiezone 538 inbreuken vast. 

In Herentals werden 78 processen-verbaal 
uitgeschreven voor hinderlijk en gevaarlijk 
parkeren. Voor gewone parkeerovertredin-
gen waren dat er 65. Voor parkeren zonder 
schijf waren er 31 processen-verbaal en 
voor parkeren zonder ticket 24. Op de Oud-Strijderslaan werden 11 zware snelheidsovertre-
dingen vastgesteld, op de Poederleeseweg 9 en op Watervoort geen enkele. Tijdens de grote 
BOB-campagne werden 119 alcoholcontroles uitgevoerd. Niemand blies positief.

De nultolerantieweek kwam er op vraag van de gemeentebesturen van de politiezone. De 
politie gaat in de toekomst nog meer van deze acties organiseren en wil ze ook uitbreiden naar 
andere prioriteiten, zoals inbraken in woningen en drugoverlast.

Wachtlijst assistentie-
woningen WZC Sint-Anna

De veertig assistentiewoningen in woon-
zorgcentrum Sint-Anna zijn sinds begin 
december allemaal bewoond. Er komen 
regelmatig flats vrij. Wie interesse heeft 
om te huren, kan zich laten inschrijven op 
de wachtlijst.

Meer informatie: Inge Gommers, tel. 014-24 
89 02, ingegommers@ocmwherentals.be 

Honden aan de leiband, ook in de bossen

Volgens het politiereglement bent u verplicht om uw honden aan de leiband te houden. Die 
verplichting geldt ook in de bossen van Herentals. Sommige hondeneigenaars laten hun hon-
den graag loslopen in de natuur. Dat zorgt echter voor overlast voor andere bezoekers, ook 
wanneer uw hond een doodgewone brave hond is. Zeker jonge kinderen durven wel eens bang 
te zijn voor een loslopende hond.

Bovendien zien dieren in het bos loslopende honden vaak aan voor een roofdier, net als de 
wolf of de vos. Heel wat dieren zijn daarom op hun hoede als ze een loslopende hond zien. Alle 
honden hebben bovendien een jachtinstinct en de meeste gaan een vluchtend dier achterna. 
Dieren die regelmatig worden verstoord, zullen uiteindelijk vertrekken. Dat verschraalt de rijk-
dom van onze bosomgeving.

Een laatste reden om uw hond aan de leiband te houden, is hondenpoep. Een loslopende hond 
doet al snel achter een boom of struik zijn boodschap. Voor de wandelaar of het spelende kind 
dat even later in deze boodschap trapt, is dat zeer onaangenaam. Als u uw hond aan de leiband 
houdt, kunt u altijd achter uw hond opruimen.

Maar natuurlijk blijven honden en hun eigenaars van harte welkom in onze natuur.

WETENSWAARD

STADS
KRANT
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WETENSWAARD

Tournée Minérale 
Alcohol drinken is in onze sa-
menleving normaal geworden. 
Een glas wijn bij het eten, een 
pint na het sporten, voor velen 
maakt het deel uit van de dage-
lijkse routine. Toch zijn er heel 
wat risico’s aan verbonden. Al-
cohol heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer zestig 
verschillende aandoeningen. Na de eindejaarsfeesten en de recepties is februari dus een ide-
aal moment om even te bekomen en het jaar fris in te zetten.
Er zijn redenen genoeg om alcohol een maand lang aan de kant te zetten. Uw lichaam krijgt de tijd om 
te recupereren van uw gebruikelijke alcoholconsumptie. Heel wat mensen merken die maand dat ze 
beter slapen en zich fitter voelen. U spaart ook heel wat geld uit. En u krijgt minder calorieën binnen, 
waardoor u dus ook die extra kilo’s kunt kwijtraken.

Meer informatie en inschrijvingen: www.tourneeminerale.be

Wijziging afbakening archeologische zone historische 
stadskern Herentals

Het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid organiseert een openbaar on-
derzoek voor de gedeeltelijke vaststelling van de inventaris van archeologische zones. Het 
openbaar onderzoek sluit op 16 februari 2017. Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van 
het agentschap Onroerend Erfgoed en kan geraadpleegd worden op www.openbareonder-
zoeken.onroerenderfgoed.be.

Bezwaren en opmerkingen kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, 
Koning Albert II-laan 19, bus 5, 1210 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

Dubbel glas in elke woning

De Vlaamse regering maakt dubbel glas verplicht in elke Vlaamse 
woning. De verplichting geldt enkel voor de verwarmde delen 
van een woning (woonkamer, keuken, slaapkamers, …). Traphal-
len, garages en gangen hoeven dus geen dubbel glas te hebben.

Strafpunten voor enkel glas en het ontbreken van 
dakisolatie

Elke woning die in Vlaanderen wordt verhuurd, moet aan be-
paalde kwaliteitsnormen voldoen. Als bij een woningonderzoek 
blijkt dat de normen niet gehaald worden, levert dat strafpun-
ten op. Vanaf 1 januari 2020 krijgt een woning drie strafpunten 

voor enkel glas in één raam. Zit er in meerdere ramen enkel glas, dan worden dat negen 
strafpunten. Vanaf 1 januari 2023 wordt het aantal strafpunten verhoogd naar negen (één 
raam) en vijftien (meerdere ramen).

Wacht niet langer

Een woning die bij een woningonderzoek vijftien of meer strafpunten krijgt, wordt ongeschikt ver-
klaard en mag niet langer verhuurd worden. Dat betekent dat de eigenaar de gebreken moet weg-
werken als hij de woning wil blijven verhuren en wil vermijden dat hij een zware heffing moet betalen. 
Als verhuurder hebt u er dus alle baat bij om zo snel mogelijk hoogrendementsglas in uw woning te 
plaatsen. U kunt daarvoor nog steeds genieten van premies, maar die worden elk jaar lager. 

Let op: dubbel glas is niet enkel verplicht voor huurwoningen. Ook woningen die door de eige-
naar zelf bewoond worden, moeten dubbel glas hebben.

Blue-bike,  
een aanrader !

Wie bent u?
Ik ben Annemie Rossenbacker (48 jaar) 
en ik woon in Herentals.

U bent een fervent Blue-bikegebrui-
ker want …
Ik prijs mezelf altijd gelukkig als ik de 
fiets kan nemen, zeker als ik elke dag 
op de radio hoor over de verkeersindi-
gestie! Ik werk van thuis uit en zowat in 
heel Vlaanderen; momenteel is dat van 
Meerhout tot Zedelgem (bij Brugge). Er 
is niks handiger dan de combinatie trein 
- Blue-bike. Ik begrijp soms niet waarom 
de mensen nog aanschuiven in de file. 
Ook handig is dat die Blue-bike altijd in 
orde is. Banden opgepompt, bel die rin-
kelt, ketting gesmeerd. Fietsen is gezond 
voor lijf en leden en goed voor Moeder 
Natuur! En een bonus: onderweg naar 
je werk kan je even ontstressen en echt 
genieten van ‘onderweg’ zijn.

Wilt u ook gebruikmaken van de 
Blue-bikes? U vindt de deelfietsen 
aan het Fietspunt in het station van 
Herentals en aan de stations van 
vijftig andere steden en gemeen-
ten. U betaalt elk jaar een kleine 
ledenbijdrage. Per ontlening van 
24 uur komt daar een bedrag van 
maximaal 3 euro bij, afhankelijk van 
de plaats waar u bent. Dankzij de 
steun van het stadsbestuur betaalt 
u in  Herentals slechts 1 euro per 
dag. Een medewerker van het Fiets-
punt helpt u graag bij het afhalen of 
terugbrengen van de fiets, maar u 
kunt ook 24 uur per dag gebruikma-
ken van de sleutelautomaat.

Meer informatie: www.blue-bike.be



Blijven werken aan de toekomst 
van onze stad

Sinds 2014 maakt het stadsbestuur haar budget op volgens de prin-
cipes van de beleids-en-beheerscyclus (BBC) van de Vlaamse over-
heid. Het budget is een onderdeel van het meerjarenplan 2014-2019. 
Dat meerjarenplan is de financiële gids voor de werking van de stad 
en de uitvoering van het bestuursakkoord. 

Met het budget voor 2017 zet het stadsbestuur de uitvoering van 
het bestuursakkoord voort. Dit gebeurt op basis van de huidige 
economische en financiële situatie. Het stadsbestuur moet dus ook 
rekening houden met de maatregelen van de federale en Vlaamse 
overheid. Want die hebben ook een weerslag op de stedelijke ont-
vangsten en uitgaven. 

Budgettaire voorzichtigheid en  
een doordacht investeringsbeleid

De stad Herentals draagt budgettaire voorzichtigheid hoog in het 
vaandel. Toch blijft de stad investeren in stadsvernieuwing en -ont-
wikkeling. Een aantal investeringen (zoals rioleringsprojecten) werd 
aangepast aan meer actuele berekeningen. Dankzij een doordacht 
financieel beleid boeten we niet in op het geplande investerings-
schema van het bestuursakkoord. Zo kunnen we blijven inspelen 
op nieuwe en bijkomende investeringsnoden. Die zijn nodig voor de 
verhuisbewegingen binnen stad en OCMW, de buitenaanleg van het 
Hummeltjeshof en het vernieuwen van de verlichting in de bib. We 
staan dus niet stil en blijven investeren om Herentals klaar te maken 
voor de toekomst.

Onze missie

Onze missie is de centrale leidraad van het meerjarenplan, en 
dus ook voor het budget 2017 en het herziene meerjarenplan. 

Herentals als historische hoofdstad van de Kempen zal blijven 
groeien als een warme stad waar het aangenaam wonen, wer-
ken 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 sterk-
houder van de regio blijven.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangsten blijven behouden, ondanks lagere 
inkomsten, die het gevolg zijn van federale en Vlaamse maatrege-
len. De opcentiemen op de federale personenbelasting blijven op 
7,4 procent. De opcentiemen op de Vlaamse onroerende voorhef-
fing blijven op 1.400.

Grafiek 1 geeft u een overzicht van de inkomsten van de stad. Het 
stadsbestuur raamt in 2017 de ontvangsten op 41.776.374 euro. De 
helft daarvan wordt betaald door inwoners en bedrijven op Heren-
tals grondgebied.

Herentals blijft zich ook inzetten voor het verkrijgen van maximale 
subsidies van hogere overheden. De subsidies voor sommige inves-
teringsprojecten, zoals rioleringswerk en stadsontwikkeling, blijven 
wel ingeschreven op een voorzichtige manier. 

Uitgaven

De stad kiest opnieuw voor een strenge en realistische budgettering 
van de uitgaven. In het budget staan de nodige middelen voor een 
hoogstaande dienstverlening aan de Herentalse burgers. Deze mid-
delen zijn kritisch bekeken en zo veel mogelijk gelijk gehouden. Waar 
nodig zijn ze zeer beperkt aangepast.

Het stadsbestuur nam de afgelopen jaren heel wat maatregelen om 
de efficiëntie te verhogen. We bouwen op deze maatregelen voort. 
Zo versterken we waar nodig het personeelsbestand en schrijven we 
kredieten in voor de verdere samenwerking van stad en OCMW. Deze 
samenwerking zorgde in 2016 voor een eerste concrete verhuizing. 
In 2017 komt de samenwerking op kruissnelheid. Ze moet leiden tot 
meer robuustheid van kleine diensten en een betere dienstverlening 
aan onze burgers.

Overdrachten zijn geld dat de stad geeft aan het OCMW, de politie-
zone, de brandweerzone, de intergemeentelijke samenwerkingsver-
banden, de autonome overheidsbedrijven en de kerkfabrieken. Deze 
overdrachten zijn in het budget opgenomen volgens de afgesproken 
en beschikbare ramingen.

BUDGET

Inkomsten 2017

Financiële ontvangsten
4 % Prestaties

10 %

Gemeentefonds
18,5 %

Overige subsidies
14,5 %

Belastingen
53 %
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BUDGET
Personeelskosten

De personeelskosten bedragen 
18.156.162 euro. Dat is 44 procent van 
de uitgaven. In 2017 zijn er kleine per-
soneelsbewegingen, maar de eerder uit-
gevoerde besparing en versterking blijft 
het uitgangspunt. De stijging van de pen-
sioenbijdragen blijft, naast de responsa-
biliseringsbijdrage voor de pensioenen, 
een zware financiële dobber die de stad 
deze bestuursperiode moet verwerken. 

Werkingskosten

Buiten de indexgevoelige kosten zijn 
de werkingskosten zo veel mogelijk ge-
lijk gehouden met 2016. Met 8.701.621 
euro vertegenwoordigen ze 21 procent 
van de uitgaven. 

Leningslast

Door de financiële buffer die de stad heeft opgebouwd, kunnen we 
de leningslast afbouwen. We blijven erover waken dat deze lenings-
last (en dus ook de schuld) onder controle blijft. Een aantal investe-
ringen betalen we zonder te lenen. Voor een ander deel gaan we dit 
jaar opnieuw een lening aan, zodat we gebruik kunnen maken van de 
huidige lage rente.

Investeringen

In het meerjarenplan 2014-2019 staan er voor 63,8 miljoen euro in-
vesteringen. In 2017 investeert de stad daarvan 13 miljoen euro. Het 
gaat onder meer om infrastructuurwerkzaamheden, noodzakelijke 
vervangingen, digitalisering en investeringen met terugverdienef-
fecten.

Investeringen die al in het meerjarenplan stonden, worden uiteraard 
voort uitgevoerd. Op basis van actuele ramingen worden deze kre-
dieten waar nodig aangepast. Het gaat onder meer om:

•  de heraanleg van het Stadspark en het binnengebied aan ’t Loopke 
•  de aanleg van een skateterrein op het multifunctioneel terrein
•  het herwaarderingsproject van het Begijnhofpark
•  de heraanleg van de Servaas Daemsstraat / Brouwerijstraat
•  de heraanleg van de Markgravenstraat
•  de heraanleg van de gewestwegen Lierseweg, Poederleeseweg en 

Geelseweg-Vennen
•   weg- en rioleringswerk voor het Begijnhof
•  een verdubbeling van het oorspronkelijke budget voor de uitvoe-

ring van het voetpadenplan in 2017
•  de aanleg van de fiets- en voetpaden in Wiekevorstseweg, Voort-

kapelseweg en Veldhoven, alsook verlichting voor het fietspad 
Herentals-Aarschot

•  de restauratie van de schuur aan de pastorie in Noorderwijk
•  de bouw van een sporthal in Noorderwijk

•  een bijkomende overdekte fietsenstalling aan het administratief 
centrum en bijkomende fietsenstallingen op het openbaar 
domein

•  aanpassing stedelijke werkplaats voor de integratie met OCMW
•  het herstellen van het dak van de school in Noorderwijk
•  de aankoop van columbariumelementen en gedenkzuilen voor 

het kerkhof
•  het herstellen van het dak van de tuinzaal in ’t Hof
•  restauratiekosten voor Le Paige
•  investeringskredieten voor verhuisbewegingen en ICT in het ka-

der van de integratie van stad en OCMW

In 2017 zijn ook enkel noodzakelijke investeringen opgenomen, zoals 
onder meer:

•  het oplossen van een vochtprobleem in de school ’t Klavertje
•  buitenaanleg Hummeltjeshof
•  aanpassing gebouw administratief centrum naar aanleiding van 

de integratie met het OCMW
•  aanpassingswerkzaamheden Koetshuis in Stadspark

De investeringen voor het onderhoud van het wagenpark, de werk-
tuigen, … worden onverminderd voortgezet. Noodzakelijke vervan-
gingen, verregaande digitalisering van de dienstverlening en investe-
ringen met een terugverdienrendement zijn opgenomen. 
Het stadsbestuur kiest ten slotte ook voor een preventieve aanpak 
van haar eigen gebouwen. Het EnergieZorgplan en het accommoda-
tiebeleidsplan worden in 2017 uitgerold. Voor een aantal projecten 
zijn de budgetten al vastgelegd. Het gaat onder meer om:

•  vervangings-, duurzaamheids- en veiligheidsinvesteringen in 
cultuurcentrum ’t Schaliken

•  vernieuwing verlichting in de bibliotheek
•  ledverlichting in zaal ’t Hof

Uitgaven 2017

Personeel

Werkingskost

Subsidies

Schuld

Andere uitgaven

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 %
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Een hart  voor 

shoppen

WWW.HELEMAALHERENTALS.BE

     Tip  

cadeaubon voor valentijn
De cadeaubonnen kan je aankopen bij: 
- Dienst Toerisme, ‘t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
- Stadsloket, Augustijnenlaan 30, Herentals
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Ruimtelijke ordening, tot uw dienst !

U wilt … 

•  Een huis bouwen of verbouwen? Hebt u een vergunning nodig? Of niet?

•  Informatie over uw perceel? Wat mag u bouwen? Mag u verkavelen?

•  Informatie over een perceel waarin u geïnteresseerd bent? Ligt dit in een Bijzonder Plan van 
Aanleg? Wat zijn de bouwvoorschriften?

•  Meer weten over woonkwaliteit, leegstand of verwaarlozing van gebouwen?

Voor een antwoord op al deze vragen, kunt u een afspraak maken met de dienst ruimtelijke 
ordening in het stadsloket.

Hoe maakt u een afspraak?

U maakt een afspraak via www.herentals.be/ruimtelijke-ordening. Klik op ‘Maak een afspraak’ 
en volg de stappen op uw scherm. 

U beschrijft uw vraag zo uitgebreid mogelijk. Vermeld zeker perceelnummers, adressen of eer-
der verkregen vergunningen. De dienst ruimtelijke ordening bereidt uw afspraak voor op basis 
van uw gegevens. Hoe uitgebreider u dus bent, hoe beter u kunt geholpen worden.

Als blijkt dat uw vraag ook zonder afspraak afgehandeld kan worden, dan neemt de dienst 
ruimtelijke ordening zelf contact met u op. Zij bezorgen u de juiste informatie via mail of via 
telefoon. Uw afspraak wordt dan geschrapt en u hoeft niet langs te komen.

U kunt ook een afspraak maken via tel. 014-28 50 50.

Grote veranderingen op komst

In de loop van 2017 gaat de omgevingsvergunning van start. Met de komst van de omgevings-
vergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verka-
velingsvergunning. 

De omgevingsvergunning hervormt het systeem van vergunningen grondig. Centraal staat het 
omgevingsloket, waarin alle aanvragen in digitale vorm terechtkomen. Daarna volgt er één 
openbaar onderzoek en één adviesronde. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere 
resultaten.

De omgevingsvergunning wordt volledig digitaal behandeld. Het stadsbestuur heeft hier al de 
nodige voorbereidingen voor getroffen. Al sinds 1 september 2016 kunt u immers al uw ste-
denbouwkundige aanvraag digitaal indienen. Zodra de Vlaamse overheid de formaliteiten van 
de omgevingsvergunning heeft vastgelegd, brengen we u hiervan op de hoogte. 

Hebt u nu al een vraag over de omgevingsvergunning? Neem dan eens een kijkje op www.
omgevingsloket.be of mail naar omgevingsvergunning@vlaanderen.be.

STADSLOKET

Ondernemersloket

Herentalse ondernemers kunnen bij 
het stadsloket terecht voor advies over 
geschikte locaties, bedrijfsevenemen-
ten, wetgeving, belastingen en vergun-
ningen. Ook beginnende ondernemers 
zijn van harte welkom. De expert lokale 
economie luistert naar uw plannen en 
ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Licht ons uw plannen toe en wij zoeken 
samen met u naar een geschikte plaats 
voor uw onderneming. Ook tijdelijke 
initiatieven zijn welkom. Enkele con-
crete voorbeelden zijn advies en hulp 
bij de aanvraag van een vergunning of 
de ondersteuning bij de organisatie 
van een open dag. Maar u mag ons na-
tuurlijk ook nog altijd verrassen.

U kunt een afspraak maken via www.
herentals.be/ondernemer. Klik op 
‘Maak een afspraak’ en volg de stap-
pen op uw scherm. De afspraken vin-
den normaal plaats op maandag van 
17 tot 19.30 uur. Een afspraak op een 
ander moment is mogelijk, maar dan 
neemt u best even contact op met de 
expert lokale economie (tel. 014-28 50 
50, info@herentals.be). 
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BRANDWEER

De brandweer,  
altijd paraat.  
Maar wie betaalt?

De zoneraad van de brandweerzone 
Kempen keurde onlangs het retribu-
tiereglement voor interventies van de 
brandweer goed. Het retributietarief 
is in alle gemeenten van de zone het-
zelfde. Sommige interventies van de 
brandweer zijn gratis, voor andere 
moet de gebruiker betalen. Uiteraard 
blijven interventies voor de bestrij-
ding van brand, ontploffing, rampen 
en andere situaties waarbij mensen 
in gevaar zijn gratis. Het reglement 
wordt van kracht op 1 januari 2017.

Duidelijke tarieven

Met het nieuwe reglement wil de brandweer vooraf aan de burger of onderneming duidelijk 
maken wat de kosten zijn voor een brandweerinzet. Er zijn drie berekeningsmanieren:
•  Forfaitair bedrag zonder bijkomende kosten
•  Forfaitair uurtarief 
•  In uitzonderlijke gevallen: eenheidsprijzen voor personeel en materieel.

Wie betaalt?

De kosten van een interventie zijn voor diegene in wiens voordeel de interventie gebeurde: de 
eigenaar of de huurder van een pand, de eigenaar van een auto, de eigenaar van het dossier 
waarvoor een preventieadvies noodzakelijk is, … Het maakt niet uit of deze persoon al dan niet 
aansprakelijk is voor de gebeurtenis waarvoor de hulp van de brandweer nodig was. De kosten 
zijn dus niet noodzakelijk voor diegene die de brandweer opbelt.

Gratis dienstverlening

•  Bestrijden van brand
•  Hulp bij dreigend brand- of ontploffingsgevaar
•  Bescherming of redding van mensen uit liften, van onder puin, uit het wrak van een voertuig, 

uit het water, …
•  Hulp aan ambulanciers bij dringend ziekenvervoer (in uitzonderlijke omstandigheden)
•  Redden van dieren in nood
•  Eerste interventie voor een slecht werkend branddetectiesysteem
•  Hulp bij overstromingen en rampen, bijvoorbeeld kelders leegpompen bij wateroverlast 

tijdens een overstroming
•  Beantwoorden van een oproep ‘te goeder trouw’, bijvoorbeeld bij rookontwikkeling die 

niet afkomstig blijkt te zijn van een brand maar een barbecue, of een gasreuk waarbij niets 
aan de hand blijkt te zijn.

Betalende dienstverlening

•  Vervoer van zieken en gewonden met de ziekenwagen
•  Hulp aan ambulanciers bij niet-dringend ziekenvervoer
•  Tussenkomsten op vraag van politie voor de uitschakeling van inbraakalarmen
•  De tweede of volgende interventie binnen het jaar door een slecht werkend branddetectie-

systeem
•  Bestrijden en voorkomen van vervuiling
•  Opruimen van de rijweg na een verkeersongeval, verlies van lading, …
•  Tussenkomsten bij schadegevallen door slecht onderhoud of een technisch defect, bijvoor-

beeld loshangende dakgoten
•  Technische interventies die niet bedoeld zijn om mensen te beschermen of te redden, zoals het 

afdekken van een gebouw met zeil 
•  Preventieadvies 

Preventieadvies

Preventieadviezen zijn sinds 1 januari 2017 betalend. De inkomsten worden gebruikt om de kwa-
liteit van deze dienstverlening te verbeteren. Een degelijk preventieadvies kan immers heel wat 
leed voorkomen. U kunt een preventieadvies aanvragen via www.brandweerzonekempen.be. 
Daar komt u ook onmiddellijk te weten hoeveel u moet betalen. De preventieve controle van 
evenementen blijft gratis.

Meer informatie: www.brandweerzonekempen.be
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SOCIO

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden is voortaan Vlaams

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming die u kunt ont-
vangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat u 
moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten als u verplaatsen, eten 
klaarmaken, uzelf verzorgen en huishoudelijke taken uitvoeren.

Sinds 1 januari wordt de tegemoetkoming niet meer uitgekeerd door de federale overheid, maar 
maakt ze deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. Krijgt u al een THAB of hebt u die aange-
vraagd in 2016, dan hoeft u niets te doen. Uw aanvraag of betalingen lopen gewoon door. 

Aanvragen
Wilt u de THAB aanvragen, dan kan dat vanaf nu online via www.vlaamsesocialebescherming.
be. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer nodig. U 
kunt ook terecht bij uw ziekenfonds, bij dienstencentrum ’t Convent (Begijnhof 17) of bij het 
stadsloket (na afspraak).

Voorwaarden
U bent minstens 65 jaar oud.
Uw handicap wordt erkend door de artsen van de Directie-Generaal Personen met een Handi-
cap. U moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid.
Het inkomen van uzelf en uw partner mag een bepaalde grens niet overschrijden.
U bent aangesloten zijn bij een zorgkas (meestal is dat uw ziekenfonds). 

Bedrag
De tegemoetkoming bedraagt maximaal 560 euro per maand, afhankelijk van uw graad van 
zelfredzaamheid en uw (gezins)inkomen.
U kunt de tegemoetkoming niet combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming 
of een integratietegemoetkoming.

De Zelfmoordlijn 1813 wil nog meer oproepen 
beantwoorden
De Zelfmoordlijn 1813 is er voor wie nood heeft aan een gesprek van mens tot mens. Dat 
gesprek kan gaan over uw eigen zelfmoordgedachten, maar evengoed over iemand uit uw om-
geving die met dergelijke gedachten worstelt. U kunt de Zelfmoordlijn 1813 anoniem, gratis en 
24 op 24 uur contacteren via telefoon, chat of e-mail. 

Het voorbije jaar hebben ruim 130 vrijwilligers meer dan 18.000 oproepen aan de Zelfmoord-
lijn beantwoord. Ondanks dit recordaantal kunnen niet alle oproepen beantwoord worden. 
Daarom blijft de Zelfmoordlijn op zoek naar vrijwilligers met talent om met mensen in gesprek 
te gaan. Vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn 1813, ook iets voor u? Laat het zo snel mogelijk weten 
via cpz@preventiezelfdoding.be. 

Meer informatie: www.zelfmoord1813.be.

Herentals, dementie-
vriendelijke gemeente
Als u wordt geconfronteerd met de-
mentie, kunt u bij diverse diensten 
terecht voor informatie, begeleiding, 
opvang en ondersteuning.

Familiegroep Dementie
De Familiegroep Dementie is een praat-
groep voor mantelzorgers en familiele-
den van personen met dementie. U kunt 
er uw verhaal kwijt en ervaringen uit-
wisselen met lotgenoten. U kunt contact 
opnemen met Dany Vrydag (tel. 014-70 
31 80, gsm 0484-79 89 11, herentals@
alzheimerliga.be, www.familiegroepde-
mentie-herentals.be).

Eerste hulp bij dementie
De EHBD-trolley is een trolley vol boe-
ken en naslagwerken over Eerste Hulp 
bij Dementie. U kunt de trolley ontle-
nen in de bib van Herentals. 

Kunst om niet te vergeten
Via het kunstproject Kunst Om Niet te 
Vergeten kunnen personen met demen-
tie en hun mantelzorger een initiatie-
cursus volgen in de Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunst. Inschrijven kan 
bij het secretariaat van de academie of 
www.herentals.be/kunstacademie.

Dagopvang en oppas
In onze regio zijn er heel wat mogelijkhe-
den op het vlak van dagopvang en oppas.

Ondersteuning van ’t Convent
Bij dienstencentrum ’t Convent kunt u te-
recht voor info en ondersteuning. U kunt 
er terecht voor infoavonden en u kunt er 
afspraken maken met de verschillende 
contactpersonen van de Herentalse 
woonzorgcentra. U kunt er ook de fiche 
Vermiste Personen laten invullen, een in-
formatiefiche en checklist voor opsporing 
van personen met dementie. U kunt die 
fiche ook gewoon downloaden op www.
ocmwherentals.be/dementie.
Meer informatie: ’t Convent, Begijn-
hof 17, tel. 014-28 20 00, dienstencen-
trum@ocmwherentals.be
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN FILM

Lady Linn & Her Magnificent Seven
Keep It a Secret
Vrijdag 3 februari om 20 uur in de schouwburg 
Lady Linn heeft net haar vierde studioalbum uitgebracht. 
Keep It a Secret is een warme, intieme en volwassen plaat. 
In 2008 zette Lady Linn zich met haar eerste cd Here We 
Go Again op de muziekkaart. Haar mix van jazz, pop en soul 
sloeg bij het grote publiek meteen aan.

Toegang: 20 euro / 17 euro (Vriendenpas)

Compagnie Cecilia
Poepsimpel
Woensdag 8 februari om 20 uur in de schouwburg 
Poepsimpel gaat over een familiereünie in het kasteel van de ba-
ron. Hij nodigt voor een laatste keer de mensen uit die hem na aan 
het hart liggen: zijn vrouw en zoon, zijn nieuwe jonge vlam en een 
buurman. Ze beleven een laatste zomer op de grens tussen verle-
den en toekomst.

Toegang: 17 euro / 14 euro (Vriendenpas)

Mec Yek 
Boke Hertals
Donderdag 9 februari om 12.15 uur in de foyer
Mec Yek is een band met Slovaakse en 
Belgische muzikanten die een mengeling 
van zigeunermuziek, folk, ska en soul 
brengt. De naam Mec Yek betekent nog 
één in het Romani, de taal van de Roma. 
De band brengt halgads (langzame, 
trieste melodieën) en cardasses (snel-
lere, ritmische dansen en liederen). Die 
worden afgewisseld met stukjes muziek 
uit Roemenië, Bulgarije en Macedonië.

Vanaf 12.15 uur krijgt u bij het gratis concert ook gratis boterhammen.

De toegang is gratis.

Tom Jansen
Datumloze dagen
Vrijdag 10 februari om 20 uur in de schouwburg 
Datumloze dagen is een psychologische roman van de Ne-
derlandse auteur Jeroen Brouwers. Het is een monoloog 
van een vader over de bizarre relatie met zijn zoon en over 
het schuldgevoel dat hij daarbij heeft. Tien jaar na de pu-
blicatie van het boek voert acteur Tom Jansen de mono-
loog uit.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

Julieta
Woensdag 1 februari om 14.30 
uur in de schouwburg

Julieta woont in Madrid en heeft net 
haar man verloren. Haar dochter loopt 
op achttienjarige leeftijd weg van huis 
zonder een woord achter te laten. Julieta 
gaat op zoek naar haar en ontdekt dat ze 
eigenlijk weinig of niets over haar eigen 
kind weet.
Julieta is een Spaanse film uit 2016 van 
regisseur Pedro Almodóvar. De film duurt 
96 minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

Deepwater Horizon 
Dinsdag 28 februari om 20 uur 
in de schouwburg

In 2010 sloeg er brand uit op het Britse 
boorplatform Deepwater Horizon in de 
Golf van Mexico. Elf bemanningsleden 
kwamen om het leven en de brand ver-
oorzaakte de grootste olieramp in de 
geschiedenis van de Verenigde Staten. 
De film vertelt het spannende, waarge-
beurde overlevingsverhaal van de mede-
werkers.
Deepwater Horizon is een Amerikaanse 
film uit 2016 van regisseur Peter Berg. De 
film duurt 107 minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)
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Aranis
Smells Like Aranis
Zaterdag 11 februari om 20 uur in de 
schouwburg 
Aranis is ondertussen al meer dan tien jaar een 
van de voortrekkers van de hedendaagse klas-
sieke muziek in België. Met Smells Like Aranis 
gooien ze nog maar eens het roer om. De muziek 
van Nirvana vormt deze keer het vertrekpunt. Het resultaat is confronterend en verbluffend. 
Verwacht geen covers of melancholische klassieke arrangementen, maar een hele nieuwe in-
terpretatie en uitvoering van Nirvana. 

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

compagnie barbarie en Villanella
Wa wilder man (+4)
Zondag 12 februari om 14.30 uur in de schouwburg 
In Wa wilder man kijken de wezens op het podium het publiek 
met grote, bange ogen aan. Wie zijn dat, die daar in de zaal zit-
ten? Ze zijn zo vreemd, onbekend en klein. Om zich te bescher-
men tegen die vreemde indringers, zetten de wezens maskers 
op en doen ze zich sterker voor dan ze zijn. Compagnie barbarie 
speelt met Wa wilder man in op de actualiteit. Hoe bekijken wij anderen die naar ons land vluchten?

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Louis Vanhaverbeke
Kokokito (Circuit X)
Donderdag 16 februari om 20 uur in de 
schouwburg 
Kokokito is een voorstelling van de jonge choreograaf-
performer Louis Vanhaverbeke. In deze solovoorstelling 
danst, speelt, prutst en slamt hij zich een baan door de 
ruimte. Hij flirt met de set-up van een concert. Gefascineerd door het gesproken woord gaat hij 
op zoek naar de relatie tussen bewegen en spreken.

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas)

Henk Rijckaert
Technostress
Zaterdag 25 februari om 20 uur in de schouwburg 
Henk Rijckaert mag zichzelf intussen rekenen tot de club van ab-
solute smaakmakers in de Vlaamse comedyscene. In zijn nieuwste 
show Technostress heeft hij het over Twitter, Facebook en Insta-
gram. En er is tv, Netflix en TV On Demand, Net Gemist en Ooit 
Gemist ... Hebben de kinderen morgen tekenles of moeten ze gaan 
voetballen? Zoveel om te volgen. Zoveel om aan te denken.

Deze voorstelling loopt in samenwerking met Live Comedy.

Toegang: 17 euro / 14 euro (Vriendenpas)

TENTOON

Kurt Deruyter
Halfway Home

Van zaterdag 14 januari tot 
en met zondag 5 maart in de 
Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur

Sinds jaar en dag onderzoekt fotograaf 
Kurt Deruyter de stad Brussel. In zijn 
nieuwste project Halfway Home be-
licht hij de aankomstwijken van onze 
hoofdstad en de mensen die er wonen 
of er tijdelijk belanden.

Halfway Home is een visueel onder-
zoek naar wat het betekent om tus-
sen twee werelden te leven en op 
welke manier migratie bepaalde delen 
van onze steden herdefinieert. Kurt 
 Deruyter had voor zijn project Halfway 
Home geen actueler thema kunnen 
uitkiezen. Hoewel migratie eeuwen-
oud is, lijkt er het voorbije jaar een 
nieuwe fase ingetreden.

Ongeacht de diversiteit aan trajecten 
en motieven bij de nieuwkomers, lijkt 
één zaak nu al duidelijk: migranten 
veranderen onze steden. Misschien 
veranderen ze ook onszelf, de stedelin-
gen die hier al jaren thuis zijn. Wat be-
tekent eigenlijk 'thuis'? Wat is stedelijk 
wonen? Wie maakt de stad?

Info en tickets: 
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, 
cultuurcentrum@herentals.be, 
www.schaliken.be, tel. 014-21 90 88
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SPORT EN JEUGD

Plan alvast uw zomervakantie

In de zomervakantie kunnen kinderen en jongeren spelen en ravotten op de speelpleinwerkin-
gen en de sportkampen van de stad. Houd uw agenda in de aanslag en plan uw zomervakantie.
De locaties van de speelbus worden later nog bekend gemaakt.
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Sportkampen
°2002-2011         

Kleutersportweken
°2012-2013         

G-sportkampen
Kinderen met ASS/ADHD
Sjallekes
°2003-2012  

gesloten
11/7       

Sjallekes voor kleuters
°2013         

Buurtspeelpleinwerking 
Diependaal
°2005-2012  

Start
12/7       

Speelpleinwerking NoMo
°2003-2012         

Speelbus
°2005-2012

Meer informatie over de verschillende werkingen kunt u terugvinden op www.herentals.be.

Vriendjesdagen
Van dinsdag 21 tot zondag 26 februari zijn het weer Vriendjesdagen in het Netepark. Elke jon-
gere (tot en met 18 jaar) kan een vriend of vriendin meebrengen. Die zwemt dan voor de helft 
van de normale toegangsprijs mee!

Sportkampen krokusvakantie
Van maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart kunnen kinderen en jongeren deelnemen aan 
sportkampen. Inschrijven kan vanaf maandag 6 februari via www.herentals.be/sportkampen. 
Hier vindt u ook alle informatie. 

Grabbelpas reist naar andere planeten
In de krokusvakantie, van maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart, 
kijkt de Grabbelpas naar de sterren. Alle activiteiten staan in het 
teken van sciencefiction. We bezoeken vreemde planeten, maken 
kennis met marsmannetjes en reizen met ruimteschepen.

De inschrijvingen starten op maandag 6 februari om 17 uur via het 
onlineformulier op www.herentals.be/grabbelpas. Daar vindt u 
ook het volledige programma terug. Omdat dit de eerste Grabbel-
pasweek van 2017 is, moet u ook een informatiefiche invullen. Op 
deze manier verkrijgt de jeugddienst alle nodige gegevens. Tele-
fonisch inschrijven kan vanaf dinsdag 7 februari via 014-21 21 86.

Jeugddienst zoekt 
(hoofd)animatoren

   De jeugddienst 
is op zoek naar 
enthousiaste en 
creatieve jonge-
ren van zestien 
jaar of ouder, 
om de kinderen 
te animeren op 
de verschillen-
de zomerwer-
kingen. U werkt 

met een animatorcontract en verdient 
11,55 euro per uur. Om deze animatoren 
te begeleiden en de dagelijkse werking op 
de speelpleinen mee vorm te geven, zet 
de jeugddienst hoofdanimatoren in. In 
deze functie werkt u met een hoofdani-
matorcontract en verdient u 14,51 euro 
per uur.

Interesse? Geef uw gegevens door 
vóór dinsdag 28 februari. Dat kan via 
het onlineformulier op www.heren-
tals.be/werken-voor-sport-en-jeugd. 
Daar vindt u ook meer informatie te-
rug over de aanwervingsvoorwaarden. 
Houd alvast 22 april vrij. Op deze dag 
biedt de jeugddienst een verplichte 
vorming aan.
Ook de sportdienst zoekt animatoren. 
Daarover leest u meer in de volgende 
Stadskrant.

Meer informatie:
afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking, De Vossenberg, Markgravenstraat 
93, tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be, jeugddienst@herentals.be
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AANKONDIGINGEN

Winterwandelingen
Ook in februari kunt u nog deelnemen aan de zondagse Winterwandelingen onder begeleiding 
van een gids. De wandelingen starten om 14.30 uur aan een Herentalse horecazaak. Inschrij-
ven is niet nodig, deelnemen is natuurlijk gratis.

Op 5 februari vertrekt de wandeling aan de jachthaven (Noordervaart 45). Op 12 februari spre-
ken we af aan De Brink (Bosbergen 1) en op 19 februari aan de Hut in het Spaanshofpark. Op 
26 februari trekken we naar de Engineers Club (bar en bistro) op het golfterrein Witbos.

Voor de volledige kalender neemt u een kijkje op www.herentals.be/winterwandelingen.

Dag van de Academies: Ik kunst!
Wie zijn de leerlingen van de Herentalse kunstacademie? Wat drijft hen? Wat zijn hun passies? 
Wat is hun inspiratiebron? Tijdens het Ik kunst!-project op zaterdag 18 februari krijgt u hierop 
een antwoord. Elke student zocht een persoonlijk object waar een bijzonder verhaal aan vast-
hangt en gebruikte het als inspiratiebron voor een kunstwerk. U kunt de werken tussen 10 en 
18 uur bewonderen in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst (Markgravenstraat 77). 
Nieuw is dat er op deze Dag van de Academies rondleidingen worden gegeven. Zo krijgt u een 
beeld van de verschillende ateliers en kunt u de studenten aan het werk zien. Er zijn rondlei-
dingen om 12, 14 en 16 uur. Er zijn ook verschillende activiteiten voor kinderen en u kunt iets 
eten en drinken in het café. 

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, tel. 014-28 51 55, academie.
beeldende.kunst@herentals.be

Vertelwandeling Rust Roest

Op zaterdag 11 februari verbergen de Herentalse Natuurgidsen en Natuurpunt hun vertellers 
en muzikanten weer ergens in bos en hei. Ditmaal verkennen ze De Roest en het gedempte 
kanaal. Iedereen is welkom aan de rotonde ter hoogte van het station op de Olympiadelaan. 
De eerste groep vertrekt om 19 uur. Deelnemen kost 2 euro per persoon. Er is een hapje en 
een drankje.

Meer informatie: Erik Vervoort, gsm 0496-23 31 38

Pannenkoeken met 
Lichtmis
Op woensdag 1 februari bakken de 
medewerkers van ’t Convent (Begijn-
hof 17) pannenkoeken. Twee pan-
nenkoeken kosten 1,50 euro. U kunt 
komen smullen van 14 tot 16 uur in de 
cafetaria. Inschrijven hoeft niet.

Ook heemkring Nortrevic serveert 
pannenkoeken met Lichtmis. De ver-
eniging staat op donderdag 2 februari 
van 15 tot 18 uur aan het Dorpshuis in 
Noorderwijk. Elke bezoeker krijgt een 
gratis pannenkoek. Maar kom op tijd, 
want op is op.

Onze hersenen ontleed
De jonge moleculair neurobioloog Isabel 
Beets is geboren en getogen in Heren-
tals. Momenteel werkt zij aan de Univer-
siteit van Cambridge. In september 2016 
ontving Isabel de prijs New Scientist We-
tenschapstalent. Op vrijdag 17 februari 
nodigt het Davidsfonds van Herentals de 
wetenschapper uit om een voordracht 
te geven over haar onderzoeksdomein. 
De voordracht vindt plaats in de Laken-
hal en start om 20 uur. Na afloop ont-
vangt de laureaat een geschenk van de 
stad en volgt een receptie.

Buddy’s gezocht voor 
Getuigen Onderweg
Wilt u graag mensen met een handicap 
helpen? Of wilt u jongeren bewustma-
ken van de gevolgen van een verkeers-
ongeval? Dan bent u de ideale buddy 
voor Getuigen Onderweg.
In dit project gaan verkeersslachtoffers 
getuigenissen afleggen in middelbare 
scholen. Voor een verkeersslachtoffer 
uit Herentals is de organisatie op zoek 
naar een buddy. Dat is een persoon die 
aanwezig is bij de getuigenissen om de 
getuige te ondersteunen. De buddy 
kan zich op regelmatige tijdstippen 
overdag vrijmaken en ondersteunt bij 
een aantal praktische zaken (materiaal 
klaarzetten, computer bedienen, …). U 
krijgt een vergoeding.

Meer informatie: Ellen De Pauw, vzw 
Rondpunt, ellen.de.pauw@rondpunt.
be, tel. 03-205 75 80, www.rondpunt.
be/getuigenonderweg
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Fabienne Verbeek uit Herentals maakt kans op de 
WOMED Award
Fabienne Verbeek is genomineerd als finaliste voor de WOMED 
Award. De WOMED Award (Women in Enterprise and Deve-
lopment) is een initiatief van Unizo en Markant en bekroont 
vrouwen die met succes een eigen onderneming leiden. Met 
meer dan 22 jaar ervaring in een technische mannenwereld is 
 Fabienne Verbeek het bewijs dat ook vrouwen zich kunnen ont-
plooien tot topondernemers. Bovendien helpt zij op vrijwillige 
basis ondernemingen die in moeilijkheden zitten. Wilt u deze 
Herentalse onderneemster steunen? Tot 13 februari kunt u uw 
stem uitbrengen op www.womedaward.be. De prijsuitreiking 
vindt plaats op 8 maart.

Lumbergames van scouts De Buecken
Op zaterdag 18 februari organiseren  scouts De Buecken een houthakkerscompetitie aan de 

scoutslokalen op de Augustijnenlaan. Tien teams 
van vier personen voeren verschillende proeven uit 
die allemaal met het werk van houthakkers te maken 
hebben. Denk aan hout klieven, bomen zagen en 
vuur maken. Wilt u graag meedoen, schrijf uw ploeg 
dan in via www.lumbergames.be. Deelnemen kost 
30 euro per ploeg. Ook supporters zijn meer dan 
welkom. Er is een heleboel randanimatie voor 
groot en klein zoals demonstraties, kinderspelen, 
eet- en drankstanden, … 

Provinciaal Kampioenschap Veldlopen
Op zondag 5 februari kunt u de atleten uit de streek aan het werk zien in hun strijd om de pro-
vinciale titels veldlopen. Het kampioenschap vindt plaats in het Netepark. De jongste lopers 
bijten de spits af om 11.45 uur en de laatste wedstrijd start om 16.10 uur. AC Herentals organi-
seert het kampioenschap in het kader van haar vijftigjarig bestaan.

Yoga voor beginners
Seva Yoga Kempen organiseert yogalessen in de turnzaal van vrije basisschool (W)Onderwijs 
(Nonnenstraat 14-16, toegang parkeerterrein via de Koppelandstraat). Op donderdag 2 februari 
om 19.30 uur start er een nieuwe beginnerscursus. De eerste les is vrijblijvend en gratis. Inschrij-
ven voor de rest van het jaar kan op het einde van de les of later. Breng uw eigen mat en een 
handdoek mee en draag losse kleding.

Meer informatie: Flor Stickens, tel. 014-21 06 76, info@sevayoga.be, www.sevayoga.be

Infosessie over het persoonsvolgend budget
De Herentalse raad voor personen met een handicap organiseert op donderdag 16 februari 
om 19.30 uur een infosessie over het persoonsvolgend budget (PVB). De sessie vindt plaats in 
ontmoetingscentrum De Dorpel (Boerenkrijglaan 16). Het PVB is een budget dat iemand met 
een handicap kan krijgen voor ondersteuning, zorg en persoonlijke assistentie. De heer Cor Van 
Damme brengt een uiteenzetting over het systeem. Er is ruimte voor vragen. Inschrijven kan via 
het stadsloket (Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be).

AANKONDIGINGEN

De Noorderwijkse 
Toneelvrienden spelen 
Lili en Marleen
De Noorderwijkse Toneelvrienden ste-
ken Lili en Marleen in een Noorderwijks 
kleedje. Tijdens de bevrijdingsdagen in 
september 1944 breekt de vreugde los. 
Nieke, Riks dochter, laat zich charmeren 
door zowel het Duitse als het Britse sol-
datenvolk. Marleentje heeft een oogje 
op Pierre, en dan is er Lili nog… De voor-
stellingen vinden plaats op 3, 4, 5, 8, 10, 
11, 12, 15, 17, 18 en 19 februari in het 
parochiecentrum van Noorderwijk. Een 
ticket kost 8 euro.

Meer informatie en tickets: 
www.noorderwijksetoneelvrienden.be, 
tel. 014-26 60 42

De brexit in vijftig 
minuten
Wat was de aanleiding van de brexit? 
Wie waren de grote spelers? Wat stond 
er op het spel? En vooral: wat gaat er 
nu gebeuren? Op dinsdag 14 febru-
ari geeft een spreker van Europahuis 
Ryckevelde een duidelijke uitleg over 
de brexit. De lezing start om 14 uur 
en vindt plaats in dienstencentrum ’t 
Convent (Begijnhof 14). De toegang is 
gratis maar u moet wel reserveren. De 
lezing is een organisatie van Grijze Pan-
ters Herentals in samenwerking met 
Vormingplus Kempen.

Meer informatie en reservaties:
yvonnehelsen4@telenet.be,
tel. 014-21 42 65

Lezing over 
wilsverklaringen
In een wilsverklaring kunt u uw wil over 
uw eigen levenseinde en uw weigering 
van medische zorg vastleggen. Op vrijdag 
17 februari organiseert de Herentalse 
vrouwenraad, samen met Vormingplus 
Kempen, een lezing over de wilsver-
klaring. U komt onder meer te weten 
wanneer de verklaring geldig is, wat een 
vertrouwenspersoon is en wie uw ver-
tegenwoordiger kan zijn. De lezing vindt 
plaats in het Fundatiehuis (Begijnhof 27) 
en start om 14 uur. De toegang is gratis.

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

Van 01/12  
tot 25/02

TENTOON Marc Helsen – Off the Road / Art Center Hugo Voeten, 
Vennen 23 / Op donderdag, vrijdag en zaterdag van 
13.30 uur tot 17 uur

Van 07/12 
tot 11/02

TENTOON  Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Animalier II 
/ Vitrine, Markgravenstraat 77 / Op maandag, dinsdag 
en woensdag van 13 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 
13 uur

Van 14/01 
tot 05/03

TENTOON Kurt Deruyter – Halfway Home / Lakenhal / Op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Van 30/01 
tot 26/02

CURSUS Start nieuwe cursussen voor volwassenen / CVO DTL, 
Kerkstraat 38 / Info: www.dtl.be of tel. 014-23 23 70

WO 01/02 UiT Pannenkoeken met Lichtmis / ’t Convent, Begijnhof 17 / 
Van 14 tot 16 uur

FILM Julieta / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

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

CREA Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 
16.45 uur / Info: tel. 014-26 66 93

WERELD-
MUZIEK

Chatham County Line – Chatham County Line / CC Zwane-
berg, Cultuurplein 1, Heist-op-den-Berg / 20 uur

UiT Heemkring Nortrevic – Pannenkoeken met Lichtmis / 
Dorpshuis Noorderwijk / Van 15 tot 18 uur

VR 03/02 THEATER Theaterling – Oidipous / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote 
Markt 41 / 20 uur

THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Lili en Marleen / Paro-
chiecentrum Noorderwijk / 20 uur

MUZIEK Lady Linn & Her Magnificent Seven – Keep It a Secret / 
cc ’t Schaliken / 20 uur

WERELD-
MUZIEK

Chatham County Line – Chatham County Line / Kuub / 
Cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42, Turnhout / 
20 uur

Van 04/02  
tot 26/02

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

ZA 04/02 THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Lili en Marleen /  
Parochiecentrum Noorderwijk / 20 uur

MUZIEK Capsule – Alice / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1,  
Heist-op-den-Berg / 20.30 uur

ZO 05/02 THEATER Theaterling – Oidipous / Kamertheaterzaal ’t Hof,  
Grote Markt 41 / 15 uur

THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Lili en Marleen /  
Parochiecentrum Noorderwijk / 19 uur

UiT Herfst- en Winterwandeling / Jachthaven,  
Noordervaart 45 / 14.30 uur

TUIN TuinHier – Les over perk- en balkonplanten /  
Eetzaal kOsh Campus Scheppersstraat / 10 uur

NATUUR Natuurpunt – Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut  
Snepkensvijver, Lichtaartseweg / 9 uur / Info: Julien,  
tel. 014-51 61 57

SPORT Provinciaal Kampioenschap Veldlopen / Netepark /  
11.45 uur

MA 06/02 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
Van 17.30 tot 20.30 uur

DI 07/02 RAAD GemeenteRAAD

WO 08/02 THEATER Compagnie Cecilia – Poepsimpel / cc ’t Schaliken / 20 uur 
THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Lili en Marleen /  

Parochiecentrum Noorderwijk / 20 uur
DANS kabinet K – Horses / cc de Werft, Werft 32, Geel /  

20.15 uur

DO 09/02 RAAD MilieuadviesRAAD
MUZIEK Mec Yek – Boke Hertals / Foyer cc ’t Schaliken / 12.15 uur
SOCIO Familiegroep Dementie – De levenskwaliteit van  

personen met dementie verbeteren / ’t Convent,  
Begijnhof 17 / 20 uur

CREA Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 
16.45 uur / Info: tel. 014-26 66 93

VR 10/02 WOORD Tom Jansen – Datumloze dagen / cc ’t Schaliken / 20 uur 
THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Lili en Marleen /  

Parochiecentrum Noorderwijk / 20 uur
FUIF Area 2200 / Zaal ’t Hof

ZA 11/02 UiT Vertelwandeling Rust Roest / Rotonde Olympiadelaan / 
19 uur

KLASSIEK Aranis – Smells Like Aranis / cc ’t Schaliken / 20 uur 
THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Lili en Marleen /  

Parochiecentrum Noorderwijk / 20 uur

ZO 12/02 UiT Herfst- en Winterwandeling / De Brink, Bosbergen 1 / 
14.30 uur

FAMILIE compagnie barbarie en Villanella – Wa wilder man (+4) / 
cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Lili en Marleen /  
Parochiecentrum Noorderwijk / 14 uur

UiT Algemene vergadering en maandelijkse muntenbeurs van 
Numismatica – Duits kampgeld ’14-’18 / Sint-Antonius-
zaal, Kapucijnenstraat 5 / Van 8.30 tot 12 uur

DI 14/02 SENIOR Grijze Panters – De brexit in 50 minuten / i.s.m. Vorming-
plus Kempen / ’t Convent, Begijnhof 17 / 14 uur

WO 15/02 THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Lili en Marleen /  
Parochiecentrum Noorderwijk / 20 uur

LEZING In the Spotlight met Kris Peeters / Lakenhal / 20 uur /  
Info: herentals@demens.nu, tel. 014-85 92 90

DO 16/02 THEATER Louis Vanhaverbeke – Kokokito (Circuit X) / cc ’t Schaliken 
/ 20 uur

CREA Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 
16.45 uur / Info: tel. 014-26 66 93

VR 17/02 VROUW Vrouwenraad – Lezing over wilsverklaring / I.s.m.  
Vormingplus Kempen / 13.30 uur / Fundatiehuis,  
egijnhof 27 / Info: Louisa, tel. 014-22 00 55

LEZING Isabel Beest – Onze hersenen ontleed / Lakenhal / 20 uur
THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Lili en Marleen /  

Parochiecentrum Noorderwijk / 20 uur

ZA 18/02 UiT Dag van de Academies: Ik kunst / Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 77 /  
Van 10 tot 18 uur

MUZIEK Herman van Veen / cc ’t Schaliken / 20 uur / Uitverkocht
THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Lili en Marleen /  

Parochiecentrum Noorderwijk / 20 uur
UiT Lumbergames / Scouts De Buecken, Augustijnenlaan 76 / 

Vanaf 12 uur

ZO 19/02 UiT Herfst- en Winterwandeling / De Hut, Spaanshofpark / 
14.30 uur

THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Lili en Marleen /  
Parochiecentrum Noorderwijk / 14 uur

TUIN TuinHier – Les over kweken van minder bekende groenten 
/ Eetzaal kOsh Campus Scheppersstraat / 10 uur

MA 20/02 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
Van 17.30 tot 20.30 uur

DO 23/02 SENIOR Grijze Panters – wandelen / Info: Joke, tel. 014-22 04 07
CREA Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 

16.45 uur / Info: tel. 014-26 66 93

VR 24/02 WERELD-
MUZIEK

The Guitar Hero – Een hommage aan Paco de Lucía /  
CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, Heist-op-den-Berg / 20 uur

UiT HAP Food Truck Festival / Kerkplein / Van 16 tot 00 uur

ZA 25/02 HUMOR Henk Rijckaert – Technostress / cc ’t Schaliken / 20 uur
UiT HAP Food Truck Festival / Kerkplein / Van 16 tot 00 uur

ZO 26/02 UiT Herfst- en Winterwandeling / Engineers Club  
(bar en bistro), golfterrein Witbos / 14.30 uur

UiT HAP Food Truck Festival / Kerkplein / Van 16 tot 21 uur

DI 28/02 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de 
OCMW-secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

FILM Deepwater Horizon / cc ’t Schaliken / 20 uur
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ACTIEVE SENIOR

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

Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34 
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
Elke donderdag LINE-

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

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

Info: Mia Driesen, gsm 0486-40 33 93

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

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag WINTER-

WANDE-
LING

Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk /  
13 uur

Elke woensdag PETANQUE Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: André, gsm 0479-72 15 56

Elke donderdag HOB-
BYCLUB 
VOOR 
DAMES

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

S-Sport
Elke dinsdag DANSEN Dansen zonder partner / Sportcomplex De Vossen-

berg / Van 9 tot 12 uur / Info: Marie-Louise Bertels, 
tel. 014-21 99 79

Elke dinsdag SPELEN
PETANQUE, 
MINIGOLF, 
KAARTEN 
OF BINGO

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

Elke donderdag DANSEN Dansen zonder partner / Sportcomplex  
De Vossenberg / Van 9.30 tot 11 uur /  
Info: Marie-Louise Bertels, tel. 014-21 99 79

FIETSEN Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur /  
Info: Willy Verlinden, tel. 014-22 11 14

Sportelen 
Elke maandag BADMIN-

TON
Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 uur tot  
15 uur

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

Elke dinsdag NORDIC 
WALKING

Netepark / Van 9.55 uur tot 11.50 uur

Elke woensdag SENIOREN-
FITNESS

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BADMIN-
TON

De Vossenberg / Van 13.30 uur tot 16 uur

Elke vrijdag AQUAFIT-
NESS

Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

JONG
Elke dinsdag PEUTERS 

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

Elke vrijdag-
namiddag

HAPPY 
HOUR

1 euro per consumptie / JC 2200, Grote Markt 41 / 
Van 15 tot 17.30 uur

Vrijdag- en  
zaterdagavond

DE RUSTIGE Jeugdhuis JC 2200, 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.

Geboorten
27/11 Daniil, zoon van Marijke Struys en Aleksandr Pirogov
30/11 Lina, dochter van Jo Van Olmen en Wim T’Seyen
30/11 Oliver, zoon van Jana de Boer en Luc Tossens
03/12 Emilie, dochter van Erica Baeten
06/12 Mathijs, zoon van An Verdonck en Bart Poels
06/12 Milan, zoon van Wendy Van De Sande en Daniël Nitelet
07/12 Lucas, zoon van Sanne Haesendonckx en Klaas Vervloet
09/12 Jayden, zoon van Xandrien Swiggers en Jeffrey Van Looy
11/12 Maxim, zoon van Kitty Van Hoof en Jonathan Theeuwes
21/12 Rik, zoon van Ellen Willems en Koen Declercq
22/12 Lisa, dochter van Myriam Verbeek en Ronny de Graaf

Overlijdens

12/09 Maria Boeckx (80), echtgenote van André Van Den Bosch
02/12 Suzanna De Cat (70), echtgenote van Roger Aerts
04/12 Jozef Van Wolputte (86), echtgenoot van Jozefina Ardies
08/12 August Van der Velde (75), echtgenoot van Maria Van der Velde
11/12 Lea Nuyts (78), echtgenote van Désiré Van Rulo
13/12 Emiel Van Gompel (93), echtgenoot van Magdalena Labro
14/12 Julia Becquet (92), weduwe van Frans Selis
14/12 Augustinus Peeters (87), weduwnaar van Paula Vermeerbergen
19/12 Michel Van Ouytsel (58)
19/12 Zulma Verhaeghe (96), weduwe van Herman Vanhencxthoven
20/12 Pieter De Pooter (85), echtgenoot van Virginia Vertommen
20/12 Armand Schijvens (93), echtgenoot van Hélène Godin
21/12 Franz Bertels (69)
22/12 Licienne Machielsen (86), weduwe van Jozef Sevenans
24/12 Carina Van den Broeck (53), echtgenote van Frans Verboven
24/12 Marie Cloots (92), weduwe van Pieter Heylen
25/12 Jan Van Rompaey (91), weduwnaar van Lucia Naets
26/12 Luc Tansens (61), echtgenoot van Colette De Smet

Huwelijksaankondigingen
Elke Schyvens en Diana Mehmedovikj
Mathias Willems en Yana Helsen
Christof Van Hove en Ans Geerinckx

Huwelijken

Nick Peeters en Annelies Maes

BURGERZAKEN
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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, openbare werken en gemeente-
lijk 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

Alleen 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 Liese Bergen 
Sport en personeel

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

schepen Jan Michielsen
Mobiliteit, middenstand en lokale economie, 
markten en foren

alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx
Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid, 
gezondheidsbeleid, kinderopvang, sociale economie 
en seniorenprojecten

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Fons Michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW

alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be

SPREEKUREN

Spreekuren

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

Federale pensioendienst werknemers
eerste maandag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

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

Federale pensioendienst 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 tot 19.30 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
iedere dinsdag van 9 tot 12 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

Mobiele Lijnwinkel
(informatie, abonnementen, vervoersbewijzen, klantnummer 
Belbus)
Iedere vrijdag van 8 tot 13 uur
Aan de Lakenhal op de Grote Markt

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
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DRINGENDE HULP

Brandweer  100 of 112

Ziekenwagen 100

Politie 101

Antigifcentrum 070-245 245

Gasgeur 0800-65 065

WACHTDIENSTEN 

Apothekers  0900-10 500 (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

Stadsdiensten 

administratief centrum - Augustijnenlaan 30  014-28 50 50

Belastingen 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

bpost - Belgiëlaan 51 022-012 345

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35  014-21 90 88

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

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60  014-85 95 10

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1  014-21 28 00

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk  014-28 50 50

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

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Ziekenhuis - Nederrij 133  014-24 61 11

Alegria open huis voor mensen met kanker  0475-54 71 44

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 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, Boerenkrijglaan 16  014-21 40 73

De Fakkel vereniging waar armen het woord nemen  

 0487-99 06 23 / 014-21 40 73

Diabetes Infolijn  0800-96 333

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17  014-28 20 00

DocStop  00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Eandis  078-35 35 00

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

Kankerlijn  0800-35 445

MS-liga Antwerpen  03-887 48 18

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

Vzw OpWeg, ondersteuning van personen met een handicap 

 014-23 18 80

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA DI WO DO VR ZA ZO

ADMINISTRATIEF CENTRUM
09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME NA AFSPRAAK 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

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
* Avondopening in De Vossenberg

09.00-12.30
13.30-16.00

17.00-19.30*
09.00-12.00
13.30-16.00

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
17.00-19.30

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

STADSARCHIEF
09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.00

09.00-12.00
13.30-16.00 NA AFSPRAAK NA AFSPRAAK

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

OCMW SOCIALE DIENST 09.00-11.45 
18.00-19.00 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

ZITDAG DORPSHUIS NOORDERWIJK 09.30-10.30

ZITDAG DORPSHUIS MORKHOVEN 11.00-12.00

OCMW DIENST RECHTSHULP 09.00-11.45 
18.00-20.00 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

DIENSTENCENTRUM ’T CONVENT 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00

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 (25/2 - 05/03)
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.
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info@herentals.be                   www.herentals.be

Augustijnenlaan 30                     tel. 014-28 50 50

Een nieuwe identiteitskaart?

Maak online uw afspraak!

2. MAAK EEN AFSPRAAKKlik op

1. 

3. 

Surf naar 
www.herentals.be/identiteitskaart.

Volg de stappen op uw scherm.

stadsloket


