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maart 2015 STAdSkrant
nieuwe straatnamen en huisnummers
een papieren verhuizing voor   
duizenden inwoners van onze stad

In de afgelopen decennia werden vele huizen 
bijgebouwd in straten die vroeger schaars 
bebouwd waren. dat leidde vroeger tot pro-
blemen bij de toekenning van huisnummers. 
In vele straten komen daarom sommige huis-
nummers meermaals voor, aangevuld met 
kleine ondernummers of letters. Een typisch 
voorbeeld daarvan is Wuytsbergen, waar 
huisnummer 148 twaalf keer voorkomt. Op 
andere plaatsen, bijvoorbeeld Broekhoven, 
hebben zowel de hoofdweg als zijvertakkin-
gen dezelfde straatnaam.

dit zorgt op heel wat plaatsen voor verwar-
ring en onduidelijkheid. Er komen vaak klach-
ten van bewoners over hun postbedeling. Ook 
bpost meldt privacyproblemen door de ver-
warrende huisnummers. En bovendien heb-
ben de hulpdiensten moeite om snel de juiste 
bestemming te vinden. Om de openbare vei-
ligheid van de bewoners te verbeteren en om 
hun postzekerheid te verhogen, wil de stad 
aan elke woning in Herentals, Noorderwijk en 
Morkhoven een duidelijke, unieke straatnaam 
en huisnummer geven. 

Iedere straat een eigen naam, 
elk huis een eigen nummer
daarom begint het stadsbestuur nog voor de 
zomer met een grootschalige hernummering. 
Ieder straatje krijgt een eigen naam en alle 
percelen, ook de nog onbebouwde, krijgen 

een eigen en uniek huisnummer. dat is een 
zeer omvangrijke operatie. Heel wat inwoners 
van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk 
zien hun adres veranderen, met daar boven-
op het nodige papierwerk. In totaal zijn een  
75-tal straten betrokken, met ongeveer 5.000 
inwoners die een nieuw adres moeten krij-
gen. Vaak moet de stad immers een volledige 
straat hernummeren om in het begin van de 
straat een aantal dubbele huisnummers weg 
te werken.

Grootschalig project
Het stadsbestuur beseft dat deze verande-
ring het nodige papierwerk meebrengt voor 
de betrokken inwoners. Maar in het belang 
van de openbare veiligheid en de juiste in-
zet van de hulpdiensten kiezen we voor een 
grootschalige operatie van korte pijn. Zo zijn 
ineens alle huisnummers voor vele jaren cor-
rect. 

Het project vraagt heel wat voorbereiding en 
planning. Bij een adresverandering komt im-
mers heel wat kijken: nieuwe straatnamen, 
nieuwe straatnaamborden, nieuwe huis-
nummerplaatjes, een adreswijziging op uw 
identiteitskaart, … Het hele project verloopt 
daarom in fases, en duurt wellicht twee jaar. 
In de volgende Stadskrant leest u meer over 
de straten die betrokken zijn bij dit project, en 
hoe de hernummering zal gebeuren. 
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Bezorg uw kinderen

een leuke paasvakantie

U kunt helpen!
We hebben ondertussen via meldingen van bpost, de hulpdiensten en de stadsdiensten een 
lijst opgemaakt van straten waar er zich problemen voordoen. Maar ongetwijfeld hebben 
we er nog een aantal over het hoofd gezien. U kunt ons daarbij helpen. We vragen onze in-
woners daarom om probleemsituaties met de bestaande huisnummering te melden. 

U kunt dit melden via www.herentals.be/straatnaam, info@herentals.be, tel. 014-28 50 50 
of aan de balie van de dienst burgerzaken.

Meer informatie: dienst burgerzaken, administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
maart moeten uiterlijk op maandag 2 maart 
bij de redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en te 
wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
Gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

Op www.herentals.be/stadskrant kunt u op het 
einde van elke maand de Stadskrant voor de 
volgende maand downloaden. Als u de stad via 
Facebook of Twitter volgt, krijgt u een bericht 
telkens als er een nieuwe Stadskrant is.

STAdS
krant

nieuwe kunstencampus komt in de molenvest
Stad en politie kopen samen gebouw van Proximus

Het stadsbestuur is al sinds de vorige be-
stuursperiode op zoek naar nieuwe huis-
vesting voor de Academie voor Beeldende 
Kunst, de Academie voor Muziek, Woord 
en dans, en het stadsarchief. Einde 2013 
kreeg de stad een aanbod van Proximus 
voor de aankoop van Molenvest 19-27. 
dit gebouw huisvest momenteel de lo-
kale Politie Neteland, de VdAB en grote 
technische ruimtes met telefooncentrales 
van Proximus. Proximus wil dit gebouw 
verkopen omdat het bedrijf met de mo-
derne technologie minder oppervlakte 
nodig heeft. Na het aanbod en het gebouw grondig te hebben bestudeerd, hebben Proximus, de 
stad en de politiezone een akkoord gesloten. de stad en de politiezone kopen het gebouw van 
11.600 vierkante meter voor 5.800.000 euro, waarvan de politie 1.270.000 euro betaalt. 

Het gebouw zal in de toekomst onderdak bieden aan de lokale Politie Neteland, de stedelijke aca-
demies, een groot deel van het stadsarchief en de VdAB. door de twee academies onder één dak 
te brengen, komen de lokalen in de Markgravenstraat en de Hikstraat vrij. die kunnen dan voort 
ontwikkeld of verkocht worden. Bovendien beschikken de academies dan over voldoende ruimte, 
waardoor de stad niet langer een tiental klaslokalen moet huren bij het kOsh. de volgende vier jaar 
blijft Proximus het pand nog wel huren van de stad Herentals. In 2019 begint de verbouwing.

drie nieuwe straatnamen voor morkhoven 

Tussen de Schransstraat 
en de doornestraat in 
Morkhoven komen twee 
nieuwe verkavelingen 
met in totaal 105 kavels 
voor eengezinswoningen. 
de nieuwe straten in de 
verkaveling moeten nog 
een naam krijgen. de ge-
meenteraad wil de eerste 
straat Vennekenshoek 
noemen. dat verwijst 
naar de nabijgelegen 
Vennekensloop. de twee-
de straat zou de naam  
Meuleveld krijgen, een 
oud toponiem. Voor de 
derde straat, die rond een centraal plein loopt, kiest de gemeenteraad de naam Nelson  
Mandelaplein.

Voor de straten hun nieuwe naam krijgen, organiseert de stad een openbaar onderzoek. U kunt 
uw opmerkingen en bezwaren van 1 maart tot en met 31 maart opsturen naar het college van 
burgemeester en schepenen (administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals). de 
stukken van het openbaar onderzoek kunt u, na afspraak, inkijken bij de dienst burgerzaken.

Meer informatie: dienst burgerzaken, administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be
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engelse wijk en 
daalakker tijdelijk 
afgesloten voor vellen 
van bomen
In de loop van dit jaar krijgen de stra-
ten in de Engelse Wijk nieuwe voetpa-
den. de bomen die langs de straten 
staan, wil de stad vervangen door een 
Amerikaanse variant van de winterlin-
de. de bomen komen in plantvakken in 
de rijbaan. Een speciaal systeem in de 
grond zorgt ervoor dat de wortels de 
riolering en de voetpaden niet bescha-
digen.

Nog voor de heraanleg van start gaat, 
laat de stad de oude bomen vellen. 
Tijdens deze werkzaamheden zijn de 
straten afgesloten voor het doorgaand 
verkeer en geldt er een parkeerver-
bod. Plaatselijk verkeer is enkel toege-
staan als de veiligheid gegarandeerd is. 
Er wordt telkens gewerkt tussen 8 en 
16 uur. Er wordt gewerkt in de:

• Bergenstraat, Waterloostraat (tus-
sen Veldstraat en Bergenstraat) 
en Ieperstraat: van maandag 9 tot 
woensdag 11 maart

• Arnhemstraat: donderdag 12 maart
• Menenstraat: vrijdag 13 maart

Ook in daalakker laat de stad bomen 
vellen. de werkzaamheden vinden 
plaats van woensdag 25 tot vrijdag 27 
maart en van maandag 30 maart tot en 
met vrijdag 3 april. de straat is tussen 8 
en 16 uur volledig afgesloten voor alle 
verkeer.

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

Fietsgraveren  
de gemeenschapswachten graveren 
uw fiets op zaterdag 21 maart tussen 
13 en 16 uur aan het verkeerspark 
(Vorselaarsebaan 50).

Inschrijven kan via www.herentals.be/
fietsgraveren of bij de dienst preventie 
(tel. 014-28 50 50)

nog 24 woonobligaties voor assistentiewoningen

Het OCMW verkoopt nog 24 woonobligaties voor de assistentiewoningen aan het woon-
zorgcentrum Sint-Anna. de flats zijn gelegen aan de Vorselaarsebaan: rustig en toch vlak bij 
het stadscentrum. de wooncertificaten zijn een prima investering. de rente op de obligaties 
brengt meer op dan een spaarrekening. Bovendien bent u zeker dat u later in een groene om-
geving kunt wonen met zorg binnen handbereik. Als koper krijgt u immers voorrang wanneer 
u zelf in een flat wilt komen wonen.

Meer informatie: info@ocmwherentals.be, tel. 014-24 66 41

nieuwe bevolkingscijfers bekend 
In 2014 groeide de bevolking in Herentals aan met 46 inwoners. Hiermee komt het totale 
aantal inwoners in onze stad op 27.663. daarvan wonen er 20.498 in Herentals, 5.154 in  
Noorderwijk en 2.011 in Morkhoven.

Bewonersvergaderingen over herwaardering  
stationsomgeving
de stad werkt aan de herwaardering van de stationsomgeving. de heraanleg van de Nieuw-
straat, Vaartstraat en Blijdenberg is achter de rug. Nu heeft het studiebureau ook een voor-
ontwerp klaar voor de tweede fase. die bestaat uit de heraanleg van de Kapucijnenstraat, 
Sint-Magdalenastraat, Collegestraat en Goudbloemstraat. Het studiebureau en de stad orga-
niseren verschillende bewonersvergaderingen om het voorontwerp voor te stellen. 

• Infomoment Goudbloemstraat: woensdag 18 maart om 19.30 uur in zaal 't Hof
• Infomoment Kapucijnenstraat en Sint-Magdalenastraat: maandag 23 maart om 19.30 uur in 
de schouwburg van cc ’t Schaliken
• Infomoment Collegestraat: dinsdag 24 maart om 19.30 uur in zaal ’t Hof

Op woensdag 25 maart zijn alle bewoners van de stationsomgeving om 19.30 uur welkom in 
de schouwburg van cc ’t Schaliken. Tijdens dit infomoment stelt het studiebureau de mobili-
teitsvisie van de stationsbuurt voor.

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

de Lijn
Nog tot eind augustus 2015 rijden 65-plussers gratis met de bus-
sen en trams van de lijn. daarvoor hebt u een Omnipas 65+ of een 
MOBIB-kaart nodig. Net voor uw 65ste verjaardag bezorgt de lijn 
u een brief met meer informatie. Hebt u de brief niet ontvangen, 
neem dan contact op met de abonnementendienst (tel. 03-218 14 
11, abonnementen.ant@delijn.be). Ook personen met een handicap 
en begeleiders van een persoon met een visuele handicap reizen 
gratis. Senioren tussen 60 en 64 jaar krijgen korting op een gewone 
Omnipas van de lijn.

Belbus van de Lijn
Met de belbus kunt u door het hele belbusgebied reizen. de bus rijdt 
niet volgens een vaste route of dienstregeling, maar stopt alleen aan 
haltes die vooraf werden aangevraagd. U moet dus reserveren. dat 
kan via tel. 03-218 14 94. Ook rolstoelgebruikers kunnen mee met de 
belbus. Alle belbussen zijn immers uitgerust met een lift. Bovendien 
gelden de tarieven en vervoerbewijzen van de lijn ook op de belbus. 
de belbus is dus even voordelig.

nmBS
65-plussers, personen met een verhoogde tegemoetkoming en  
personen met een OCMW-uitkering kunnen voordelig reizen met de 
trein. Voor meer informatie gaat u naar het treinstation of belt u 
naar tel. 03-229 56 14.

Veel treinstations (ook dat van Herentals) hebben een speciale lift 
voor rolstoelgebruikers. Als u hulp nodig hebt in het station of als u 
gebruik wilt maken van de lift, belt u vooraf naar tel. 02-528 28 28.

mindermobielencentrale (mmC)
de MMC is een vervoerdienst die werkt met vrijwillige chauffeurs. 
de dienst is er voor mensen met een beperkt inkomen die geen ei-
gen vervoer hebben en geen gebruik kunnen maken van het open-
baar vervoer. 

de MMC van het OCMW kost u 10 euro per jaar. Per gereden kilo-
meter betaalt u 0,30 euro. Voor meer informatie kunt u terecht in 
dienstencentrum ’t Convent (Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, dien-
stencentrum@ocmwherentals.be). Breng uw identiteitskaart, bewijs 
van inkomen en eventueel medische attesten mee. Het dienstencen-
trum is elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

Sommige ziekenfondsen bieden ook een mindermobielencentrale 
aan. Informeer hierover bij uw ziekenfonds.

rolstoelgebruikers

rolmobiel
rolstoelgebruikers die geen gebruik kunnen maken van het open-
baar vervoer, kunnen een beroep doen op de rolMobiel. Bel naar tel.  
0800-32 732 of mail naar aanvraag.rolmobiel@iok.be.

dienst aangepast Vervoer (daV)
Inwoners van Herentals die zich verplaatsen met een rollator, een 
rolstoel of scootmobiel kunnen een beroep op de dAV. Voorwaarde 
is dat u geen eigen vervoer hebt en geen gebruik kunt maken van het 
openbaar vervoer of de MMC. Neem contact op met dienstencentrum  
(’t Convent: tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be). 

taximaatschappijen
Sommige taximaatschappijen hebben aangepaste busjes voor het 
vervoer van rolstoelen. de contactgegevens van taximaatschappijen 
vindt u in de Gouden Gids onder de rubriek taxi’s. U kunt ook bellen 
naar het nummer 1207.

mobiliteitscentrale

Voor alle vragen over het vervoer van mensen die beperkt mobiel 
zijn, kunt u contact opnemen met de mobiliteitscentrale (tel. 0800 
32 732, mav@iok.be).

Minder mobiele personen, ouderen en personen met een handicap kunnen voordelige tarieven krijgen bij het openbaar vervoer en van tal van 
andere diensten en voordelen.

aangepast en voordelig vervoer
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ziekenvervoer

dringend ziekenvervoer
Bel het noodnummer 100 of 112. let op: een rit met een ziekenwagen is niet gratis is en wordt 
slechts gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds.

niet-dringend ziekenvervoer
Neem contact op met een mindermobielencentrale (zie hierboven). Ook het rode Kruis staat 
voor u klaar. Bel naar het gratis nummer 105.

Sommige ziekenfondsen hebben een eigen vervoerdienst of geven een tegemoetkoming voor 
ziekenvervoer. Moet u naar het ziekenhuis voor een consultatie, nierdialyse, chemotherapie 
of een andere behandeling? Neem dan contact op met uw ziekenfonds en vraag naar de voor-
waarden. 

Als u in het ziekenhuis bent opgenomen of wordt behandeld kunt u ook hulp vragen aan de 
sociale dienst van het ziekenhuis.

word vrijwilliger bij de mindermobielencentrale 

Het OCMW is dringend op zoek naar vrijwillige chauffeurs voor de Mindermobielencentrale 
(MMC) en de dienst Aangepast Vervoer (dAV). Hebt u een rijbewijs B en kunt u zich elke week 
een paar uurtjes vrij maken? Neem dan contact op met dienstencentrum ’t Convent. Voor de 
MMC zoekt het OCMW vrijwilligers met een eigen wagen; voor de dAV vrijwilligers die met de 
handicar willen rijden. dat is een busje dat aangepast is voor het vervoer van rolstoelgebrui-
kers. Als vrijwillige chauffeur krijgt u een vergoeding per gereden kilometer en bent u verze-
kerd tijdens de ritten.

Meer informatie: 
dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, 
dienstencentrum@ocmwherentals.be (elke werkdag open van 9 tot 12 uur)

Hebt u recht op een Vrijetijdspas? 
de Vrijetijdspas is een kaart waarmee u goedkoper kunt deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten 
in Herentals. de pas is er speciaal voor Herentalse gezinnen die het minder breed hebben. U 
krijgt onder meer korting op de sportkampen en de speelpleinen, op lessen in de muziek- en 
de kunstacademie, op een ticket van cultuurcentrum ’t Schaliken en op een middagmaal in de 
dorpel. 

Tijdens de Week van je rechten kunt u kennismaken met de Vrijetijdspas op:
• dinsdag 17 maart in buurthuis diependaal (Musketstraat 100)
• Woensdag 18 maart in de dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 37)
• donderdag 19 maart in de Cirkel (lierseweg 132)
• Vrijdag 20 maart in de dorpelshop (Spekmolenstraat 2)

de medewerkers staan telkens tussen 13 en 16 uur voor u klaar.

Meer informatie: 
vzw De Fakkel, gsm 0487-99 06 23, vzwdefakkel@gmail.com

werk mee aan  
de uitbouw 
van de budgetwinkel
Het OCMW en de Kringwinkel Zui-
derkempen openen dit jaar een bud-
getwinkel aan de lierseweg 132 (vlak 
naast de Kringwinkel). Iedereen kan er 
terecht voor voeding, drank, seizoen-
artikelen en schoonmaakproducten 
aan scherpe prijzen. Het OCMW is nog 
op zoek naar vrijwilligers die willen 
helpen bij de verkoop, aankoop en ad-
ministratie. Werkt u graag in een team 
en wilt u zich inzetten voor de budget-
winkel, neem dan contact op met Pol 
of Katrien.

Meer informatie: 
budgetwinkel@ocmwherentals.be,  
gsm 0473-33 43 52 (Pol) of 
gsm 0492-73 82 13 (Katrien).

wordt u een  
budgetcoach?
Soms raken mensen het overzicht over 
hun geldzaken kwijt en komen ze in 
financiële problemen. Het is dan vaak 
moeilijk om zelf de draad weer op te 
nemen. Een budgetcoach kan daarbij 
helpen. 

Bent u achttien of ouder, hulpvaardig 
en in de mogelijkheid om in de om-
geving van Herentals huisbezoeken af 
te leggen? Word dan budgetcoach. U 
steunt mensen bij het beheren van hun 
budget, u helpt hen met hun adminis-
tratie en u leert hen prijzen vergelijken 
en budgetvriendelijk winkelen. Na een 
opleiding werkt u als vrijwilliger samen 
met professionele hulpverleners van 
het Centrum voor Algemeen Welzijn 
(CAW) en het OCMW.

Meer informatie: Kevin Verborgt, 
coördinator BudgetInZicht Kempen,  
gsm 0470-10 31 84, 
kevin.verborgt@cawdekempen.be
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wij kiezen voor pesticidenvrij! U toch ook?

Sinds 1 januari 2015 geldt er een 
nieuwe wet voor het gebruik van 
pesticiden. die houdt in dat open-
bare diensten zoals het stadsbe-
stuur, scholen, ziekenhuizen en 
ook heel wat sportclubs hun ter-
reinen zonder pesticiden moeten 
onderhouden. En ook u moet 
voortaan uw stoep zonder pestici-
den onkruidvrij houden. door re-
gelmatig te vegen of te borstelen 
kunt u plantengroei voorkomen. 

Als er toch planten groeien op uw stoep, trek die dan uit of gebruik eventueel een onkruidver-
brander.

Als u binnen een bepaalde afstand woont van een zone waar grondwater wordt gewonnen voor 
de productie van drinkwater, dan is de kwaliteit van het grondwater van groot belang. In dat 
geval is het gebruik van pesticiden verboden, ook in uw eigen tuin. dit geldt ook in de omgeving 
van grachten, waterlopen en vijvers.

Meer informatie: www.vmm.be/zonderisgezonder

nationale inzamelactie van oude elektroapparaten 

Van 20 tot 28 maart doet Herentals mee aan een nationale inzamelactie van recupel. de ge-
meente die tijdens deze actieweek de meeste kilo’s afgedankte elektroapparaten per inwoner 
inzamelt, wint een reuzenontbijtpicknick voor haar inwoners. Breng uw oude elektroapparaten 
dus naar het recyclagepark. Als het toestel nog werkt, kunt u het aan de Kringwinkel schenken.

Meer informatie: www.samenrecycleren.be

MIlIEU

Vochtige doekjes horen 
niet in het toilet!

U kent ze wel: vochtig toiletpapier, 
doekjes om babybilletjes schoon te 
maken, vochtige doekjes om make-
up te verwijderen, … Vaak spoelen de 
mensen ze na gebruik gewoon mee 
door in het toilet. de doekjes veroor-
zaken echter verstoppingen in uw toi-
let en in de openbare riool. Bovendien 
kunnen ze zware schade aanrichten in 
de pompstations en zuiveringsinstalla-
ties. de doekjes klitten immers samen 
en vormen proppen in de pompen, die 
de werking blokkeren. daardoor kan 
wateroverlast ontstaan, waarbij on-
gezuiverd water in de rivieren terecht-
komt. 

en doorspoelbare 
toiletrolletjes?

Tegenwoordig is er ook toiletpapier 
op de markt waarvan de lege rolle-
tjes doorgespoeld mogen worden. Het 
klopt inderdaad dat ze even goed af-
breken als het toiletpapier zelf. Maar 
net om ze goed te laten afbreken, be-
vatten ze chemische stoffen die het 
zuiveringssysteem zwaar belasten. 
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Compagnie Cecilia 
de soldaat-facteur en rachel
donderdag 5 maart om 20 uur in het parochiecentrum van Noorderwijk, ring 27

de soldaat-facteur en rachel vertellen elk hun ver-
haal, los van elkaar. Het zijn gewone mensen die 
hun jeugdjaren beleven in de gruwel van een ver-
schrikkelijke oorlog. We zien geen grote wapenfei-
ten, geen heldenpraat, enkel het dagelijkse leven. 
de vertelling speelt zich af tegen een achtergrond 
van een cabaret, onder begeleiding van een koor 
van amateurzangers. regie en spel: Sebastien  
dewaele en Ilse de Koe.

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

Jan Swerts 
Anatomie van de melancholie
Vrijdag 6 maart om 20 uur in Koetshuis le Paige, Nederrij 98

Jan Swerts en zijn zevenkoppig orkest 
spelen in het Koetshuis le Paige, recht 
tegenover het gelijknamige kasteel. 
de muziek van deze limburgse, mi-
nimalistische pianist komt in deze in-
tieme zaal perfect tot haar recht. Zijn 
in eigen beheer uitgebrachte debuut 
Weg uit 2010 werd de hemel in gepre-
zen. Begin 2013 verscheen zijn tweede 
boreling, Anatomie van de melancho-
lie, die in de talrijke recensies nooit minder dan vier sterren kreeg. recent schreef Jan ook de 
muziek voor de VTM-serie Zuidflank.

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans  
en edward van de Vendel
Gestript & gestrikt (+8 jaar) 
Zaterdag 7 maart om 14.30 uur in de schouwburg

de leerlingen van de woordklassen van de Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en dans nemen de Nederlandse jeugdauteur Edward 
van de Vendel mee op het podium. Zij strippen zijn boeken en strik-
ken zijn gedichten. In 1996 publiceerde Edward van de Vendel zijn 
eerste kinderboek. Ondertussen heeft Edward een breed oeuvre bij 
elkaar geschreven. Behalve gedichten schrijft hij ook jeugdromans, 
toneel en non-fictie, maar ook liedjesteksten en teksten voor pren-
tenboeken.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Bai kamara Jr.  
Boke Hertals
donderdag 12 maart  
om 12.15 uur in de foyer

In de muziek van Bai Kamara Jr. zit soul, 
funk, r&b, rock, afro en latin, met jaz-
zy invloeden. Zijn melancholische en 
poëtische teksten vlijen zich neer op 
zijn bedwelmende muziek. de singer-
songwriter en producer is afkomstig 
uit Sierra leone en woont al twintig 
jaar in België. Onlangs speelde hij als 
voorprogramma in een tiental shows 
van Vanessa Paradis.

Toegang: gratis, met gratis boterham

kamerfilharmonie 
Vlaanderen o.l.v.
Herman engels  
Italia
Vrijdag 13 maart  
om 20 uur in de schouwburg

UITVErKOCHT

PrOGrAMMA CC 'T SCHAlIKEN

Info en tickets: 
Cc ’t Schaliken, 
Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be, 
www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
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marble Sounds + Bird on the wire
Theatertournee 
Zaterdag 14 maart om 20 uur in de schouwburg

Marble Sounds, de melancholische popgroep rond zanger Pieter 
Van dessel, kreeg in 2013 erkenning bij het brede publiek met de 
single Leave a Light On. dit breekbare duet met Aino Vehmasto 
deed ieders hart smelten. Als toemaatje kreeg Marble Sounds in 
2014 een MIA-nominatie voor beste groep en beste videoclip. Bird 
on the Wire, de Amsterdamse band van Aino Vehmasto, verzorgt 
het voorprogramma. 

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas)

Compagnie Jagat mata  
la maleta de Irati (+9 jaar)
Vrijdag 20 maart om 20 uur in de schouwburg

Het Spaanse circusgezelschap Compagnie Jagat Mata neemt u mee 
op een humoristische reis vol dans, acrobatie en clownerie. In La 
maleta de Irati vindt een man een koffer in het park. Als hij hem 
openmaakt, laat de koffer al zijn alter ego’s, angsten en onzeker-
heden vrij.

Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenpas)

Sprookjes enzo 
Hans & Grietje (+5 jaar)
Zondag 22 maart om 14.30 uur in de schouwburg

Sprookjes enzo is een Antwerps-Italiaans gezelschap dat zich 
toelegt op verrassend theater voor de allerjongsten. Telkens ne-
men ze de peuters en hun ouders mee in de wonderlijke wereld 
van verhalen, sprookjes en mythen. Hans & Grietje is een voor-
stelling vol kleine en grote verrassingen. Ga mee op pad tussen 
de wandelende bomen, smakelijke huisjes, vallende en stuite-
rende sterren, pratende ovens en vliegende bedden.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

keski.e.space  
Bib-lieb (+6 jaar) 
Woensdag 25 maart om 14.30 uur in de bibliotheek, Gildelaan 13

Bib-lieb is een kinderdansvoorstelling over en mét boeken. Tijdens 
deze voorstelling stapt u letterlijk in de wereld van de bibliotheek. 
U ontdekt er een verhaal vol beweging. Een verhaal waarin een jon-
gen een meisje ontmoet, en zij hem bij de neus neemt. Het is een 
verhaal waarin we op zoek gaan naar het einde. Een einde met een 
hele lange snuit.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Herman Brusselmans 
en tim Foncke
God is klein geschapen 
Vrijdag 27 maart om 20 uur 
in de schouwburg

Onder de alleszeggende titel God is klein 
geschapen lezen Herman Brusselmans en 
Tim Foncke voor uit eigen werk. Herman 
Brusselmans publiceerde meer dan zes-
tig boeken. Hij wordt zowel verguisd als 
verafgood om zijn schuttingtaal, seksueel 
getinte teksten en scheldtirades op be-
kende Vlamingen of collega-schrijvers. 
Tim Foncke werkte als schrijver en komiek 
mee aan televisieprogramma’s als Comedy 
Casino, Mag Ik U Kussen? en Superstaar. 
Met aangebrande teksten en eigenzinnige 
interpretaties behandelen zij de absurdi-
teit en gebrekkigheid van de schepping, 
de kosmos en het universum. 

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

t,arsenaal en Lazarus  
Jawoord
Zaterdag 28 maart om 20 uur 
in de schouwburg

Jawoord gaat over een relatie, maar 
dan anders dan anders. Zij zorgt voor 
het geld, hij voor het eten. Terwijl zij 
denkt, geeft hij de planten water. Wat is 
het geheim achter hun jawoord? lotte  
Heijtenis is als tv-actrice bekend van Jes, 
Dubbelleven en De smaak van De Keyser. 
Pieter Genard is acteur-theatermaker 
en speelt onder andere bij Braakland/
ZheBilding. Hij behoort tot de artistieke 
kern van lazarus.

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)
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koninklijke Herentalse Basketbalclub 
0844
Van zaterdag 14 februari tot en met zondag 8 maart in kasteel le Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

marc Bogaerts 
Van zaterdag 14 maart tot en met zondag 5 april in de lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur 

Na zijn opleiding in de schilderkunst begon Marc Bogaerts met 
een onderzoek naar vorm en kleur, materie en ritme, gelaagdheid 
en spanning. door de jaren heen heeft Marc deze vormen uitge-
puurd tot hij alleen de essentie overhield. de toegang is gratis.

maurice Brams en marc Janssens 
de wissel 
Van zaterdag 21 maart tot en met zondag 12 april in kasteel le Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

Met De wissel slaan Hofke van Chantraine uit Oud-Turnhout en cultuur-
centrum 't Schaliken de handen in elkaar om een jaarlijkse traditie op 
gang te brengen. Hofke van Chantraine vaardigt Maurice Brams, een 
Oud-Turnhoutse kunstenaar, af naar kasteel le Paige. Maurice Brams 
is veertig jaar beeldhouwer. Hij is een vakman die al kappend, slijpend, 
schurend en snijdend de ruwe materie tot een gedroomde vorm om-
tovert. Maurice werkt taille directe in brons, marmer, arduin, plexiglas, 
hout of albast.

Beeldend kunstenaar Marc Janssens verdedigt de Herentalse kleuren 
en toont in dezelfde periode zijn werken in het Hofke van Chantraine. 

de toegang is gratis.

art Center Hugo Voeten 
Inge Cornil – Earth Works 
Van vrijdag 27 februari tot woensdag 1 april in Art Center Hugo Voeten
Open van maandag tot zaterdag van 13.30 tot 17 uur

In de zomer van 2013 en 2014 bezocht kunstenares Inge 
Cornil diverse stortplaatsen in Colombia en Ecuador. Ze 
fotografeerde er de aantasting van de aarde, in het bij-
zonder het insijpelen van de vloeibare afvalstoffen in de 
aardbodem. Terug in België gebruikte Cornil deze foto’s 
als inspiratiebron voor een dertigtal grote schilderijen. 
Ze mengde natuurlijke pigmenten met water, bracht het 
mengsel aan op doek en liet het in lagen in elkaar over-
lopen, net zoals aardlagen telkens opnieuw vervuild wor-
den door de versmelting met het afval. 

de toegang is 5 euro of 3 euro (65+ / -21 / studenten / 
leraars). 

Meer informatie: Art Center Hugo Voeten, Vennen 23, 
tel. 014-22 91 18, www.artcenter.hugovoeten.org

TENTOON FIlM

the drop 
dinsdag 24 maart om 20 uur 
in de schouwburg

de eenzame 
Bob Saginowski 
werkt in de bar 
van zijn neef. 
de onderwereld 
van Brooklyn 
gebruikt deze 
bar om geld 
wit te wassen. 
The Drop is 
een Amerikaanse film uit 2014 van de  
Belgische regisseur Michaël r. roskam. 
de in 2013 overleden acteur James  
Gandolfini speelt zijn laatste rol. de  
andere hoofdrollen zijn voor Tom  
Hardy, Noomi rapace en Matthias 
Schoenaerts. de film duurt 106 minu-
ten. 

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

magic in the moonlight 
Woensdag 25 maart om 14.30 uur 
in de schouwburg

Magic in the 
Moonlight is 
een romanti-
sche komedie 
uit 2014 van 
Woody Allen. 
de film speelt 
zich af in de ja-
ren twintig in 
Zuid-Frankrijk. 
Meesterillusionist Stanley Crawford is 
ervan overtuigd dat het charmante me-
dium Sophie Baker een oplichtster is. 
Maar wanneer Sophie een demonstratie 
geeft van haar helderziendheid, geeft hij 
zich langzaam over aan deze spirituele 
wereld. Emma Stone en Colin Firth spelen 
de hoofdrollen. de film duurt 98 minuten. 

Toegang: 5 euro / 3,50 euro 
(Vriendenpas)
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turbozwemmen paasvakantie
Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen vanaf drie jaar zwemlessen volgen in de zwembaden 
van het Netepark. Kinderen die al een diploma van 25 meter schoolslag hebben, kunnen ande-
re zwemstijlen leren of zich vervolmaken. Ook overlevingszwemmen staat op het programma. 
Inschrijven kan vanaf maandag 9 maart op www.uitinherentals.be/turbozwemmen.

Sportkampen paasvakantie 
Tijdens de paasvakantie kun-
nen kinderen en jongeren deel-
nemen aan sportkampen in de 
Vossenberg. Twee weken lang 
kan iedereen zich uitleven onder 
begeleiding van gediplomeerde 
monitoren. Tijdens de tweede 
week zijn er ook kleutersport-
dagen voor kleuters geboren 
in 2009 en 2010. Inschrijven 
voor de sportkampen kan vanaf 
maandag 9 maart op www.uitin-
herentals.be/sportkampen. Hier 
vindt u ook het programma.

Huldiging kampioenen 2014 
Op vrijdag 6 maart om 20 uur zetten de sportraad en het stadsbestuur de Herentalse  
sportkampioenen van 2014 in de bloemetjes. Iedereen is welkom in de schouwburg van cc ’t 
Schaliken.

Fit op de Fiets 
Zet het voorjaar sportief in en 
kom op zondag 22 maart om 9 
uur naar de Vossenberg. daar 
start voor het derde jaar op rij Fit 
op de Fiets. Over een periode van 
tien tot twaalf weken leren be-
ginners en recreanten fietstoch-
ten maken tot 50 kilometer. de 
meer getrainde atleten mogen 
een tocht van 100 kilometer rij-
den. Een verzekering is verplicht 
en kost 13 euro voor KWB-leden 
en 23 euro voor niet-leden.

Meer informatie en inschrijvingen: Patrick Van der Linden, Krakelaarsveld 49, tel. 014-22 02 14, 
patrick.vanderlinden@hotmail.com

Herentals Fietst en 
Feest zoekt vrijwilligers
de organisatoren van Herentals Fietst 
en Feest kunnen zowel voor donder-
dag 30 juli als voor vrijdag 31 juli nog 
vrijwilligers gebruiken om een handje 
toe te steken. Een vrijwillige medewer-
ker krijgt, naast arbeidsvreugde in een 
toffe organisatie en eeuwige roem, 
een t-shirt, drank- en eetbonnetjes, 
en een uitnodiging voor het medewer-
kersfeest. Hebt u zin om mee te doen, 
neem dan contact op met Christel Huys- 
mans via huysmans.christel@telenet.be 
of surf naar www.herentalsfietst.be.

dans- en turnshow  
van Corpus Sanum
Op zondag 22 maart vindt de 43ste 
dans- en turnshow van Corpus Sa-
num plaats in het BlOSO-centrum. 
Iedereen is welkom. de show start om  
13.30 uur.

Meer informatie: 
www.corpussanumherentals.be

Meer informatie

sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be
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Buitenspeeldag
Op woensdag 1 april is het weer Buitenspeeldag. deze dag is elk jaar weer een groot succes. 
Meer dan zeshonderd kinderen komen buiten spelen aan de sporthal in Noorderwijk, op het 
dorpsplein in Morkhoven en in het Stadspark van Herentals. Tussen 13 en 16 uur kunnen zij 
zich uitleven op springkastelen en deelnemen aan leuke activiteiten. Het volledige programma 
vindt u op www.jeugddienstherentals.be/buitenspeeldag. deelnemen is gratis en inschrijven 
is niet nodig. let op: de Buitenspeeldag is geen opvanginitiatief. U moet zelf toezicht houden 
op uw kinderen.

Grabbelpas paasvakantie: plezant met dier en plant 
Het Grabbelpasthema voor de paasvakantie is ‘plezant met dier en 
plant’. We brengen een bezoek aan het Ollemanshoekje en de Hooi-
beekhoeve, maken kennis met echte vogelspinnen en roofvogels, 
knutselen junglekijkdozen en gaan met een vork tulpen schilderen. 
Begint het al te kriebelen? Het volledige programma verschijnt in 
de loop van maart op www.jeugddienstherentals.be. de inschrijvin-
gen starten op maandag 16 maart om 17 uur, zowel op www.jeugd-
dienstherentals.be als aan de balie van de jeugddienst. Vanaf dinsdag  

17 maart kunt u ook telefonisch inschrijven. 

Vergeet niet dat u voor de paasvakantie een Grabbelpas voor 2015 nodig hebt. Hij kost 5 euro 
en u kunt hem bestellen bij de jeugddienst in het Stadspark of via de website.

Uw straat, een speelstraat? 
Tijdens de maanden juli en augustus kunt u van uw straat een speelstraat maken, waar de kin-
deren tussen 12 en 21 uur veilig kunnen spelen. Om van uw straat een speelstraat te kunnen 
maken, moet ze in een woonzone liggen en moet er een maximumsnelheid van maximum 50 
kilometer per uur gelden. de straat mag bovendien niet op een route van de lijn liggen.

Aanvragen voor speelstraten moeten uiterlijk op vrijdag 17 april bij het stadsbestuur zijn. U 
vindt het reglement en het aanvraagformulier terug op www.herentals.be/speelstraten. U be-
zorgt de stad een petitielijst met namen, handtekeningen en adressen van gezinshoofden van 
de straat (of het deel van de straat) die akkoord gaan met de aanvraag voor een speelstraat. 
Als de speelstraat een andere straat afsluit, moeten ook de bewoners van de afgesloten straat 
akkoord gaan. In totaal moet 60 procent van de bewoners akkoord gaan.

JEUGd

Stekelbees zoekt  
jobstudenten
de buitenschoolse kinderopvang  
Stekelbees is op zoek naar jobstuden-
ten. Samen met een team van kinder-
begeleidsters bezorgt u kinderen van 
2,5 jaar tot 12 jaar een aangename 
en speelse vakantie. Bent u 18 jaar of 
ouder, kunt u goed samenwerken in 
een team en vindt u het leuk om met 
kinderen te spelen, solliciteer dan via  
www.landelijkekinderopvang.be. Klik 
op de knop ‘jobstudent’ en volg de ver-
schillende stappen tot u uitkomt bij de 
vacature ‘jobstudent (m/v) provincie 
Antwerpen’. daar vindt u de voorwaar-
den en een onlinesollicitatieformulier.

Meer informatie: tel. 014-28 68 97, 
lkherentals@landelijkekinderopvang.be

met de Gezinsbond  
naar Hans & Grietje 
leden van de Gezinsbond kunnen 
tegen een voordelige prijs naar fami-
lievoorstellingen in cultuurcentrum 
’t Schaliken. U moet wel reserveren 
via de Gezinsbond van Herentals. Na 
de voorstelling Hans &  Grietje op 22 
maart organiseert deze afdeling nog 
een leuke activiteit in de foyer.

Meer informatie en inschrijvingen:  
kids.gezinsbondherentals@gmail.com, 
gezinsbondherentals.be

Meer informatie
Dienst jeugd en internationale 
samenwerking, Stadspark z/n, 
tel. 014-21 21 86, 
jeugddienst@herentals.be, 
www.jeugddienstherentals.be, 
www.facebook.com/jeugddienst.herentals
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Uw filmpjes  
binnenkort op rtV? 
Op 1 maart start rTV met een nieuw 
programmaschema. daarvoor is de zen-
der op zoek naar sfeervideo’s van drie 
minuten over historische of bijzondere 
gebouwen in Herentals. Wilt u een film-
pje aanleveren dat rTV kan uitzenden 
op dagTV, stuur dan snel een mail naar 
receptie@rtv.be.

Ontdek onze  
regionale bieren
Geïnteresseerd in onze regionale bie-
ren? Op donderdag 12 en vrijdag 20 
maart komt u in het buurthuis van 
diependaal (Musketstraat 100) al-
les te weten over de brouwerijen uit 
onze regio’s, en natuurlijk ook over 
hun producten. de avond begint tel-
kens om 20 uur en is een organisatie 
van het OCMW van Herentals, Vor-
mingplus Kempen en KWB Geel Punt. 
deelnemen kost 2 euro. En ja, er mag 
geproefd worden.

Meer informatie: gsm 0473-33 43 52

Herfst- en winterwandelingen
deze maand sluiten we de reeks Herfst- en Winterwandelingen af. de komende vier zondagen  
kunt u nog gratis wandelen onder begeleiding van een gids. de wandelingen vertrekken om 
14.30 uur vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar twee uur later ook aan. U kunt 
telkens kiezen tussen een korte en een lange wandeling. Op zondag 1 maart vertrekt de 
wandeling aan het Theatercafé (Grote Markt 35), op 8 maart aan het parochiecentrum van  
Noorderwijk (ring 27) en op 15 maart aan de cafetaria van het Netepark (Vorselaarsebaan 56). 
de wandelingen op 8 en 15 maart zijn geschikt voor rolstoelgebruikers. Inschrijven is niet nodig 
en deelnemen is gratis. de volledige kalender vindt u op www.uitinherentals.be/toerisme en in 
de brochure bij de dienst toerisme. 

Meer informatie: 
dienst toerisme, Grote Markt 35, 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Een nieuwe loot aan de Herentalse theaterboom:  
aBCtheater

Herentals beschikt over een nieuw amateurtheatergezel-
schap. Zij hielden zichzelf boven de doopvont als ABCTheater. 
Naar eigen zeggen om niet te veel creativiteit en heilig vuur te 
verspillen met het zoeken naar namen. Ondertussen zit hun 

eerste productie op kruissnelheid. Op 20, 21, 27 en 28 maart (om 20 uur) en op 29 maart (om 
14.30 uur) brengen zij het blijspel De kuren van Verschueren op de planken. de voorstellingen 
vinden plaats in de podiumzaal van kOsh Campus Collegestraat (Collegestraat 46). Als begin-
nend gezelschap is ABC is nog op zoek naar publiek en naar sponsors. Wilt u hen steunen, neem 
dan contact op met Bart Vervecken.

Meer informatie: 
Bart Vervecken, gsm 0479-95 08 66, abctheater@hotmail.com, ‘ABCTheater’ op Facebook

Bluegrass in de Schuur 
dit jaar biedt de davidsfondsafdeling van Noorderwijk en Morkhoven u geen kleinkunst aan 
in de Schuur (Pastoorsbos 35). Wel krijgt u op vrijdag 20 maart om 20 uur een optreden van 
rawhide. deze Belgische bluegrassband maakt al 36 jaar furore in binnen- en buitenland met 
een unieke mengeling van bluegrass, swing en pop. Kaarten kosten 15 euro. Houders van een 
davidsfonds-Cultuurkaart betalen 11 euro.

Meer informatie en tickets: 
André Jansen, tel. 014-26 22 93

In De Kringwinkel kun je elke dag schatten vinden. 
De retrodag is hét moment om extra toffe 

spulletjes op de kop te tikken.

Je steunt alvast het milieu en de sociale tewerkstelling!  

www.dekringwinkelzuiderkempen.be

kom je ook eens piepen 
tijdens de retrodag?

14 maart
retrodag



maart 2015 13

AANKONdIGINGEN

een Boon voor Passie 
en muziek 
Katelijne Boon is naast presentatrice 
van de Koningin Elisabethwedstrijd zelf 
ook een begenadigd sopraan. Muziek 
is voor haar dan ook een ware passie. 
Op zondag 22 maart is zij om 15 uur te 
gast in de Sint-Catharinakerk op het Be-
gijnhof. Aan de hand van talrijke luister-
voorbeelden laat zij u kennismaken met 
muziek over het Passieverhaal en het 
feest van Pasen. de toegang is 8 euro. U 
hoeft niet te reserveren.

Meer informatie: 
www.heiligehuisjes.be

kookworkshop 
met walnoten 
In februari gaf Eric van de Plas een uit-
gebreide en boeiende lezing over het 
kweken en kruisen van walnoten. Aan-
sluitend daarop kunt u nu de keuken 
induiken en leren koken met walnoten. 
VElT-lesgeefster Veronique Verbruggen 
kookt al jaren met walnoten en laat u 
ook kennismaken met notenwijn. de 
kookworkshop vindt plaats op vrijdag 
20 maart om 20 uur in Campus Bovenrij 
(Bovenrij 30). deelnemen kost 8 euro, 
of 5 euro voor leden van VElT. U bent 
uiteraard ook welkom als u de lezing ge-
mist zou hebben. 

tournée Sociale  
Werken zonder contract, zonder be-
schermingskledij, zonder werkzeker-
heid en er nog ziek van worden ook? 
Voor de suikerrietkappers in Centraal-
Amerika is het dagelijkse kost. Op 
vrijdag 20 maart om 19.30 uur kunt u 
in de lakenhal luisteren naar de ver-
halen van twee getuigen. Samen met 
specialisten van bij ons gaan ze dieper 
in op de sociale bescherming wereld-
wijd. de toegang is gratis.

nacht van de Geschiedenis  
Op dinsdag 24 maart staat de dertiende Nacht van de Geschiedenis in het teken van de landbouw 
en de visserij. Om 20 uur organiseert het davidsfonds van Herentals in de lakenhal een lezing 
over de Netevallei. Gerard Vervisch van de Vlaamse landmaatschappij vertelt hoe het gebied 
in de vorige eeuw werd omgevormd van een woest zeggegebied naar een productieve land-
bouwstreek. Mark Florus van de Vlaamse Milieumaatschappij licht toe hoe we nu opnieuw meer 
ruimte proberen te geven aan water en natuur in de vallei. de toegang bedraagt 7 euro. Houders 
van een davidsfonds-Cultuurkaart of een Vrijetijdspas betalen 5 euro.

Vertelwandeling van de natuurgidsen 
Kom op zaterdag 7 maart tussen 18.30 uur en 20.30 uur naar de Meivuurstraat 62. Een oude 
schuur vormt er de ideale uitvalbasis voor de nieuwe vertelwandeling van de natuurgidsen. Tij-
dens een deugddoende boswandeling komt u verschillende vertellers en muzikanten tegen. Na-
dien kunt u genieten van een hapje en een drankje in de schuur. deelnemen kost 2 euro. Kinderen 
jonger dan twaalf jaar wandelen gratis mee.

Meer informatie: 
Herman Puls (gsm 0496-96 78 27) en Erik Vervoort (gsm 0496-23 31 38)

activiteiten van aSH Polaris

Gedeeltelijke zonsverduistering

Op vrijdag 20 maart kunt u in Herentals een ge-
deeltelijke zonsverduistering waarnemen. Om 
10.35 uur zal de maan de zonneschijf voor 80 
procent bedekken. Het zal dus niet donker wor-
den. de amateursterrenkundigen van Herentals 
(ASH Polaris) stellen hun kijkers (mét veilige fil-
ters) ter beschikking op de Grote Markt om dit 
natuurspektakel te bekijken. In de lakenhal kunt 
u de eclips in alle veiligheid én met de nodige 
uitleg volgen op een groot scherm. de toegang 
is gratis. de zonsverduistering begint om 9.27 
uur en eindigt om 11.46 uur.

Opgelet: Kijk nooit zonder de juiste bescherming naar de zon. U kunt uw ogen onherstelbaar 
beschadigen.

Sterrenkijkdagen

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart zijn het weer Sterrenkijkdagen in Vlaanderen. ASH Polaris 
verwelkomt u op beide avonden aan het Fundatiehuis in het Begijnhof, telkens vanaf 19 uur. Bij 
heldere hemel kunt u komen kijken naar de maan en Jupiter. leer de verschillende sterrenbeel-
den herkennen, ga mee op zoek naar neveltjes, sterrenhopen en melkwegstelsels, en probeer u 
te oriënteren door de Poolster te vinden. Binnen kunt u, ook bij bewolkt weer, doorlopend naar 
korte voordrachten luisteren.

Meer informatie: www.ashpolaris.vvs.be, Twitter @ashpolaris
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repair Café  
van Broederlijk delen 
Breng uw kapotte spullen op zaterdag 
14 maart naar het repair Café in kOsh 
Campus Scheppersstraat (Scheppers-
straat 9). Tussen 14 en 18 uur staan de 
herstellers voor u klaar. Zij slijpen mes-
sen, lijmen beeldjes, korten broeken 
in en voeren kleine reparaties uit aan 
elektronische apparaten. Zij doen dat 
helemaal gratis. Terwijl u wacht, kunt 
u iets drinken in het fairtradecafé. Er is 
ook een origami-knutselhoek waar jong 
en oud aan de slag kan met oud papier. 
Of neem een kijkje in de infohoek van 
Broederlijk delen. U komt er meer te 
weten over de mijnbouw in Peru. 

In het repair Café kunt u ook kleine 
elektrische en elektronische apparaten 
zoals gsm’s binnenbrengen voor recy-
clage. Uw gelezen boeken, cd’s en dvd’s 
zet u in de boekenruilkast. Staat er iets 
in de kast dat u interesseert, dan mag  
u het hebben. Het repair Café is een  
organisatie van Broederlijk delen  
Herentals en kOsh Campus Scheppers-
straat.

Meer informatie: Paul Van de Vel, 
gsm 0474-41 16 70, 
paulvandevel@hotmail.com

tweedehandsbeurs  
Gezinsbond morkhoven
Op zaterdag 28 maart organiseert de 
Gezinsbond van Morkhoven een twee-
dehandsbeurs voor baby- en kinderkle-
ding en speelgoed. de beurs vindt plaats 
in de parochiezaal van Morkhoven tus-
sen 10.30 en 12.30 uur. Verkopen kan al-
leen als u vooraf inschrijft. Een tafel kost 
4 euro voor leden en 6 euro voor niet-
leden. Als u een kledingrek meebrengt, 
kost u dat 2 euro extra. Voor grote stuk-
ken betaalt u 1 euro. Snel inschrijven is 
de boodschap want de plaatsen zijn be-
perkt.

Meer informatie: Inge Cornelis, 
tel. 014-72 79 21, 
ingeborg.cornelis1@telenet.be

Herentalse Spiegelfeesten
de cafébazen van de Grote Markt pakken van donderdag 12 tot zondag 15 maart uit met de 
Herentalse Spiegelfeesten. Vorige zomer resulteerde hun samenwerking onder de noemer  
Homahe al in het onvergetelijke 'Hertals Sjot', waarbij massa's fans naar de Grote Markt afzak-
ten en de prestaties van de rode duivels op een groot scherm luid toejuichten.

Met de Herentalse Spiegelfeesten bevestigt Homahe deze samenwerking. Het resultaat be-
staat uit vier dagen feest en plezier in een authentieke spiegeltent op de Grote Markt. Op don-
derdag 12 maart is er een Afterwork Party met Buscemi (voorverkoop 12 euro, aan de kassa 
15 euro). Op vrijdag 13 maart krijgt u een tiengangenmenu voorgeschoteld (120 euro). Onder-
tussen kunt u genieten van de muziek van Motown Supremacy. reserveren is verplicht en kan 
via wim.van.doninck@telenet.be. Op zaterdag 14 maart is er een kindernamiddag (toegang 
gratis). ’s Avonds draaien dj Babi, dj Hector Villa en declaim op de Mirror Party (voorverkoop 
8 euro, aan de kassa 10 euro). Op zondag 15 maart draait dj de Witte Stilte vanaf 14 uur de 
fijnste platen (toegang gratis).

Meer informatie: www.homahe.be of bij de cafébazen van Den Druyts, Club Human, 
Théatercafé, Unico, De Posterijen, Den Beiaard, Gildenhuis en De Zalm.

meS-mer-Iz-InG 
de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst toont in de Vitrine de recente werken van Ann 
Geukens en Celina Vaes. de tentoonstelling loopt van woensdag 4 maart tot zaterdag 18 april 
en is open op maandag, dinsdag, woensdag van 13 tot 21 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur. 
Tijdens de schoolvakanties is de tentoonstelling dicht.

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 77, 
tel. 014-28 51 55, academie.beeldende.kunst@herentals.be, 
www.uitinherentals.be/kunstacademie

au nom du Père 
Quintine zal Muys nooit kinderen kunnen schenken. de diepgelovige Muys zoekt een uitweg. 
Au nom du Père is de reconstructie van een vrij vervelende situatie tussen mensen, opgegroeid 
in onwetendheid, verloren gelopen in koppigheid en aan hun eind komend door een onnozel-
heid. Och God, och Here toch! Theaterspektakel brengt dit theaterstuk tot leven in zaal ’t Hof 
(Grote Markt 41) op 13, 14, 19, 20, 26, 27 en 28 maart. de toegang bedraagt 9 euro. Bent u 
jonger dan 26, ouder dan 55 of komt u met een groep van minimaal vijftien personen, dan 
betaalt u 8 euro. 

reserveren doet u via cc ’t Schaliken, tickets.schaliken.be, 
cultuurcentrum@herentals of tel. 014-28 51 30. 

Geefplein tijdens de zondagmarkt 
Na het succes van het speelgoedgeefplein afgelopen december is er op zondag 29 maart op-
nieuw een geefplein in Herentals. dit geefplein vindt plaats in de open, overdekte ruimte van 
het administratief centrum, vlak bij de zondagmarkt. Van 10 tot 13 uur kunt u er komen snuis-
teren tussen speelgoed, huisraad, kleding en andere spullen. Vindt u iets dat u kunt gebruiken, 
dan mag u het gratis meenemen. Hebt u zelf nog bruikbare spullen die u niet meer nodig 
hebt, breng ze mee en maak er andere mensen blij mee. de spullen die niet worden meegeno-
men, neemt u terug mee naar huis. de organisatoren plannen ook nog geefpleinen op zondag  
28 juni, 6 september en 29 november.
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week van de diëtist  
in az Herentals 

Van 9 tot 15 maart nemen de diëtisten 
van het AZ Herentals opnieuw deel aan 
de Week van de diëtist. dit jaar komt u 
alles te weten over vet. Waarin zitten 
vetten, welke soorten vetten bestaan 
er, en wat is het verschil tussen die 
soorten? de infostand is open op dins-
dag 10, woensdag 11 en donderdag 12 
maart van 10 tot 12 uur en van 14 tot 
16 uur (afwisselend op de eerste en de 
tweede verdieping). 

U kunt ook bij een diëtist terecht voor 
een gratis kennismakingsgesprek van 
15 minuten. Elke bezoeker krijgt een 
kleine attentie mee. Kennismakings-
gesprekken zijn mogelijk op dinsdag, 
woensdag en donderdag. Voor het 
kennismakingsgesprek moet u wel 
reserveren, want de plaatsen zijn be-
perkt. reserveren kan via tel. 014-24 
60 94 (op dinsdag, woensdag en don-
derdag tussen 8.30 en 16.30 uur) of via 
charlotte.vanhauwe@azherentals.be.

diagnose en 
behandeling van de 
ziekte van alzheimer
Is het nuttig om een diagnose van 
ziekte van Alzheimer te stellen? Kan 
deze diagnose gesteld worden voor 
het dementiestadium bereikt is? Is een 
behandeling mogelijk en zinvol? Op 
woensdag 25 maart kunt u een lezing 
bijwonen van professor Engelborghs, 
hoogleraar neurowetenschappen aan 
de Universiteit Antwerpen. de lezing 
start om 20 uur en vindt plaats in de 
lakenhal. de toegang is gratis maar u 
moet wel reserveren. de infoavond 
is een organisatie van het Huisvande-
Mens in samenwerking met de Heren-
talse Vrijzinnige Vereniging en de Fami-
liegroep dementie.

Meer informatie en inschrijvingen: 
tel. 014-85 92 90, 
herentals@demens.nu

Start2Stop helpt u stoppen met roken  

Met het project Start2Stop willen de Herentalse huisartsen, 
het AZ Herentals en het stadsbestuur zo veel mogelijk men-
sen helpen stoppen met roken. Bent u zelf een toekomstige 
ex-roker? Kom dan naar de infoavond op woensdag 1 april. U 
krijgt er informatie over de mogelijkheden en u kunt meteen 
inschrijven voor begeleide groepssessies. de toegang is gratis, 
maar vooraf inschrijven wordt aangeraden. dat kan via www.
start2stop.be, aan de balie van het ziekenhuis (Nederrij 133) of 
in Gezondheidscentrum de Berk (Berkenlaan 17). de infoavond 
vindt plaats in de lakenhal en start om 20 uur.

rondleidingen in het inleefhuis 
In het inleefhuis ondervindt u hoe het voelt om te leven met een beperkt inkomen. Op woens-
dag 25 maart (om 13.30 uur) en op donderdag 26 maart (om 19 uur) kunt u deelnemen aan een 
rondleiding. Schrijf u voor 20 maart in bij de Fakkel. Het adres van het inleefhuis is lierseweg 136.

Meer informatie: vzw De Fakkel, gsm 0487-99 06 23, vzwdefakkel@gmail.com

Dementie: vriend of vijand? 
Personen met dementie worden nog al te vaak in een hoekje geduwd. Maar ondanks de ziekte 
blijven zij mensen met wensen, gevoelens, voorkeuren en behoefte aan contact. Wilt u uw kijk op 
dementie graag verbreden? Kom dan op maandag 16 maart om 13.30 uur naar de infonamiddag 
in ontmoetingscentrum de dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 37). de infonamiddag is een organisa-
tie van vzw de Fakkel en Vormingplus Kempen. de toegang is gratis.

Meer informatie: vzw De Fakkel, gsm 0487-99 06 23, vzwdefakkel@gmail.com

Opvoeden?  
dat doen we samen 
Stresskinderen
Heel wat kinderen bezwijken onder de druk van school of hobby’s. Tijdens de infoavond op 
donderdag 5 maart leert u hoe u de stress-signalen kunt herkennen en hoe u uw kind kunt hel-
pen om de stress te verlagen. de infoavond start om 19.30 uur en vindt plaats in Huis driane in 
Herenthout (Molenstraat 56). de toegang is gratis maar u moet wel voor 28 februari inschrijven.

Meer informatie en inschrijvingen: Loket Kids & co, tel. 014-50 27 76, kids.co@herenthout.be
 
Inleefmoment autisme
Mensen zonder autisme kunnen leren en lezen over autisme. Hoe het voelt om autisme te heb-
ben, is een andere zaak. Op dinsdag 10 maart bent u om 19.30 uur welkom in zaal Volle Vaart 
in Grobbendonk (Vaartkom 6). daar kunt u deelnemen aan een inleefmoment waar u wordt 
ondergedompeld in de zintuiglijke wereld van mensen met autisme. de toegang is gratis, maar 
u moet wel voor 2 maart inschrijven.

Meer informatie en inschrijvingen: Luisterbank OCMW Grobbendonk, 
tel. 014-50 81 10, luisterbank@ocmwgrobbendonk.be

deze infomomenten zijn een initiatief van de luisterbank Grobbendonk, Kids & Co Herenthout, 
Op Stap Olen en de ISOM-besturen van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, lille, Olen en 
Vorselaar.
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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 14/02 
tot 08/03

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

Van 27/02 
tot 01/04

TENTOON Inge Cornil – Earth Works / Art Center Hugo Voeten, Vennen 23 / 
Open van maandag tot zaterdag van 13.30 tot 17 uur

Zo 01/03 UiT Herfst- en Winterwandeling / Theatercafé, Grote Markt 35 / 
14.30 uur

di 03/03 rAAd Gemeenteraad / raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SOCIO  Crea-café in de Cirkel / lierseweg 132 / Van 13 tot 16 uur /  
Info: 0473-33 43 52

Van 04/03 
tot 18/04

TENTOON Ann Geukens en Celina Vaes – MES-MER-IZ-ING / Vitrine,  
Markgravenstraat 77 / Maandag, dinsdag, woensdag van 13 tot 
21 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur

do 05/03 THEATEr Compagnie Cecilia – De soldaat-facteur en Rachel /  
Parochiecentrum Noorderwijk, ring 27 / 20 uur 

Vr 06/03 INFO Mobiele lijnwinkel / lakenhal / Van 8.30 tot 14.30 uur

KlASSIEK   Jan Swerts – Anatomie van de melancholie / Koetshuis le Paige, 
Nederrij 98 / 20 uur 

UiT Huldiging sportkampioenen / Schouwburg ’t Schaliken / 20 uur

Za 07/03 WOOrd Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en dans en Edward van  
de Vendel – Gestript & gestrikt (+8 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

Zo 08/03 UiT Herfst- en Winterwandeling / Parochiecentrum Noorderwijk,  
ring 27 / 14.30 uur

UiT Mosselrestaurant van Music-Band Avanti / Zaal ’t Hof, Grote Markt 
41 / Van 11.30 tot 15 uur / Info: willy.de.wachter@telenet.be

di 10/03 INFO Zitdag Infopunt dementie / ’t Convent, Begijnhof 17 /  
Van 14 tot 16 uur 

SENIOr Grijze panters – bespreking Messa da requiem van Verdi /  
Thomas More, Geel / Info: Yvonne, tel. 014-21 42 65

do 12/03 rAAd Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 
20 uur

MUZIEK Boke Hertals – Bai Kamara Jr. / Foyer cc ’t Schaliken / 12.15 uur

INFO regionale bieren / Buurthuis diependaal, Musketstraat 100 /  
20 uur

Vr 13/03 KlASSIEK Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – Italia /  
cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVErKOCHT

THEATEr Theaterspektakel – Au nom du Père / Kamertheaterzaal ’t Hof /  
20 uur

Van 14/03 
tot 05/04

TENTOON Marc Bogaerts / lakenhal / Op vrijdag, zaterdag en zondag van  
14 tot 17 uur 

Za 14/03 MUZIEK Marble Sounds + Bird on the Wire – Theatertournee /  
cc ’t Schaliken / 20 uur 

THEATEr Theaterspektakel – Au nom du Père / Kamertheaterzaal ’t Hof /  
20 uur

SOCIO repair Café van Broederlijk delen / kOsh Campus Scheppersstraat 
(Scheppersstraat 9) / Van 14 tot 18 uur

Zo 15/03 UiT Herfst- en Winterwandeling / Cafetaria Netepark,  
Vorselaarsebaan 56 / 14.30 uur

Ma 16/03 INFO dementie: vriend of vijand? / de dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 / 
Van 13.30 tot 15.30 uur

di 17/03 INFO Week van je rechten – Vrijetijdspas / Buurthuis diependaal,  
Musketstraat 100 / Van 13 tot 16 uur

Wo 18/03 INFO Week van je rechten – Vrijetijdspas / de dorpel,  
Sint-Waldetrudisstraat 37 / Van 13 tot 16 uur

do 19/03 INFO Week van je rechten – Vrijetijdspas / de Cirkel, lierseweg 132 /  
Van 13 tot 16 uur

SENIOr Grijze panters – wandelen / 14 uur / Info: Yvonne, tel. 014-21 42 65 

SOCIO Gezelschapsspelen in de Cirkel / Van 13 tot 16 uur

THEATEr Theaterspektakel – Au nom du Père / Kamertheaterzaal ’t Hof /  
20 uur

Vr 20/03 INFO Week van je rechten – Vrijetijdspas / dorpelshop,  
Spekmolenstraat 2 / Van 13 tot 16 uur

VrOUW Vrouwenraad – vergadering en paasfeest / Zaal ’t Hof,  
Grote Markt 41 / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: louisa Van Sand, 
tel. 014-22 00 55

THEATEr ABCTheater – De kuren van Verschueren / Podiumzaal kOsh  
Campus Collegestraat / 20 uur

INFO VElT – Kookworkshop met walnoten / kOsh Campus Bovenrij, 
Bovenrij 30 / 20 uur

HUMOr Compagnie Jagat Mata – La maleta de Irati (+9 jaar) /  
cc ’t Schaliken / 20 uur

MUZIEK davidsfonds Noorderwijk en Morkhoven – rawhide / de Schuur, 
Pastoorsbos 35 / 20 uur

INFO ASH Polaris – gedeeltelijke zonsverduistering / lakenhal /  
Van 9.27 tot 11.46 uur

THEATEr Theaterspektakel – Au nom du Père / Kamertheaterzaal ’t Hof / 
20 uur

INFO   regionale bieren / Buurthuis diependaal, Musketstraat 100 / 
20 uur

Van 21/03 
tot 12/04

TENTOON Maurice Brams – De wissel / Kasteel le Paige / Op vrijdag,  
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Za 21/03 FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 tot  
16 uur / laat uw fiets graveren en maak kans op een Helemaal 
Herentals Kadocheque

THEATEr ABCTheater – De kuren van Verschueren / Podiumzaal kOsh 
Campus Collegestraat / 20 uur

Zo 22/03 lEZING Katelijne Boon – Een boon voor Passie en muziek /  
Sint-Catharinakerk, Begijnhof / 15 uur 

SPOrT KWB in Beweging – start Fit op de Fiets / de Vossenberg / 9 uur

THEATEr Sprookjes enzo – Hans & Grietje (+ 5 jaar) / cc ’t Schaliken /  
14.30 uur

SPOrT Turnshow Corpus Sanum / BlOSO-centrum / 13.30 uur

di 24/03 rAAd raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

INFO Nacht van de Geschiedenis – De Netevallei in de kering /  
lakenhal / 20 uur

FIlM Film – The Drop / cc ’t Schaliken / 20 uur 

Wo 25/03 INFO In the Spotlight – Diagnose en behandeling van de ziekte van 
Alzheimer / lakenhal / 20 uur

SOCIO rondleiding inleefhuis / lierseweg 136 / 13.30 uur

FIlM Film – Magic in the Moonlight / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

THEATEr keski.e.space – Bib-lieb (+6 jaar) / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 
14.30 uur 

do 26/03 SOCIO rondleiding inleefhuis / lierseweg 136 / 19 uur

THEATEr Theaterspektakel – Au nom du Père / Kamertheaterzaal ’t Hof / 
20 uur

Vr 27/03 THEATEr ABCTheater – De kuren van Verschueren / Podiumzaal kOsh 
Campus Collegestraat / 20 uur

INFO ASH Polaris – Sterrenkijkdagen / Fundatiehuis, Begijnhof /  
Vanaf 19 uur

WOOrd Herman Brusselmans en Tim Foncke – God is klein geschapen /  
cc ’t Schaliken / 20 uur

THEATEr Theaterspektakel – Au nom du Père / Kamertheaterzaal ’t Hof / 
20 uur

Za 28/03 THEATEr ABCTheater – De kuren van Verschueren / Podiumzaal kOsh 
Campus Collegestraat / 20 uur

INFO ASH Polaris – Sterrenkijkdagen / Fundatiehuis, Begijnhof /  
Vanaf 19 uur

THEATEr t,arsenaal en lazarus – Jawoord / cc ’t Schaliken / 20 uur 

THEATEr Theaterspektakel – Au nom du Père / Kamertheaterzaal ’t Hof / 
20 uur

UiT Tweedehandsbeurs Gezinsbond Morkhoven / Parochiezaal 
Morkhoven / Van 10.30 tot 12.30 uur

Zo 29/03 THEATEr ABCTheater – De kuren van Verschueren / Podiumzaal kOsh 
Campus Collegestraat / 14.30 uur

SOCIO Geefplein / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 /  
Van 10 tot 13 uur

TUIN Bloemschikken / Eetzaal Campus Scheppersstraat / 10 uur/ Een 
organisatie van TuinHier
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 Geboorten

 10/12 Cyrille, zoon van Sarah Boxstaens en dirk Heylen
 29/12 Toon, zoon van Tinneke diels en Sofiane Vansteenkiste
 02/01 Max, zoon van Christina Ntanti en Neal leysen
 03/01 Tuur, zoon van Ilse Stessens en Tom Peeters
 08/01 Nina, dochter van Kim Hartmans en Gino dierckx
 10/01 Avdil, zoon van lejla Bejzaku en Elvedin Abazi
 12/01 Julie, dochter van An Moons en Wim Calders
 14/01 lotta, dochter van Stien Thys en Stephan Tomlow
 15/01 Aurélie, dochter van Ans Haverans en Vincent Van Sonhoven
 15/01 leandro, zoon van Ann Wuyts en Peter Mertens
 17/01 Afonso, zoon van Marlene Varela Ferraz en Joao Gonçalves  
  rodrigues
 21/01 Sem, zoon van Sarah Thys en Mariusz Milczanowski
 28/01 Ketsia, dochter van Veronica Mote Anaceta en  
  Paulo Antonio Taula
 02/02 laylani, dochter van Vanessa Van Vlimmeren en Koen ruts
 03/02 Nathaly, dochter van Sevginar dzheferova en Johannes Schoonens

 Overlijdens

 08/01 Gilbert Obbers (65)
 09/01 Maria Melis (63), weduwe van Jindrich Kopecky
 10/01 Maria Peeters (90), echtgenote van Franciscus Wuyts
 12/01 August Van der linden (77)
 12/01 Josephus Vissers (75), echtgenoot van Anysia Janssens
 12/01 Abbes Ali Ahmed (81), echtgenoot van Mathilde degroote
 13/01 Maria Alveracht (93), weduwe van Joannes Van Genechten
 16/01 Alfons Taels (90), weduwnaar van Anna Claes
 17/01 Evarist Cortens (58), echtgenoot van Marleen Verreydt
 17/01 François Ven (76)
 20/01 Maria Verheyen (67)
 22/01 Elisabeth Belmans (99), weduwe van Franciscus lenaerts
 22/01 Maria Verhelst (92)
 22/01 Emiel Van Nueten (76), weduwnaar van rumolda Schyvens
 22/01 denis Steurs (77), weduwnaar van lucienne Van Espen
 23/01 Marcellus Steemans (82), echtgenoot van Mathilda Van dyck
 24/01 Maria Beckers (89), weduwe van Albert Bemelmans
 25/01 Maria Van driessche (96), weduwe van Henri de Vooght
 26/01 Maria Vertommen (91), weduwe van Petrus Kerckhofs
 27/01 Josepha Meuris (79), weduwe van Jozef de ryck
 27/01 Josephus Clé (86), weduwnaar van dymphna Peeters
 31/01 Jozefina Callebaut (85), weduwe van Joannes Vanhoudt
 01/02 Yvonna daems (94), weduwe van Carolus Claes
 04/02 Angela de Belser (85), echtgenote van Edgard Eyckens

 Huwelijksaankondigingen

 André luyten en Frieda Boljau
 Frank Waegemans en Karine Sprangers
 Niels Peeters en Marie Vetters
 Yannick Saritas en Monika Bardyka
 Gianluca Ventre en Natasja Sabister
 Joris Heylen en Jessica de Volder
 Manuel Meeus en Nathalie Van dromme

 Huwelijken

 Willem lecluyse en Stefanie Koekelbergh

aCtIeVe SenIOr

Okra Sint-waldetrudis
Elke dinsdag TUrNEN Sportcomplex de Vossenberg / Van 14 tot 15 uur  

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

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

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

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

Okra Sint-antonius
Elke maandag PETANQUE ’t Convent / Van 14 tot 17 uur  

 Info: Jef driesen, gsm 0477-37 44 86

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

Okra Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag WINTEr-

WANdElING
Normaal vertrek aan Onze-lieve-Vrouwkerk / 13 uur

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

Elke donderdag HOBBYClUB 
VOOr dAMES

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

S-Sport
Elke dinsdag
  

dANSEN dansen voor senioren op moderne muziek  
(zonder partner) / Sportcomplex de Vossenberg / 
Van 9 tot 12 uur / Info: Marie-louise Bertels,  
tel. 014-21 99 79

Elke dinsdag SPElEN Petanque, minigolf, kaarten of bingo / ’t Convent / 
13 uur / 
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

Elke donderdag dANSEN dansen voor senioren op moderne muziek  
(zonder partner) / Sportcomplex de Vossenberg / 
Van 9.30 tot 11 uur / Info: Marie-louise Bertels,  
tel. 014-21 99 79

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

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

Elke maandag AQUAGYM Netepark / Van 15.15 tot 16 uur en 
van 16.15 tot 17 uur

Elke dinsdag NOrdIC 
WAlKING

Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

Elke woensdag  SENIOrEN-
FITNESS 

de Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BAdMINTON de Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag  AQUAFITNESS Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

JOnG
Elke dinsdag PEUTErS 

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

Elke dinsdag PEUTErS 
& ZO

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

Elke vrijdag-
namiddag

HAPPY
HOUr

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

Vrijdag- en
zaterdagavond

dE rUSTIGE Jeugdhuis 10r20, Grote Markt 41 / 20 uur

GezOndHeIdSwandeLInGen

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

OP FeeStdaGen zIJn er Geen wandeLInGen.

UIT IN HErENTAlS
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NUTTIGE TElEFOONNUMMErS

Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten rené 014-51 20 51
 Karel 014-51 55 48
 lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon  078-15 22 52

Awel  102

Boskat  014-23 31 36

CardStop  070-344 344

Centrum Algemeen Welzijnswerk,   
CAW de Kempen, Hofkwartier 23  014-21 08 08 

Child Focus  116000

Contact Center Personen met een Handicap  0800-987 99

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

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

de dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37  014-21 40 73

de Fakkel  0487-99 06 23 
vereniging waar armen het woord nemen 014-21 40 73

diabetes Infolijn  0800-96 333

dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17  014-28 20 00

docStop  00800-2123 2123

drughulp - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Eandis  078-35 35 00

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

Holebifoon  0800-99 533

Infopunt dementie  014-28 20 00

IOK - Geel  014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Kankertelefoon  078-15 01 51

MS-liga Antwerpen  03-887 48 18

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

PIdPA (klantenservice)  0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23  014-21 08 08

Tele-onthaal  106

Vertrouwensartsencentra  02-533 12 11

Vlaamse Wegentelefoon  0800-122 66

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (AdHd)  03-830 30 25

drInGende HULP

Brandweer 100 of 112

Ziekenwagen 100

Politie 101

Antigifcentrum 070-245 245

Gasgeur 0800-65 065

waCHtdIenSten

Apothekers 0903-99 000 
 www.apotheek.be

Tandartsen  0903-39 969 
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

BlOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60  014-85 95 10

bpost - Belgiëlaan 51  022-012 345

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1  014-25 82 10

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35  014-28 51 30

defecten aan de openbare verlichting  0800-6 35 35 

de lijn  070-220 200

diftar-informatielijn  0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22  014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n  014-21 21 86

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

Muziekacademie - Hikstraat 28  014-21 33 05

Netepark - Vorselaarsebaan  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

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

Politiezone Neteland - Molenvest 23  014-24 42 00

recyclagepark - Hemeldonk 10  014-85 92 40

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

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1  014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk  014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77  014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35  014-21 90 88

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan  014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21  014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133  014-24 61 11
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SPrEEKUrEN

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

rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur 

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

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

zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur

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

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

enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

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

Fonds voor arbeidsongevallen
elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur  

in de Warande, Warandestraat 42, Turnhout.

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

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

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

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

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

schepen mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, monumenten en 
landschappen, landbouw en plattelandsontwikkeling

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

schepen Jan Bertels
Financiën, jeugd, internationale samenwerking, informatica, huisvesting, 
OCMW en kerkfabrieken

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

schepen Ingrid ryken
Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed en  
museumbeleid, toerisme en jumelages

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

schepen wies Verheyden 
Sport en personeel

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

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

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

schepen anne-mie Hendrickx
Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid, gezondheidsbeleid, 
kinderopvang, sociale economie en seniorenprojecten

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

schepen Fons michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW

alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be
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OPenInGStIJden StadSdIenSten
ma dI wO dO Vr za zO

admInIStratIeF CentrUm 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

CC ’t SCHaLIken 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

BIBLIOtHeek GILdeLaan
14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00

BIBLIOtHeek nOOrderwIJk 18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

reCYCLaGePark 09.00-18.00 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-12.00 08.30-14.30

JeUGddIenSt 09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HUmmeLtJeSHOF 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00

SPOrtdIenSt 09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

StadSarCHIeF 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00

tOerISme HerentaLS 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00 10.00-14.00

StedeLIJke werkPLaatS 08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

SCHaatSBaan

SCHaatSBaan BLOSO 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
18.30-21.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-20.30

14.00-16.00
16.30-18.30
19.00-20.30

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

Het netePark

wedStrIJdBad 07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

reCreatIeBad- en
dOeLGrOePenBad

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


