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Het Fietspunt in gevaar?
Aan het station van Herentals zijn ondertussen meer dan 880 fietsstal-
lingen. Dat is een verdubbeling tegenover enkele jaren geleden. Het 
Fietspunt aan het station bewaakt overdag deze stallingen en houdt ze 
proper. Alles ligt er netjes bij en er zijn minder vandalisme en fietsendief-

stallen. Achtergelaten weesfietsen worden verwijderd. U kunt in het Fietspunt zelfs terecht 
voor kleine fietsreparaties. De reizigers zijn ook tevreden over deze aanpak en het aantal fiet-
sende treinreizigers is fors gestegen. Het Fietspunt is dus een echt succesverhaal.

Het Fietspunt wordt betaald door de NMBS én door de stad Herentals. Het Fietspunt is een 
sociaal tewerkstellingsproject voor mensen die het moeilijk hebben op de gewone arbeids-
markt. Daarom legt ook de Vlaamse overheid een deel bij. Een perfecte samenwerking. Maar 
de NMBS stopt nu met de financiering, onder druk van de besparingen van de federale rege-
ring. De Fietspunten in Geel, Mol en Turnhout krijgen niets meer en dreigen te verdwijnen. Het 
grootste Fietspunt in Herentals moet fors afslanken: minder personeel, minder openingsuren, 
minder dienstverlening aan de reizigers. Onbegrijpelijk. Met de fiets naar de trein, sneller en 
milieuvriendelijker kan toch niet? We moeten dit aanmoedigen in plaats van weg te besparen.

We zullen als stadsbestuur een financiële oplossing aanreiken aan het Fietspunt. Het voortbe-
staan van het Fietspunt, het behoud van jobs voor de sociaal zwaksten, en milieuvriendelijk 
openbaar vervoer zijn voor ons te belangrijk om zomaar te laten verdwijnen.

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

Uw belastingsaangifte via Tax-on-web
Uw belastingbrief in orde krijgen is vaak een hele klus. De meest gebruiksvrien-
delijke manier is het digitaal indienen van uw aangifte via www.tax-on-web.be. 
Het programma vult een deel van de gegevens automatisch in en begeleidt u 
bij het vervolledigen van uw aangifte. Om Tax-on-web te gebruiken hebt u uw 
elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer nodig.

Puk- en pincode kwijt?
Kent u uw pincode niet meer, kom dan met uw pukcode naar het onthaal van 
het stadsloket. U kunt er onmiddellijk een nieuwe pincode invoeren. Bent u zo-
wel uw pin- als uw pukcode kwijt, vraag dan tijdig nieuwe codes aan via www.
herentals.be/nieuwe-code of tel. 014-28 50 50. Het duurt twee tot drie weken 
voor uw nieuwe codes aankomen. 

Hulp nodig bij het invullen van uw belastingen?
Hebt u vragen bij het invullen van uw belastingbrief, neem dan contact op  
met het algemeen infonummer van de federale overheidsdienst financiën:  
tel. 02-572 57 57. De medewerkers van de personenbelasting helpen u ook elke 
werkdag van 9 tot 12 uur verder in RAC Den Hamer (Belgiëlaan 31). Breng alle 
nuttige documenten (belastingbrief, fiscale fiches, identiteitskaart) mee.

Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)
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Het stadsloket, ook voor senioren  
en personen met een handicap

Vragen over uw belastingbrief?
Bel naar 02-572 57 57.
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COLOFON
Administratief centrum
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2200 Herentals
info@herentals.be

maandelijks informatieblad 
van het stadsbestuur van Herentals 
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Verantwoordelijke uitgever: 
Jan Peeters, burgemeester 
Spoorwegstraat 27
2200 Herentals

Aankondigingen voor de Stadskrant van juni, 
juli en augustus moeten uiterlijk op maandag  
2 mei 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

Gezocht: hondenbaasjes met stijl! 
Hondenbazen zien hun huisdier graag, en dat is een goede zaak. U neemt uw hond regelmatig 
mee op stap voor een wandeling. Daar hoort natuurlijk ook een kleine en soms ook grote bood-
schap bij. Stijlvolle hondenbazen ruimen zo’n boodschap meteen achter hun hond op. 

Toch krijgt het stadsbestuur nog regelmatig klachten over hondenpoep die niet opgeruimd 
wordt. Hondenpoep op straat blijft een van de grootste ergernissen van bewoners en bezoekers 
van onze mooie stad. En daarbij spelen hondenbazen natuurlijk een zeer belangrijke rol. Als alle 
hondenbazen de grote boodschap van hun lievelingsdier zouden opruimen, dan was het pro-
bleem immers opgelost.

Wilt u een affiche tegen hondenpoep ophangen voor uw raam, surf dan naar www.herentals.be/
affiche-tegen-hondenpoep of bel naar tel. 014-28 50 50.

Hebt u de nieuwe afvalbakken al gezien? 
In mei vervangt de stad alle afvalbakken in het straat-
beeld. De nieuwe generatie afvalbakken zijn robuust, 
maar toch elegant. Ze zijn meer dan driemaal groter dan 
de vorige bakken. De nieuwe bakken hebben ook een in-
gebouwde asbak, zodat de rokers hun peuken makkelijk 
kwijt kunnen. De nieuwe afvalbakken moeten normaal 
dertig jaar dienen.

De stad vervangt de 199 oude door 182 nieuwe afvalbak-
ken. Het totale volume van de afvalbakken vergroot van 
5.970 naar 18.200 liter. Voor de plaatsing van de nieuwe 
bakken keek de stad naar de looproutes en drukke plaat-
sen binnen de stad. Het gaat dan om de winkelstraten, de 
markten, het station, de parken, de schoolpoorten en de 
stopplaatsen van het openbaar vervoer.

De nieuwe afvalbakken hebben een kleine opening. Er kan niets aan gehangen worden en er 
kan ook niets onder gezet worden. Zo wil het stadsbestuur zwerfvuil vermijden en de stad 
netjes houden.

Wist u dat …

• u het zakje met hondenpoep gewoon in de vuilnisbakjes op straat mag deponeren? Ook 
in de nieuwe natuurlijk!

• de stad in april speciale vuilnisbuizen voor zakjes met hondenpoep heeft geplaatst? Deze 
buizen staan op plaatsen waar er veel klachten over hondenpoep zijn.

• de mensen van de groendienst superblij zijn met elke hondendrol die wordt opgeruimd? 
Want telkens als zij met hun grasmaaier over een drol rijden, mogen ze zich gaan opknap-
pen.

• kinderen via hondenpoep besmettingen kunnen oplopen?
• de politie en de GAS-vaststeller controles houden op het opruimen van hondenpoep? 

Een boete kan oplopen tot 350 euro.
• u uw hond niet zonder leiband mag laten rondlopen?

Wist u dat …

• openbare afvalbakken niet dienen voor uw huishoudelijk afval? Als u uw huishoudelijk 
afval in openbare afvalbakken gooit, riskeert u een GAS-boete tot 350 euro.

• de nieuwe afvalbakken makkelijk te legen zijn? Zo bespaart de reinigingsdienst heel wat 
tijd en werk.
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Autodelen? 
Dan bespaart u 
2.000 euro per jaar!
Wist u dat een auto gemakkelijk een 
kleine 2.000 euro per jaar kost, nog 
voordat u een kilometer hebt gere-
den? De auto wegdoen is echter las-
tig, omdat u hem gebruikt om bood-
schappen te doen, de kinderen weg 
te brengen of naar het recyclagepark 
te rijden. De oplossing: autodelen! 
Een eigenaar van een wagen stelt die 
wagen ter beschikking van andere 
mensen. Als u die wagen gebruikt, 
betaalt u de reële kostprijs van uw 
kilometers aan de eigenaar. In onze 
stad zijn er op dit moment twee au-
todeelgroepen.

Autodeelgroep Lierseweg
Hyundai i30
autodeelgroep.herentals@gmail.com
tel. 0485-68 52 24 (na 18 uur)

Autodeelgroep Sint-Waldetrudisstraat
Dacia Sandero Stepway
lady.in.red@hotmail.be
tel. 0484-32 51 89

Wilt u zelf een autodeelgroep opstar-
ten? Surf dan naar www.cozycar.be of 
bel naar tel. 09-242 32 75.

Fotowedstrijd Wuytsbergen - Ekelen 
Begin dit jaar gaven de stad en het ontwerpbureau Omgeving een toelichting over de toekomst 
van het gebied Wuytsbergen-Ekelen. Met de enthousiaste bijdrage van de buurtbewoners 
werkt het ontwerpbureau nu verder aan een toekomst voor dit stadsdeel. De stad organiseert 
ook een fotowedstrijd over de toekomst van Wuytsbergen-Ekelen. Maak een speciale foto van 
het gebied en laat ons weten wat de foto zo speciaal maakt. Tijdens het volgende debat stem-
men de aanwezigen over welke foto hen het meest aanspreekt. De maker van de foto krijgt, 
naast de eer, een mooie prijs. U kunt uw foto's tot en met 31 mei indienen via www.herentals.
be/contact of via Instagram met de hashtag #wuytsbergen. Als u voor de foto private eigen-
dom betreedt, zorg dan dat u toestemming hebt van de eigenaar.
 
Meer informatie: www.herentals.be/structuurschets-wuytsbergen-ekelen

AZ Herentals zet de deuren open   
Wilt u weten hoe een operatie verloopt? Bent u geïnteresseerd 
in de technische installaties en medische toestellen in een zie-
kenhuis? Of zeggen de verschillende vormen van revalidatie u 
meer? Kom dan zeker langs op zondag 22 mei in het AZ Heren-
tals. Tijdens deze open dag kunt u ontdekken hoe het er achter 
de schermen van een ziekenhuis aan toe gaat. U kunt langsko-
men tussen 10 tot 16 uur. Om 17 uur sluiten de deuren. U kunt 
uw wagen gratis parkeren op de ringlaan en op de parkeerter-
reinen van het AZ. Ook voor fietsers zijn er parkeerplaatsen. 
Het volledige programma vindt u op www.azherentals.be.

Volksverhalen uit de Kempen   
Van horen zeggen is een nieuw kinder-
boek met twaalf volksverhalen uit de 
Kempen. Het boek is een project van erf-
goedcel Kempens Karakter. Jeugdauteur 
en dichter Geert De Kockere en illustra-
tor Johan Devrome bewerkten de verha-
len tot een vlot leesbaar geheel. Vos, het 
hoofdpersonage, neemt u mee op wan-
del door twaalf Kempense gemeenten. In 
Herentals leidt de wandeling naar de Bo-
venpoort. Daar ontdekken de kinderen 
waarom Herentalsenaren vaak spottend 
‘peestekers’ worden genoemd. Van ho-
ren zeggen telt 80 bladzijden en is vanaf 
2 mei te koop bij de dienst toerisme. De 
verkoopprijs is 8 euro.

Open dag Europese instellingen   
Op zaterdag 28 mei zetten de Europese instellingen hun deuren open voor het grote publiek. 
Deze fijne gezinsdag staat helemaal in het teken van de verscheidenheid van Europa. Het Eu-
ropees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, 
het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Europees Comité van de Regio's en de Euro-
pese Dienst voor Extern Optreden slaan de handen in elkaar om meer dan 30.000 bezoekers 
te ontvangen. Tussen 10 en 18 uur is iedereen welkom. 

Meer informatie: europeday.europa.eu

Het stadsbestuur on-
dersteunt dit initiatief 
in het kader van het 
burgemeestersconve-
nant. Dat is een project 
waarmee de Europese 
Unie lokale besturen 
uitdaagt om hun CO2-uitstoot te-
gen 2020 met 20 procent te vermin-
deren. Kijk op www.herentals.be/ 
burgemeestersconvenant voor 
meer informatie.
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58ste Provinciale Veeprijskamp 
Op pinkstermaandag 16 mei 
kunt u op het multifunctio-
nele terrein (Herenthoutse-
weg) naar de 58ste editie van 
de veeprijskamp. Op het pro-
gramma staan onder meer 
wedstrijden met pony’s, paar-
den, schapen, geiten en ezels. 
U kunt ook een hoefsmid en 
een imker in actie zien. Hou 
zeker ook de jachthoornbla-
zers in het oog. Tijdens de 
pauze geven de G-sport-rui-
ters een demonstratie.

Op de kleinveestand kunt u kennismaken met kippen, eenden, ganzen en konijnen. Voor de 
allerkleinsten is er een tekenhoek, een clown en een groot springkasteel. In de feesttent kunt 
u terecht voor een hapje en een drankje. Een gezellig marktje met streek- en hoeveproducten 
maakt het plaatje compleet. De veeprijskamp start om 13 uur en de toegang is gratis.

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

Subsidie voor zwaluwnesten  
Zwaluwen zijn gemakkelijk herkenbare en graag geziene vogels. Hun aanwezigheid in de 
buurt van huizen en boerderijen werd lange tijd als vanzelfsprekend beschouwd. Maar de 
laatste twintig jaar neemt hun aantal drastisch af. Om de zwaluwen te ondersteunen geeft 
de stad een subsidie aan mensen die een huis hebben waar zwaluwen nestelen. De subsidie 
geldt voor nesten van de huiszwaluw, boerenzwaluw en gierzwaluw (hoewel die laatste geen 
echte zwaluw is). U kunt de subsidie in juni en juli aanvragen via www.herentals.be/subsidie-
zwaluwkolonie.

Geef darmkanker geen kans     
In Vlaanderen sterven er elke dag vijf mensen aan de gevol-
gen van darmkanker. Nochtans is darmkanker eenvoudig  
op te sporen en is er in een vroeg stadium een grote kans 
op genezing. Op maandag 9 mei om 19.30 uur kunt u in de 
Lakenhal een lezing bijwonen over deze ziekte. Het stadsbe-
stuur en het AZ Herentals nodigen maag-en-darmspecialist dr. 
Luc Colemont uit. Hij vertelt over het nut van het bevolkings-
onderzoek, over welke symptomen op darmkanker kunnen wijzen 
en over de mogelijkheden van behandeling. De toegang is gratis. 

Herdenking V-dag   
Op zondag 8 mei herdenken de vaderlandslievende verenigingen het einde van de Tweede 
Wereldoorlog en de bevrijding van de kampen. Er zijn bloemenhuldes om 14 uur op de be-
graafplaats van Herentals en om 14.30 uur aan het monument op de Molenvest. Om 15 uur is 
er een herdenkingsmoment in De Smisse (Vest 9), gevolgd door een receptie aangeboden door 
het stadsbestuur. Iedereen is van harte welkom op de plechtigheden.

Werelddag 
Zonder Tabak
De tabacoloog helpt!

Op 31 mei is het Werelddag Zonder Ta-
bak. Dat is een uitstekend moment om 
te kiezen voor een leven zonder tabak. 
Mensen die willen stoppen met roken, 
kunnen bij een tabacoloog terecht. 
Deze specialist werkt samen met u een 
manier uit om te stoppen met roken. 
Dat kan in groep of individueel. Uw 
ziekenfonds betaalt de consultaties ge-
deeltelijk terug. U vindt een tabacoloog 
in de buurt op www.vlaanderenstopt-
metroken.be.

Of liever op een andere manier?

• Bel naar Tabakstop (tel. 0800-111 00) 
of surf naar www.tabakstop.be.

• Download de iCoach-app of surf naar 
www.stopsmokingcoach.eu.

Laat u overtuigen

Om u te steunen, organiseert het stads-
bestuur samen met LOGO Kempen en 
het AZ Herentals enkele acties. 
• Op verschillende plaatsen vindt u in-

fostands met brochures over gezon-
der leven zonder tabak. 

• Op dinsdag 31 mei kunt u gratis te-
recht bij de tabacoloog van het AZ 
Herentals. Zij stelt haar anti-rooktent 
op in de inkomhal van het ziekenhuis. 
Ze geeft uitleg over de mogelijkheden 
om te stoppen met roken, doet proe-
ven met een rookrobot en voert CO-
tests uit bij rokers en niet-rokers. Op 
vrijdag 8 juli staat de anti-rooktent 
ook op de feestmarkt.
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Meer informatie 
Dienst sport, De Vossenberg, 
Markgravenstraat 93, 
tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be

SPORT

Zomersportkampen
Kleuters, kinderen en jongeren kunnen zich 
deze zomer uitleven op tal van sportkampen. 
De activiteiten vinden plaats in sportcomplex 
De Vossenberg van 9 tot 16 uur. Soms gaan de 
kinderen op uitstap. 

De sportkampen voor kinderen van de lagere 
school en het middelbaar vinden plaats van 4 
tot 8 juli, van 11 tot 15 juli, van 25 tot 29 juli, 
van 1 tot 5 augustus en van 8 tot 12 augustus. 
Op het programma staan circus, ropeskipping, 
gevechtssporten, gym, atletiek, waterplezier, 
paardrijden en nog veel meer extreem sport-
plezier.

Nieuw! Van 25 tot 29 juli kunnen kinderen ge-
boren tussen 2007 en 2010 deelnemen aan 
een taalkamp. Spelen, sporten en plezier ma-
ken blijft het hoofddoel, maar daarnaast maken de kinderen ook spelenderwijs kennis met de 
Franse taal. De taallessen worden gegeven door ervaren lesgevers van vzw Taalkabaal.

Kleuters geboren in 2011 en 2012 kunnen bij de sportkampen terecht van 11 tot 15 juli, van  
1 tot 5 augustus en van 8 tot 12 augustus. Ze sporten, spelen en knutselen de hele week rond 
een leuk thema.

Deelnemen kost tussen 75 en 110 euro voor een volledige week. Deelnemers uit Herentals 
krijgen 20 procent korting. Houders van een Vrijetijdspas genieten 50 procent korting.

De kinderen kunnen gratis meerijden met de stadsbus. Die stopt aan basisschool De Wegwijzer 
in Morkhoven, aan Supermarkt Heylen op de Morkhovenseweg, aan het parochiecentrum in 
Noorderwijk en aan het grasplein in Veldhoven. U kunt ook gebruikmaken van de voor- en na-
opvang bij speelwerking de Sjallekes aan de Wijngaard. Er is opvang vanaf zeven uur 's morgens 
tot zes uur 's avonds. U betaalt ter plaatse 0,90 euro per begonnen halfuur.

Turbozwemmen tijdens de zomervakantie 
Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen vanaf drie jaar leren zwemmen in de zwembaden 
van het Netepark. Kinderen met een diploma van 25 meter schoolslag kunnen andere zwem-
stijlen aanleren of zich vervolmaken. Ook overlevingszwemmen staat op het programma. De 
kinderen volgen les in groepjes van vijf, opgedeeld volgens zwemniveau. U kunt kiezen voor de 
lessenreeks van 4 juli tot en met 15 juli (tien lessen) of van 16 augustus tot en met 26 augustus 
(negen lessen). Inschrijven kan vanaf maandag 23 mei via 
www.herentals.be/zwemlessen.

Sportkampen 
Sportregio Kempen
Kinderen en jongeren uit Herentals 
kunnen ook deelnemen aan de sport-
kampen van Sportregio Kempen. Voor 
jongeren van 11 tot en met 16 jaar zijn 
er op 6, 7 en 8 juli, op 25, 26 en 27 
juli en op 24, 25 en 26 augustus water-
sportkampen in het provinciaal recre-
atiedomein Zilvermeer. Hengelaars 
vanaf tien jaar kunnen op 13 en 14 juli  
gaan vissen in Grobbendonk en op  
11 en 12 augustus in Olen. Voor de 
echte durfals is er op 1, 2 en 3 augus-
tus een skatekamp in domein Teunen-
berg in Olen. 

Opgelet! Inschrijven kan vanaf 9 mei 
om 9 uur bij het gemeentebestuur 
van Hulshout via http://hulshout. 
ticketgang.eu. 

Meer informatie: 
www.herentals.be/sportkampen

G-sportdagen
Tijdens de zomervakantie zijn er in De 
Vossenberg twee sportkampen voor 
G-sporters. Op dinsdag 16 en woens-
dag 17 augustus kunnen kinderen van-
af acht jaar met autisme kennismaken 
met circus, atletiek, gymnastiek en 
dans. Op donderdag 18 en vrijdag  
19 augustus zijn kinderen vanaf acht 
jaar met ADHD welkom voor judo, 
bowling, racketsporten en zwemmen. 
De sportdagen worden begeleid door 
ervaren monitoren en verlopen in een 
rustige omgeving en volgens vaste 
dagprogramma’s. Deelnemen kost  
15 euro per dag.

De Sportregio Kempen zorgt er ook 
voor dat kinderen vanaf tien jaar die 
speciale aandacht nodig hebben, kun-
nen deelnemen aan enkele gewone 
sportkampen. Zo is er het circuskamp 
in Herentals (van 11 tot 15 juli), de 
visdriedaagse in Westerlo (van 18 tot 
20 juli) en de visdriedaagse in  
Grobbendonk (op 13 en 14 juli).

Meer informatie: 
www.herentals.be/g-sport

Inschrijven voor de sportkampen kan vanaf dinsdag 17 mei om 7 uur 
via www.herentals.be/sportkampen. Daar vindt u ook alle informatie terug.
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Vakantie voor ieders beurs 
Een groot budget is niet echt nodig om op vakantie te gaan. Ook 
met een beperkt budget kunt u op vakantie of daguitstap, of uw 
kind op een sport- of taalkamp sturen. Wilt u de verschillende 
manieren ontdekken om voor weinig geld een toffe vakantie te 
boeken, ga dan langs bij de sociale dienst van het OCMW. Een 
maatschappelijk werker zoekt samen met u naar een haalbare en 
betaalbare oplossing.

Vrijetijdspas
De Vrijetijdspas is een kaart waarmee u goedkoper kunt deel- 
nemen aan cultuur-, sport-, jeugd-, vormings- en andere activitei-
ten die de stad Herentals organiseert. Voorbeelden zijn de speel-
pleinwerkingen , de academies en de voorstellingen in het cultuur-
centrum. De pas is een jaar geldig. Elk gezinslid ouder dan vijf jaar 
krijgt een eigen pas.

De voorwaarden voor een Vrijetijdspas zijn:

• U woont in Herentals, Morkhoven of Noorderwijk.
• Uw gezinsinkomen overschrijdt een welbepaalde grens niet.

U kunt de Vrijetijdspas aanvragen via:

• www.herentals.be/vrijetijdspas
• stadsloket (op afspraak, Augustijnenlaan 30)
• jeugddienst (Stadspark z/n) 
• De Fakkel / De Dorpel (Boerenkrijglaan 16)
• sociale dienst OCMW (Nederrij 133/A) 

Steunpunt Vakantieparticipatie
Als u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte-
verzekering, dan kunt u via het Steunpunt Vakantieparticipatie va-
kanties, uitstappen en kampen boeken voor een lage prijs. 

Meer informatie over het Steunpunt Vakantieparticipatie vindt u 
via:

• www.vakantieparticipatie.be
• stadsloket (op afspraak, Augustijnenlaan 30)
• De Fakkel / De Dorpel (Boerenkrijglaan 16)
• sociale dienst OCMW (Nederrij 133/A) 

Sociale dienst OCMW
De maatschappelijk werkers van de sociale dienst van het OCMW 
zoeken samen met u naar een betaalbare toffe vakantie binnen uw 
budget. U hoeft hier geen afspraak voor te maken. De spreekuren 
van de sociale dienst van het OCMW zijn:

• Nederrij 133/A : elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en maandag-
avond van 18 tot 19 uur

• Dorpshuis Noorderwijk: elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur
• Dorpshuis Morkhoven: elke dinsdag van 11 tot 12 uur

De sociale dienst van het OCMW helpt u niet enkel bij het boeken 
van een goedkope vakantie. Ook als u andere financiële problemen 
hebt, helpen de maatschappelijk werkers u graag met:

• het beheer van uw budget
• het aflossen van uw schulden
• het nagaan of u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming 

(vroeger OMNIO), een leefloon of een ander tegemoetkoming

Als u bij het OCMW budgetbegeleiding of schuldhulpbemiddeling 
volgt, dan hebt u recht op kortingen voor vakanties en uitstappen. 
Vraag uw maatschappelijk werker naar de mogelijkheden.

Meer informatie
Sociale dienst OCMW, Nederrij 133/A, tel. 014-24 66 66
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Het stadsloket, ook voor senioren
en personen met een handicap 
Sinds vorig jaar werkt de stad op afspraak. Daardoor zijn de ergste 
wachtrijen ondertussen verdwenen. Ook als senior en persoon met 
een handicap kunt u het beste een afspraak maken als u naar het 
stadsloket komt. Anders loopt u het risico dat u langer moet wach-
ten. 

VOOR SENIOREN
• Alles over pensioenen (pensioendatum, voorlopige berekening be-

drag, aanvraag)
• Inkomensvervangende tegemoetkoming
• Integratietegemoetkoming 
• Parkeerkaart
• Premie mantelzorg
• Sociale bijdrage Diftar
• Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
• Vrijetijdspas
• Zorgwonen

Voor deze diensten moet u een afspraak maken. 
Dat kan via www.herentals.be/afspraak of tel. 014-28 50 50. 
Breng uw identiteitskaart mee en zorg dat u uw PIN-code kent.

VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
• Inkomensvervangende tegemoetkoming
• Integratietegemoetkoming
• Parkeerkaart
• Parkeerplaats
• Premie mantelzorg 
• Sociale bijdrage Diftar
• Tegemoetkoming voor personen met een handicap
• Vrijetijdspas 
• Zorgwonen

De papieren aanvraagformulieren voor personen met een handicap 
worden binnenkort vervangen door onlinevragenlijsten, die u zelf 
kunt invullen op het internet. Daarvoor hebt u wel een kaartlezer, 
uw identiteitskaart en uw PIN-code nodig. Lukt het niet of hebt u 
extra vragen, maak dan een afspraak. 
Dat kan via www.herentals.be/afspraak of tel. 014-28 50 50.

ZITDAGEN
In het stadsloket zijn ook regelmatig zitdagen van federale diensten 
die voor senioren en personen met een handicap interessant zijn. 

• Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Elke eerste maandag van de 
maand van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Zonder afspraak.

• Rijksinstituut Sociale Zekerheid Zelfstandigen (RSVZ). Elke tweede 
woensdag van de maand van 9 tot 11 uur. Zonder afspraak.

• Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst tegemoetko-
mingen voor personen met een handicap. Elke tweede dinsdag 
van de maand tussen 10 en 12 uur. Zonder afspraak.

• Commissie Juridische Bijstand. Gratis juridisch advies door een 
advocaat. Elke maandag van 17 tot 19.30 uur. Bij voorkeur op af-
spraak.

DIENSTENCENTRUM 'T CONVENT
Nog vragen? In dienstencentrum 't Convent helpen we u graag ver-
der. Senioren, mensen met een handicap, nieuwkomers, mensen in 
armoede, … iedereen is welkom. Het aanbod bestaat onder meer 
uit een infopunt, ontmoeting, ontspanning en cursussen. Ook met 
vragen over dementie kunt u hier terecht. Via het bezoekersproject 
gaat 't Convent langs bij senioren om hen te informeren over tege-
moetkomingen, subsidies en premies.

Meer informatie: dienstencentrum 't Convent, Begijnhof 17, 
tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be

Breng een bezoek aan het inleefhuis  
Binnenkort sluit het inleefhuis aan de Lierseweg voor een tijdje zijn 
deuren. De laatste bezoeken voor de zomervakantie vinden plaats 
op dinsdag 7 juni om 19 uur, woensdag 8 juni om 14 uur en zaterdag 
11 juni om 10 uur. Inschrijven kan uiterlijk op vrijdag 3 juni. Het in-
leefhuis is een project van het OCMW en vzw De Fakkel. U ervaart 
er wat armoede met u doet en hoe het voelt om met een beperkt 
inkomen rond te komen.

Meer informatie en inschrijvingen: Denise Verhaert, 
0487-99 06 23 of vzwdefakkel@gmail.com

Familiegroep Dementie  
Op woensdag 11 mei om 18 uur geeft huisarts Yves Wouters in dien-
stencentrum ’t Convent een lezing over het herkennen van dementie. 
Ook de verschillende stadia van dementie komen aan bod. Achteraf 
is er mogelijkheid voor persoonlijke vragen. Iedereen is welkom.

Voor informatie: dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17,  
tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be

SOCIO
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN

Studio Orka
Zoutloos (+7 jaar) 
Zaterdag 7 mei om 14.30 uur en 19 uur in wzc Vogelzang, Vogelzang 1 in Herentals
Zondag 8 mei om 11 uur en 14.30 uur in wzc Vogelzang

UITVERKOCHT

Tom Lanoye 
Niemands land / Overkant
Donderdag 12 mei om 20 uur in de schouwburg

In 2002 publiceerde Tom Lanoye Niemands land, een bejubelde 
bloemlezing en bewerking van de elegische gedichten van war poets 
uit de Eerste Wereldoorlog. In de opvolgbundel Overkant uit 2004 
maakte Tom Lanoye duidelijk dat de oorlog ook grote Franse, Duit-
se, Russische, Italiaanse en Hongaarse poëzie heeft opgeleverd. Tom 
Lanoye draagt in Niemands land / Overkant bloemlezingen voor van 
herwerkte gedichten uit de Groote Oorlog. In zijn specifieke stijl brengt Tom de teksten solo op het 
podium.

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

Eriksson Delcroix 
Heart Out of Its Mind
Vrijdag 13 mei om 20 uur in de schouwburg

Warm, filmisch, energiek en swingend, zo kunt u de 
muziek van Eriksson Delcroix omschrijven. Het jaar 
2014 bracht voor het mooiste countrykoppel van 
Vlaanderen, Nathalie Delcroix en Bjorn Eriksson, 
heel wat goeds. Hun debuutplaat For Ever zag het 
daglicht en werd unaniem gesmaakt. Bjorn toerde met de Broken Circle Bluegrass Band, Nathalie 
met 20 jaar Laïs. Begin 2016 kwam hun tweede cd Heart Out of Its Mind uit. 

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

NTGent 
Liefde
Donderdag 19 mei om 20 uur in de schouwburg 

Een militair komt thuis van een buitenlandse missie. De echtgenote 
weet dat er bloed aan zijn handen kleeft, en wellicht ook aan zijn ge-
slachtsdeel. Diezelfde man zit naast haar aan tafel, ligt naast haar in 
bed. Peter Verhelst schreef een nieuwe tekst voor Els Dottermans en 
An Miller. Met deze nieuwe voorstelling wil hij u laten kennismaken 
met mensen die met deze ‘schuldige militairen’ moeten samenleven.

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

Anneke Luyten en  
Tom Hermans 
All American Promenade 
(aperitiefconcert) 
Zondag 22 mei om 11 uur in de Laken-
hal

All American Prome-
nade bevat klassieke 
en populaire werken 
uit het Amerikaanse 
repertoire. Anneke 
Luyten zingt, Tom 
Hermans begeleidt 
haar op piano. In 
2011 werd Anneke 
Luyten halvefinaliste tijdens de Koningin 
Elisabethwedstrijd voor zang. Begin 2015 
maakte ze haar debuut aan de Opera Ro-
yale de Wallonie als Frau Fluth in Die Lus-
tigen Weiber von Windsor. Tom Hermans 
studeerde piano aan het Antwerpse con- 
servatorium bij Eliane Rodriguez. Hij was 
laureaat van enkele belangrijke wed-
strijden, zoals de Cantabile-wedstrijd en  
Theater aan Zee. 

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

Seizoen 2016-2017 
Herman van Veen, Raymond van het 
Groenewoud, De Drie Wijzen, Wim 
Mertens, Els de Schepper, Vitalski, Jan 
Decleir, Kommil Foo, Lady Linn & Her 
Magnificent Seven, Circus Ronaldo ... 
Het cultuurseizoen 2016-2017 belooft 
heel wat moois. Wilt u een gratis bro-
chure opgestuurd krijgen? Mail of bel 
dan uw gegevens door. 

Als u de laatste drie seizoenen een  
ticket bij cultuurcentrum ’t Schaliken 
hebt gekocht, ontvangt u half mei de 
brochure met het programma. Het pro-
gramma verschijnt begin mei ook op 
www.schaliken.be.

De ticketverkoop start op donderdag  
2 juni stipt om middernacht. U kunt dan 
online tickets bestellen. 

Info en tickets: 

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

Carl Berteele over 
het moderne wielrennen
Op woensdag 1 juni is VRT-journalist Carl Berteele om 20 uur te 
gast in de bib. Carl Berteele is ‘de man op de motor’ bij heel wat 
grote wielertochten. Carl vergast u op een lezing over het mo-
derne wielrennen. Daarna krijgt u natuurlijk de kans om vragen te 
stellen. De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven is nodig. Dat 
kan aan de balie van de bib, telefonisch op tel. 014-85 97 50 of via 
een mail naar bibliotheek@herentals.be. Deze avond verloopt in 
samenwerking met VormingPlus.

Aan de slag met pc en internet
In mei en juni organiseert de bib een lessenreeks over compu-
tergebruik. De lessen zijn gratis, maar u betaalt wel een waar-
borg van 5 euro. Vooraf inschrijven is nodig. Dat kan aan de balie  
van de bib, telefonisch op tel. 014-85 97 50 of via een mail naar 
bibliotheek@herentals.be. Er kunnen per sessie maximaal tien 
personen deelnemen. Er is professionele begeleiding en er zijn 
laptops beschikbaar. 

Online kopen
Donderdag 26 mei van 9.30 tot 12 uur
Donderdag 26 mei van 13.30 tot 16 uur
Kopen op het internet is leuk: u hoeft geen winkels af te lopen, u 
kunt rustig thuis producten en prijzen vergelijken en dan bestellen 
wat u het best past. 

Gratis telefoneren met Skype
Dinsdag 31 mei van 13.30 tot 16 uur
Donderdag 2 juni van 19.30 tot 22 uur
Gratis telefoneren via het internet werkt vandaag perfect. Het is 
vooral nuttig als u familie of vrienden in het buitenland hebt.

Hoe vul ik mijn belastingen in via het internet?
Dinsdag 31 mei van 19.30 tot 22 uur
Donderdag 2 juni van 13.30 tot 16 uur
Dinsdag 7 juni van 19.30 tot 22 uur
Stap voor stap doen we de belastingaangifte Tax-on-web uit de 
doeken. 

De lessenreeks is een initiatief van de bibliotheken van Grobbendonk, 
Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, 
Olen en Vorselaar, in samenwerking met Seniornet Vlaanderen,  
Kempens Karakter en met de steun van de Provincie Antwerpen.

N I EUW S U I T D E B I B

Jungle F
ever

Frans Masereel 
Masereel met penseel - Van zinkografie tot aquarel 
Van zaterdag 14 mei tot en met zondag 10 juli in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

Frans Masereel (1889-1972) is een van die Belgische kunstenaars die met hun talent een mensenle-
ven lang vrede, vrijheid en menselijke waardigheid verdedigd hebben. Zijn strijd tegen verdrukking 
vereeuwigde hij in tekeningen, boekillustraties, schilderijen, zinkografieën, aquarellen en houtsne-
den. De ludieke aquarellen uit de jaren twintig vormen ongetwijfeld een hoogtepunt in zijn carrière. 
Curator en Masereel-kenner Roger Vander Linden stelt speciaal voor Herentals een expositie samen. 
Hij selecteert werken uit private en museale collecties en brengt ze samen in een exclusieve tentoon-
stelling. De toegang is gratis.

Meidagen van vzw Ter Vesten 
Kinderen op het Kasteel - Jungle Fever
Van zaterdag 14 mei tot en met zondag 29 mei in kasteel Le Paige
Open op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Naar jaarlijkse traditie nodigt vzw Ter Vesten in de maand mei kinderen uit voor een samenwer-
kingsproject. De leerlingen van de Herentalse lagere scholen knutselen onder de noemer Jungle 
Fever. Ouders, grootouders, kennissen en andere kunstminnaars zijn van harte welkom in kasteel 
Le Paige om het resultaat te komen bewonderen. De toegang is gratis.

Extra: Open Park
Op zondag 29 mei kunt u vanaf 13.30 uur verschillende muziekgezelschappen aan het werk horen 
in het park van Le Paige.
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AANKONDIGINGEN

Vijftig jaar Davidsfonds 
Noorderwijk en 
Morkhoven
Op 22 mei be-
staat het Davids-
fonds Noorder-
wijk-Morkhoven 
precies vijftig jaar. In een overzichts-
tentoonstelling in de parochiezaal van 
Morkhoven blikken we met woord, 
beeld en klank terug op die vijftig jaar. 
Het bestuur nodigt iedereen van harte 
uit op zondag 22 tussen 14 en 17 uur in 
de parochiezaal van Morkhoven.

Military Barracks Run 
Op zondag 22 mei kunt u op het militai-
re domein De Troon deelnemen aan de 
eerste editie van de Military Barracks 
Run. Deze loopwedstrijd leidt u dwars 
door de loodsen van het 29 Bataljon 
Logistiek en het omliggende natuurge-
bied. Inschrijven kan vanaf 13.15 uur.

• Kids Run - Vertrek om 13.15 uur - 
Vooraf inschrijven kost 2 euro, of  
8 euro (T-shirt inbegrepen). Ter 
plaatse inschrijven kost 3 euro.

• Mini Barracks Run - 5 kilometer - Start 
om 14 uur - Vooraf inschrijven kost  
7 euro, of 15 euro (T-shirt inbegrepen). 
Ter plaatse inschrijven kost 9 euro.

• Military Barracks Run - 10 kilometer 
- Start om 15 uur - Vooraf inschrijven 
kost 10 euro, of 18 euro (T-shirt inbe-
grepen). Ter plaatse inschrijven kost 
12 euro.

Meer informatie: adjudant Hans   
Horemans, tel. 02-442 07 69, 
29bnlog-communicatie-dl@mil.be

Hertals Rock City
Op zaterdag 14 mei davert Herentals nog eens danig op zijn middeleeuwse grondvesten. Tij-
dens Hertals Rock City kunnen liefhebbers van zware metalen in zaal ’t Hof opnieuw hun hartje 
ophalen. Op het programma staan onder meer de legendarische Bollock Brothers en de even 
legendarische Godfathers. Verder staan ook Not Johnny Cash, The Evil Invaders, The Ramonas, 
Belgian Asociality, Unite Against Society en Funeral Dress op de planken. Niet voor tere zieltjes 
dus. De optredens starten om 13 uur, de toegangsprijs bedraagt 19 euro.

Meer informatie: www.hertalsrockcity.be

Orgelconcert in de Sint-Waldetrudiskerk  

Els Biesemans is Antwerpse van geboorte maar wereldburger in haar 
muzikale carrière. Sinds 2010 heeft ze ook een vaste stek als organiste 
en artistiek adviseur aan de gereformeerde kerk van Zürich-Wiedikon. 
Op zondag 29 mei vertolkt ze om 15 uur werk van Franck, Jongen en Demessieux op het orgel van 
de Sint-Waldetrudiskerk. Na het concert biedt het stadsbestuur een drankje aan in de Lakenhal. De 
toegang is gratis. Het concert is een initiatief van de kerkfabriek en orgel@herentals.

Het Hertalse Zeemanskoor pakt uit 
Het Hertalse Zeemanskoor pakt op zondag 22 mei 
opnieuw uit met een opmerkelijk concert tijdens 
het café chantant van De Gagel. Dit café vindt 
plaats in zaal ’t Hof en begint om 15 uur. Het Her-
tals Zeemanskoor bestaat uit een orkestje, dertig 
zangers en de niet te evenaren spreker Rik. Nog 
een goede raad van de kapitein: omdat bij de vo-
rige editie de zaal dadelijk uitverkocht was, kunt 

u er beter op tijd bij zijn. Voor u het weet, is de boot gezonken. De toegang bedraagt 10 euro.

Meer informatie en tickets: Herman (0474-68 14 37) of Michel (0474-66 92 60)

Garageverkoop KWB Sint-Jan 
De garageverkoop van KWB Sint-Jan vindt dit jaar plaats op zaterdag 14 mei van 8.30 uur tot 
16 uur in de straten van de Molekens. Kandidaat-verkopers uit verder afgelegen straten kun-
nen zich installeren op het plein op de hoek van Veldhoven en Krakelaarsveld. Breng uw eigen 
materiaal mee. Inschrijven als verkoper kan tot 7 mei en kost 3 euro.

Meer informatie: Jos Janssens, gsm 0472-93 36 80, krakel.janss@telenet.be 

Garageverkoop De Beukelaer  
Op zaterdag 29 mei vindt tussen 8.30 uur en 15 uur een garageverkoop plaats in de Ekelstraat, 
Ekelenberg, Schonendonk, Wuytsbergen, Turfkuilen, Laarberg, Montezumalaan en de Beukelaer-
Pareinlaan. Bewoners van deze straten kunnen zich inschrijven via tel. 0474-45 84 88, tel. 0476-
39 87 52 of via garageverkoop15@gmail.com.

Tweede Grote Prijs Effe Bolle 
Op zondag 8 mei vindt de tweede editie van de Grote Prijs Effe Bolle plaats. Om 14 uur starten 
de veertig-, vijftig- en zestigplussers, om 16 uur de twintig- en dertigplussers. De wedstrijden 
starten aan café De Snelle Duif (Streepstraat Morkhoven). Hier kunt u ook inschrijven. Naast 
sport is er natuurlijk ook altijd ruimte voor een frisse pint. 

Meer informatie: 0495-19 10 05
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AANKONDIGINGEN

Fairtradepicknick  
op de boerderij
Haal uw picknickspullen uit de kast en 
kom op zondag 29 mei naar de fairtra-
depicknick in bioboerderij De Kijfelaar 
(Schravenhage 4 in Noorderwijk). De 
picknick start om 11.30 uur. Op het buf-
fet vindt u een mix van gezonde gerech-
ten, recht van een bioveld in de streek 
of afkomstig uit het Zuiden. Genieten 
van al dit lekkere eten en drinken kost 
10 euro per persoon. Kinderen jonger 
dan 12 jaar betalen 5 euro. Vooraf in-
schrijven is verplicht. De fairtradepick-
nick is een organisatie van de fairtrade-
trekkersgroep en de Wereldwinkel.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Wereldwinkel, Begijnhof 29, 
herentals@oww.be

Dansshow van 
Danscenter Time-Out
In de aanloop naar zijn twintigjarig jubi-
leum organiseert Danscenter Time-Out 
een wervelende show in de schouwburg 
van cultuurcentrum ’t Schaliken. Alle dan-
sers, groot en klein, nemen deel. U ziet 
niet alleen freestyle, hiphop en moderne 
dans, maar u kunt ook genieten van La-
tijns-Amerikaanse dans en stijldans op 
het hoogste niveau. De voorstellingen van 
zondag 29 mei zijn uitverkocht. Er is een 
extra voorstelling op zaterdag 28 mei om 
17.30 uur. De toegang bedraagt 9 euro. 
Kinderen tot twaalf jaar betalen 5 euro.  
Reserveren kan via http://tickets.schaliken.be, 
cultuurcentrum@herentals.be of tel.  
014-28 51 30.

Meer informatie: tel. 014-88 09 16, 
info@danscenter-timeout.be

Kermis in Morkhoven
Van zondag 8 tot dinsdag 10 mei staat de Meikermis op het dorpsplein in Morkhoven. Op zondag 
is de kermis open vanaf 14 uur, op maandag en dinsdag vanaf 17 uur. Zangkoor Cum Amore houdt 
op zondag 8 mei vanaf 9 uur een dorpscafé open in het Dorsphuis (Dorp 1). U kunt er onder meer 
een glas Steursbier drinken. Iedereen is van harte welkom voor een drankje en een babbel. 

Apocalypso - Een tragikomisch spel over het einde der tijden
Theaterspektakel en Kreutzfeld Verein - 13, 14, 15, 19, 20, 21 en 22 mei om 20 uur

Een moeder zit breeduit op het toilet in de badkamer – een nogal onsmakelijk tafereel. Pal  
daarnaast staat haar dochter over te geven in de wastafel, maar ze gaat toch naar haar werk:  
de tippelzone van een straat even verderop. Jibbe Willems schreef deze zwarte theaterkome-
die vol junkies, hoeren, pooiers, schooiers en zwervers. De voorstellingen vinden plaats op het  
militair domein achter Wasserij Van Ende & Roxy (Lierseweg 315). Tickets kosten 9 euro.  
Groepen, leden van OpenDoek, 55-plussers en –26-jarigen betalen 8 euro. Reserveren kan via 
http://tickets.schaliken.be, cultuurcentrum@herentals.be of tel. 014-28 51 30.

Meer info: www.theaterspektakel.be en www.kreutzfeldverein.be

Benefietconcert voor Kameroen 
Op dinsdag 10 mei vindt om 20 uur in de La-
kenhal het tweede benefietconcert plaats 
voor de jongeren van Mokolo. Dit jaar spelen 
componist Joris Blanckaert en cellist Benjamin 
Glorieux samen met de Tiptoe Company. Ze 
komen langs voor een try-out van hun New 
World Distillations, die twee dagen later in de 
Bijloke in Gent in première gaat. Kaarten kos-

ten 10 euro. De opbrengst gaat naar een vormingscentrum voor jongeren in Mokolo (Kameroen).

Meer informatie: Toon Vrelust, toonvrelust@yahoo.co.uk, 0491-50 18 57

Historische voordrachten 
In mei kunt u dankzij de Herentalse Historische Kring en vzw Ter Vesten een aantal interessante 
historische lezingen meemaken. Op donderdag 19 mei komt doctor Gert Gielis u alles vertellen 
over de reformatie en de vervolging van ketters in de Nederlanden (1521-1576). De spreker 
besteedt hierbij ook aandacht aan de perikelen in onze stad.
Op donderdag 26 mei spreekt doctorandus Bert Tops over het ontstaan en de evolutie van de 
schepenbanken in de Kempen (van de dertiende tot de zestiende eeuw). Ook de situatie in He-
rentals komt ter sprake. Beide lezingen vinden plaats in kasteel Le Paige (Nederrij 135) en begin-
nen stipt om 20 uur.

Vzw Kreatief zoekt nieuwe vrijwilligers  
Vzw Kreatief organiseert workshops, cursussen en andere activiteiten voor volwassenen die 
hun vrije tijd zinvol willen opvullen. Zo kunt u er onder meer terecht voor taal-, computer-, 
naai- en kookcursussen, wandel- en fietstochten en daguitstappen. De vereniging had haar 
vaste stek in het Gildenhuis, dat eind november door een zware brand werd verwoest. On-
dertussen vond Kreatief een nieuwe thuis in de Kerkstraat 32 en konden de vrijwilligers en 
cursisten hun activiteiten hervatten. Met het nieuwe cursusjaar in zicht is Kreatief op zoek naar 
lesgevers om haar vrijwilligersploeg te versterken. Wilt u uw kennis aan anderen doorgeven of 
hebt u ervaring met bepaalde technieken die het cursusaanbod kunnen verrijken, neem dan 
contact op met Kreatief via tel. 014-23 12 77 of kreatief.herentals@skynet.be.

Meer informatie: www.vzwkreatief.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 30/04            
tot 08/05

TENTOON WAK / Mia Verhaert – Van het laken een doek / Lakenhal / Elke dag 
open van 14 tot 17 uur

TENTOON WAK / Tentoonstelling Ma(t)ch 4 / Kasteel Le Paige / Open op woens-
dag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Zo 01/05 MUZIEK WAK / Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans –  
Slagwerkconcert / Hikstraat 28 / 10.30 uur

TENTOON WAK / Kollectief Maksimaal en FV Colette Panty – Instathals  
exposeert / Atelier 79, Lierseweg 79 / Van 14 tot 17 uur

MUZIEK Voorjaarsconcert Harmonieorkest Sint-Jozefscollege / kOsh Campus 
Collegestraat / 14.30 uur

MUZIEK Cum Amore – Van nergens en overal / Sint-Niklaaskerk in Morkhoven 
/ 15 uur / Info: www.cumamore.be

Di 03/05 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SENIOR WAK / S-sport danst / Zaal ’t Hof / Van 13 tot 18 uur

CREA Haken met lipjes van blikjes / De Cirkel / Campus Spiegelfabriek, 
Lierseweg 132

Wo 04/05 JEUGD Hemelbal4kids / Chiro Morkhoven, Sint-Niklaasstraat 17 /  
Van 18 tot 20 uur

JEUGD Hemelbal / Chiro Morkhoven, Sint-Niklaasstraat 17 / 20.30 uur

Za 07/05 MUZIEK WAK / Vocaal Ensemble Markant – Iedereen Markant / VBS Leertuin 
/ 20 uur

THEATER Studio Orka – Zoutloos (+7 jaar) / wzc Vogelzang / 14.30 uur en  
19 uur / UITVERKOCHT

Zo 08/05 THEATER Studio Orka – Zoutloos (+7 jaar) / wzc Vogelzang / 11 uur en 14.30 uur / 
UITVERKOCHT

UiT WAK / Tabula Rasa en Twerk – Tentoonstelling en atelier in werking / 
Schoolstraat 44 / Van 10 tot 18 uur

TUIN De kweek van paprika en aubergine / Eetzaal Campus Scheppersstraat 
/ TuinHier / 10 uur

TUIN Ruilbeurs / Eetzaal Campus Scheppersstraat / TuinHier / 13.45 uur

UiT Proefslagen van Koning Albert I – Antoine Bruylandt / Zaal Nieuwland 
(Nederrij 100) / Van 8.30 tot 12 uur / Numismatica Herentals

UiT Dorpscafé van zangkoor Cum Amore / Dorpshuis Morkhoven /  
Vanaf 9 uur

Van 08/05             
tot 10/05

KERMIS Meikermis / Morkhoven

Ma 09/05 LEZING Dr. Luc Colemont – Geef darmkanker geen kans / Lakenhal /  
19.30 uur

Wo 11/05 SOCIO Familiegroep Dementie – Wat is dementie? / ’t Convent,  
Begijnhof 17 / 18 uur

Do 12/05 UiT Avondwandeling / Vertrek aan de Toeristentoren / 20 uur / Herentalse 
Wandelclub, gsm 0476-43 11 56

WOORD Tom Lanoye – Niemands land / Overkant / cc ’t Schaliken / 20 uur
RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 /  

20 uur
Vr 13/05 MUZIEK Eriksson Delcroix – Heart Out of Its Mind / cc ’t Schaliken / 20 uur

INFO Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 tot 14.30 uur
JAZZ Fabian Fiorini en David Thomaere Trio – Double Bill / Zaal Ootello, 

Ezaart 162, Mol / 20.15 uur 
Van 14/05              
tot 10/07

TENTOON Frans Masereel – Masereel met penseel - Van zinkografie tot aquarel / 
Lakenhal / op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Van 14/05             
tot 29/05

TENTOON vzw Ter Vesten – Meidagen: Kinderen op het Kasteel / Kasteel Le 
Paige / Op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Ma 16/05 UiT Veeprijskamp / Multifunctioneel terrein Herenthoutseweg / 13 uur

Wo 18/05 INFO VIVA-SVV – Cocktails en fijne desserten / Well2Day-centrum,  
Zandstraat 42 / 20 uur / Info: tel. 014-22 46 67

Do 19/05 UiT Avondwandeling / Vertrek aan De Pleynhoeve, Plassendonk 12,  
Noorderwijk / 20 uur / Herentalse Wandelclub, gsm 0476-43 11 56

SOCIO Praatgraag voor blinden en slechtzienden / Bistro De Swaen,  
Belgiëlaan 1 / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: An Van Gils,  
gsm 0477-40 51 57

Do 19/05 THEATER NTGent – Liefde / cc ’t Schaliken / 20 uur

WERELD-
MUZIEK

Deolinda – Mundo Pequenino / Kleine wereld / CC Zwaneberg,  
Cultuurplein 1, Heist-op-den-Berg / 20.30 uur

THEATER  Compagnie Marius – Figaro / Beddermolen, Molenwijk 72-74 in 
Tongerlo / 18.30 uur 

Vr 20/05 VROUW Vrouwenraad – Uitstap / Fundatiehuis, Begijnhof 27 / 13.30 uur / 
Info: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

THEATER  Compagnie Marius – Figaro / Beddermolen, Molenwijk 72-74 in 
Tongerlo / 18.30 uur 

Za 21/05 FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur
SENIOR Bezoek aan de saffraanboerderij / De Grijze Panters /  

Joke Van Reusel, tel. 014-22 04 07
THEATER Compagnie Marius – Figaro / Beddermolen, Molenwijk 72-74 in 

Tongerlo / 18.30 uur 
Zo 22/05 UiT Open dag AZ Herentals, Nederrij 133

KLASSIEK Anneke Luyten en Tom Hermans – All American Promenade  
(aperitiefconcert) / Lakenhal / 11 uur

Ma 23/05 SOCIO Zwanger & Zo / Sociale Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /  
Van 9.30 tot 11.30 uur

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

Di 24/05 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-secretaris, 
Nederrij 133/A / 20 uur

Do 26/05 SENIOR Nationale dag / Grijze Panters / Joke Van Reusel, tel. 014-22 04 07

UiT     Avondwandeling / Vertrek aan TC Ter Heyde, Lichtaartseweg 216/1 /  
20 uur / Herentalse Wandelclub, gsm 0476-43 11 56

THEATER  Compagnie Marius – Figaro / Cultuurhuis de Warande,  
Warandestraat 42 in Turnhout / 18.30 uur 

Vr 27/05 THEATER Compagnie Marius – Figaro / Cultuurhuis de Warande,  
Warandestraat 42 in Turnhout / 18.30 uur 

Za 28/05 LEZING In the Spotlight: Mieke Vogels / Lakenhal / 20 uur /  
Info: tel. 014-85 92 90

DANS Danscenter Time-Out - Dance Yourself Dizzy / cc 't Schaliken /  
17.30 uur

THEATER Compagnie Marius – Figaro / Cultuurhuis de Warande,  
Warandestraat 42 in Turnhout / 18.30 uur 

Zo 29/05 UiT   Fairtradepicknick / De Kijfelaar, Schravenhage 4 / 11.30 uur

MUZIEK Open Park / Kasteel Le Paige, Nederrij 135 / 13.30 uur

Ma 30/05 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /  
Van 17.30 tot 20.30 uur

Di 31/05 INFO Werelddag Zonder Tabak – Bezoek de anti-rooktent / AZ Herentals, 
Nederrij 133

HERENTALS 15 MEI 2016
café Brigand - café de Zalm - Unico

café De Max - club Human - café Druyts
café ‘t Theater - jeugdcenter 2200

GRATIS JAZZ FESTIVALJazzJazz
inThals aanvang 21u | einde 1u

| Bert Joris Quartet (B/I) | Bram Weijters Quartet (B) | Ben Patterson Trio (US/B) | 
| Back to the Future Septet (B) | Firas Al Alwani Quartet (SYR/B) | 

| Strange Fruit Trio (B) | Adam’s Eve (B) | Blue Heathens Jazz Band (B) |
|  VandoJam : Frank Vaganée Quartet (B) + special guest |

 meer info : www.jazzinthals.be

Food&Music
Tijdens het festival kan je op de Grote Markt terecht voor een lekkere en gezonde hap.



mei 2016 13

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

DANSEN Dansen zonder partner / Sportcomplex De Vos-
senberg / Van 13.30 tot 15.30 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 FIETSEN 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 HOBBYCLUB 
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 Vos-
senberg / 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
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 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.

UIT IN HERENTALS BURGERZAKEN

 Geboorten
 23/02 Ali, zoon van Hawraa Al-Hilfi en Saad Al-Timimi
 02/03 Nand, zoon van Tara Van Goolen en Niki Geenen
 04/03 Oluwafunke Grace, dochter van Ngu Blessing Ngelah en  
  Ayobami Michael Matiluko
 06/03 Lucas, zoon van Andreia Alves Batista en Simao Costa Brito
 09/03 Aline, dochter van Jessica De Volder en Joris Heylen
 09/03 Shani, dochter van Katelijne Van Loy en Charles Ngigi
 12/03 Fay, dochter van Ainsley Goysens en Joris Nyssen
 12/03 Marcel, zoon van Marie Craps en Laurent Andries
 13/03 Lana, dochter van Annelies Pauwels en Franky Schepens
 14/03 Yaman, zoon van Gyuldzhan Ismail en Yuzdzhan Ismail
 15/03 Flint, zoon van Jorien Vanden Driessche en Jasper Boven
 17/03 Ella-Marie, dochter van Karen Smits en Niki Witvrouwen
 03/04 Elena, dochter van Elly Helsen en Sven De Ceulaer
 04/04 Charlotte, dochter van Inge Schoors en Bart Liekens

 Overlijdens
 06/03 Kris Wuyts (49), echtgenoot van Charlotte Verbeek
 06/03 Jozef Bellens (95), echtgenoot van Maria Verhulsel
 08/03 Guy Conings (72), echtgenoot van Maria Adriaenssen
 08/03 Joke Franck (49), echtgenote van Stefan Huygelberghs
 09/03 Maria Vandeweyer (95), weduwe van Albert Van Sand
 12/03 Julien Van Grieken (79), echtgenoot van Josepha Willekens
 12/03 Marcel Van Doninck (88)
 12/03 Lothar Buchwald (61)
 15/03 Willy Van Calster (81), echtgenoot van Augusta Voets
 17/03 Luciana Mols (78), echtgenote van Renatus Van den Broeck
 17/03 Karel De Pooter (89), weduwnaar van Marcella Moors
 18/03 Maria Baeyens (66), echtgenote van Julius Laureys
 19/03 Lea Cloos ( 80), echtgenote van Roger Boons
 19/03 Jozef Van der Schraelen (88), weduwnaar van Stephania Brabants
 21/03 Jozef Smets (91), weduwnaar van Elisa Van Steenbergen
 23/03 Ingrid Vermylen (59)
 25/03 Christina Valasek (75)
 31/03 Jan Mens (87), weduwnaar van Yvonne Sprengers
 05/04 Yvonne Van Looy (83), weduwe van Constant Van Mogh

 Huwelijksaankondigingen
 Nick Aerts en Valerie Vissers
 Johnny Ongenae en Inge Vandeurzen
 Jochen De Bie en Evelyne Gevers
 Joost Van Gestel en Hanne Goris
 Glenn Michiels en Bo Van der Schraelen
 Wim Donckers en Cindy Van Otten
 Niels Bollen en Nathalie Heylen
 Geert Van den Heuvel en Nathalie Noyens
 Kim Pluym en Saar Vanhoof
 Jef Luyten en Lien Hermans
 Kristof Dirix en Isabelle Van Peer
 Ricardo van den Born en Sibel Yavuz
 Ben Waloszek en Valerie Oltenfreiter
 Jeffry Van den Bulck en Machteld Philipsen
 Dries Pals en Elisabeth Van Eyndhoven

 Huwelijken
 Louis Loockx en Manuela Van Houdt
 Ief Stausens en Els Van Looy
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SPREEKUREN
Maandelijkse spreekuren
De zitdagen vinden plaats in de discrete loketten van het 
stadsloket (administratief centrum, Augustijnenlaan 30)

Rijksdienst voor pensioenen
eerste maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 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 
Op afspraak via: www.herentals.be/afspraak,   
tel. 014-28 50 50

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

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 
elke vrijdag op de Grote Markt
Vanaf 13 mei staat de mobiele Lijnwinkel elke vrij-
dag van 8 uur tot 15 uur aan de Lakenhal op de Grote 
Markt. De mobiele Lijnwinkel kwam de afgelopen drie 
jaar al elke eerste vrijdag van de maand naar Herentals. 
Maar nu breidt De Lijn haar lokale dienstverlening dus 
sterk uit. Zo hoeft u niet meer naar de Lijnwinkels in  
Antwerpen, Turnhout of Mechelen. U kunt in de mo-
biele winkel terecht voor informatie, een abonnement, 
een Lijnkaart, een Buzzypas of elk ander vervoerbewijs. 
U kunt er ook een klantnummer aanvragen, waarmee u 
de Belbus kunt gebruiken.

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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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

Op zaterdag 21 mei zijn alle zwembaden vanaf 12 uur gesloten wegens de organisatie van een zwemwedstrijd.

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA DI WO DO VR ZA ZO

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op donderdag 5, vrijdag 6 en 
maandag 16 mei

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
Gesloten op donderdag 5, vrijdag 6 en 
maandag 16 mei

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
Gesloten op donderdag 5 en maandag 
16 mei 

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
Gesloten op maandag 16 mei

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

RECYCLAGEPARK
Gesloten op donderdag 5 mei

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

JEUGDDIENST
Gesloten op donderdag 5, vrijdag 6 en 
maandag 16 mei

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
Gesloten op donderdag 5, vrijdag 6 en 
maandag 16 mei

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00

SPORTDIENST
Gesloten op donderdag 5, vrijdag 6 en 
maandag 16 mei

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
Gesloten op donderdag 5, vrijdag 6 en 
maandag 16 mei

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

TOERISME HERENTALS
Gesloten op donderdag 5 en maandag 
16 mei

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
Gesloten op donderdag 5, vrijdag 6 en 
maandag 16 mei

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
Gesloten op donderdag 5, vrijdag 6 en 
maandag 16 mei

09.00-11.45
18.00-19.00

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
Gesloten op donderdag 5, vrijdag 6 en 
maandag 16 mei

09.00-11.45
18.00-20.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

DIENSTENCENTRUM ’T CONVENT 
Gesloten op donderdag 5, vrijdag 6 en 
maandag 16 mei

09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00
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