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Heraanleg Markgravenstraat
Op 27 maart startte een aannemer met de 
heraanleg van de Markgravenstraat. De 
heraanleg verloopt in twee fases:

• Fase 1 : van Kleine Markt tot en met 
kruispunt Vossenberg

• Fase 2 : van kruispunt Vossenberg tot 
aan kruispunt Koeterstraat

Aangepaste verkeerssituatie tijdens 
fase 1

• Het eerste deel van de Markgravenstraat 
én het kruispunt van de Vossenberg zijn 
afgesloten voor het doorgaand verkeer. 

• Het verkeer van de Ekelstraat wordt 
omgeleid via de Koeterstraat en de 
Lierseweg.

• Het verkeer van de Stationsstraat wordt 
omgeleid via de Schoolstraat en de Lierseweg.

• Er geldt een parkeerverbod in de Vossenberg (straat) op de rijbaan tussen 
de Markgravenstraat en de Koeterstraat. Parkeren op de parkeerstrook 
mag wel.

De parkeerterreinen van de sporthal en de kunstacademie blijven 
bereikbaar
• Tussen de parkeerterreinen 1, 2 en 3 van de sporthal en het parkeerterrein 

van de academie is een doorgang.
• Zowel het in- als uitrijden gebeurt via de Vossenberg (straat). Om dit veilig 

te laten verlopen, staan er tijdelijke verkeerslichten aan de in- en uitrit.
• In de Vossenberg (straat) geldt eenrichtingsverkeer tussen de 

Madrigaalstraat en de Bolwerkstraat. Zo ontstaat er een verkeerslus. U 
kunt het parkeerterrein oprijden vanop de Lierseweg, via de Glasstraat, 
de Madrigaalstraat en Vossenberg (straat). Het parkeerterrein verlaten 
gaat via Vossenberg (straat) naar de Bolwerkstraat of de Lierseweg.

Meer informatie
Hebt u vragen over de werf, dan kunt u contact opnemen met  
werfleider Pieter Van den Eynde (tel. 014-85 29 49).

Volg de werkzaamheden op 
www.herentals.be/heraanleg-markgravenstraat.

De gele 
papiercontainers 
komen eraan
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
mei moeten uiterlijk op maandag 3 april bij 
de redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en te 
wijzigen.

DRUK: IPM printing n.v.
Gedrukt op 60 % gerecycleerd papier en 40 % 
FSC®-papier.

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

Binnenkort een gratis gele papiercontainer voor ieder 
Herentals gezin

Papier en karton buitenzetten kan binnenkort gemakkelijker. Dit voorjaar krijgt ieder 
gezin in onze stad een gratis gele papiercontainer. De containers worden in juni aan 
huis geleverd. Maar voor het zover is, ontvangt u nog een persoonlijke brief en een 
folder met informatie.

Niets dan voordelen

Gedaan met het verzamelen van papier in kartonnen dozen of het samenbinden in 
pakketjes. In de gele container kunt u papier en karton handig en netjes opslaan, zelfs 
buiten. De container heeft wielen, zodat u hem gemakkelijk naar de straatkant kunt 
rollen. En als het op de dag van de ophaling hard waait of regent, blijven de straten 
vrij van rondvliegend of nat papier en karton. Ook voor de ophalers is het een grote 
verbetering. Zij hoeven niet langer 10 ton papier en karton te heffen tijdens elke 
ophaalronde.

Een standaardcontainer van 240 liter

Standaard ontvangt ieder gezin een container van 240 liter. Dat is twee keer het volume 
van een gewone gft- of restafvalcontainer. De container is dus groot genoeg om er een 
hele maand papier en karton in te verzamelen. Voor bewoners van appartementen, 
studio’s en rijhuizen zijn er ook kleine containers van 40 liter beschikbaar. Verenigingen 
en handelaars kunnen kiezen tussen een container van 240 of 1.100 liter.

Wat moet u doen?

Voorlopig niets. Tussen eind april en begin mei krijgt u een persoonlijke brief en een 
folder met meer informatie over uw papiercontainer.

Wat kost dit?

De papiercontainer is gratis. Ook de ophaling en de verwerking van het papier en 
karton worden niet aangerekend. 

Meer informatie: www.papiercontainer.be

WETENSWAARD

STADS
KRANT
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WETENSWAARD

Spoorlijn tussen Tielen en Turnhout onderbroken

Van zaterdag 1 april tot maandag 10 april voert Infrabel werkzaamheden uit op de 
spoorlijn 29 tussen Herentals en Turnhout. Tijdens deze periode rijden er geen treinen 
op dit traject. De NMBS legt vervangbussen in voor de reizigers. De dienstregeling 
vindt u op www.nmbs.be.

Picknick in het arboretum

Op zondag 7 mei zet Herentals het toeristisch 
seizoen op een feestelijke manier in. Het 
volledige programma maken we bekend in de 
Stadskrant van mei, maar we lichten nu al graag 
een tipje van de sluier op. Dit jaar is iedereen 
welkom op een picknick in de stemmige tuin 
rond kasteel Le Paige. U kunt er uw dekentje 
uitspreiden op het gras of plaatsnemen aan 
een van de picknicktafels. Een picknickpakket 
met lekkere streekproducten kost 7 euro 
per persoon. Kinderen tot tien jaar betalen 
5 euro. Inschrijven kan van maandag 10 tot 
zaterdag 29 april via www.herentals.be/
picknick. De eerste 25 gezinnen krijgen een 
verrassing.

Foto: everyday.wondering.

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

Zandstraat winkelwandelstraat

Van 31 maart tot 14 oktober kunt u elke vrijdag van 9.30 uur tot 14 uur en elke 
zaterdag van 11 tot 18 uur verkeersvrij wandelen en winkelen in de Zandstraat. Er is 
geen autoverkeer toegestaan tussen de Grote Markt en de Sint-Magdalenastraat. De 
doorgang van de Collegestraat naar de Nieuwstraat blijft behouden. 

Schoolstraat aan basisschool De Zandkorrel

Sinds maandag 6 maart is Klaterteer (tussen Hoogton en de Tarwestraat) een 
schoolstraat. Dat betekent dat er bij het begin en het einde van de schooldag geen 
autoverkeer is toegestaan in de omgeving van de schoolpoort. Dat maakt het voor de 
leerlingen van De Zandkorrel veiliger om met de fiets of te voet naar school te komen. 
De Zandkorrel is een vestiging van Vrije Basisschool ’t Klavertje in Noorderwijk.

De schoolstraat geldt van maandag tot en met vrijdag van 8.20 uur tot 8.40 uur. Op 
maandag, donderdag en vrijdag geldt de schoolstraat ook van 15.10 uur tot 15.40 uur, 
op dinsdag van 15.40 uur tot 16 uur en op woensdag van 11.40 tot 12 uur. De school 
zorgt zelf voor het plaatsen en verwijderen van de hekken en borden.

Het verkeersreglement geldt tot 30 juni 2017. Daarna volgt een evaluatie en bekijken 
de stad en de school of de schoolstraat definitief ingevoerd kan worden. 

Meer fietsnetwerk, 
meer fietsplezier

Groter, veiliger en aantrekkelijker, 
met 100 kilometer nieuwe trajecten 
en vijftig extra knooppunten: dat 
is het fietsnetwerk Kempen anno 
2017. Hoog  tijd dus voor een nieuwe 
fietskaart met een up-to-date 
overzicht van alle knooppunten en 
trajecten. Op de kaart staan ook de 
langeafstandsroutes en doorsteken 
via de fietsostrades aangeduid. Wilt 
u een leuke tussenstop maken of 
hebt u honger of dorst? De kaart 
vermeldt tientallen attracties en 
heel wet lekkere haltes langs het 
netwerk. Kortom, met behulp van de 
nieuwe fietskaart Kempen stippelt u 
een deugddoende en belevingsvolle 
fietstocht uit. De kaart is te koop bij 
de dienst toerisme voor 9,95 euro.

Meer informatie: dienst toerisme,
Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,
www.herentals.be/toerisme
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WETENSWAARD
Nieuwe Tijden
De Kempen kiezen voor ecologische transitie

Meer en meer mensen wer-
ken samen aan een betere, 
ecologische toekomst. Ook 
in de Kempen zijn er veel 
plaatselijke initiatieven zoals 
samentuinen, repaircafés, 
voedselteams, autodelen 
en cohousing. Op zondag 
14 mei kunt u in cultuurcen-
trum ’t Schaliken kennisma-

ken met deze praktijkvoorbeelden. Daarover leest u meer in de volgende Stadskrant.

Verder organiseren de verschillende Kempense burgerinitiatieven de komende 
drie maanden meer dan zeventig activiteiten. Het volledige programma vindt u op  
www.nieuwetijden.be. Dit is alvast een greep uit de activiteiten in Herentals:

• Op de tweedehandsbeurs van de Gezinsbond kunt u baby- en kinderkleding, zwan-
gerschapskleding, speelgoed en meubeltjes kopen of verkopen. De tweedehands-
beurs vindt plaats op zondag 2 april, van 14 tot 16 uur, in zaal ’t Hof.

• In de workshop (T)overschotjes ontdekt u enkele nieuwe en verfrissende ideeën om 
etensrestjes om te toveren tot een heerlijke maaltijd. De workshop vindt plaats in de 
Campus Spiegelfabriek (Lierseweg 132) op vrijdag 7 april en op donderdag 20 april, 
telkens om 19.30 uur. Deelnemen kost 5 euro. Reserveren voor 7 april kan via  
014-51 76 73 en voor 20 april via marietjev@hotmail.com.

• Op woensdag 19 april kunt u om 10.15 uur een bezoek brengen aan de Kringkruide-
nier (Lierseweg 132). De winkel bedient twee soorten klanten: klanten die bewust 
kiezen voor goedkope, volwaardige producten en klanten die het financieel moeilij-
ker hebben en doorverwezen worden door het OCMW. Deelnemen kost 1,50 euro. 
Reserveren kan via gsm 0494-44 04 22.

Een Kameroense getuigt over vrouwenrechten

Martine Danadam komt uit het afgelegen, droge noorden van Kameroen, dat nog steeds 
gebukt gaat onder de terreur van Boko Haram. Zij coördineert er een vormingscentrum 
voor jongeren. Op uitnodiging van het Herentalse comité Kansen voor Jongeren van 
Mokolo komt Martine vertellen over het ontwikkelingswerk en het dagelijks leven in 
deze arme regio. U kunt haar getuigenis uit de eerste hand horen op donderdag 20 april 
om 20 uur in de Lakenhal. De toegang bedraagt 5 euro. Die gaat volledig naar Mokolo.

Meer informatie: Hilde Diels, gsm 0491-30 62 76, hildediels@yahoo.fr

Wandeling door
omgeving
Wuytsbergen-Ekelen

Op zaterdag 22 april nodigt het 
stadsbestuur de bewoners van de 
omgeving Wuytsbergen-Ekelen uit 
voor een wandeling. Het afgelo-
pen jaar werkte het stadsbestuur 
aan een kwaliteitsvolle ruimtelijke 
toekomstvisie voor deze wijk, met 
aandacht voor wonen, publieke 
ruimte en mobiliteit. De inbreng 
van de buurtbewoners tijdens de 
twee voorgaande debatavonden 
was daarbij zeer waardevol. Tijdens 
de wandeling licht het stadsbestuur 
het resultaat toe van de denkoefe-
ning voor de verschillende sites.
 
U bent om 10 uur welkom in de cafe-
taria van woonzorgcentrum Vogelzang
(Vogelzang 1). De wandeling duurt 
ongeveer twee uur.

Meer informatie:
www.herentals.be/structuurschets-
wuytsbergen-ekelen

Erfgoedkampioenen – 
Kampioenenerfgoed

De erfgoedcel Kempens Karakter 
werkt de komende jaren rond de 
geschiedenis van sport in onze re-
gio. De bedoeling is om uiteindelijk 
in elke deelnemende gemeente 
een mooie tentoonstelling over het 
plaatselijke sporterfgoed te organi-
seren. Daarom is de erfgoedcel op 
zoek naar zo veel mogelijk interes-
sante foto’s, documenten en ob-
jecten over clubs, evenementen en 
kampioenen. Hebt u nog mooi ma-
teriaal of boeiende verhalen over 
het sportverleden van Herentals, 
Morkhoven of Noorderwijk? Of wilt 
u graag meewerken aan dit project? 
De erfgoedcel stelt uw hulp ten 
zeerste op prijs.

Meer informatie:
Erfgoedcel Kempens Karakter,
tel. 014-21 47 00,
jeroen@kempenskarakter.be
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Reistoelating voor een 
minderjarige

Een reistoelating voor minderjari-
gen is een document waarmee u als 
ouder uw kind toestemming geeft 
om naar het buitenland te reizen. 
Als uw kind alleen, met de school, 
vrienden, grootouders of andere 
familieleden op reis gaat, kunt u 
dit document aanvragen. Een reis-
toelating wordt ook aangeraden als 
het kind met één van beide ouders 
reist.

Aanvragen
• U vindt het document op www.

herentals.be/reistoelating-min-
derjarige. Indien mogelijk print 
u het document thuis af en vult 
u het volledig in. 

• Eén van de ouders of de voogd 
kan de reistoelating laten af-
stempelen bij het onthaal van 
het stadsloket. U hoeft hiervoor 
geen afspraak te maken.

Wat brengt u mee?
• uw identiteitskaart
• als voogd: een bewijs van 

ouderlijke macht 
• het ingevulde document

Kostprijs
• De reistoelating is gratis.

STADSLOKETWONEN
De totaalrenovatiebonus:
de nieuwe isolatiepremie van 2017

Vlaanderen trekt resoluut de kaart van 
de totaalrenovaties. Als u minstens drie 
energiebesparende maatregelen uitvoert in 
een periode van vijf jaar, dan krijgt u boven 
op de premies van Eandis nog een bonus. 
Voor een eengezinswoning bedraagt die 
totaalrenovatiebonus 1.250 euro bij drie 
investeringen. Doet u meer investeringen, 
dan stijgt het bedrag. Voor appartementen 
wordt de bonus met de helft verminderd 
(dus een bonus van 625 euro bij drie 
investeringen).

De energiebesparende maatregelen die in 
aanmerking komen, zijn:
• isolatie van het dak of de zoldervloer, met een minimumoppervlakte van 30 m²
• muurisolatie, met een minimumoppervlakte van 30 m²
• vloerisolatie, met een minimum van 30 m²
• vervanging van glas door hoogrendementsglas, met een minimum van 5 m²
• installatie van een warmtepomp
• installatie van een zonneboiler
• installatie van een ventilatiesysteem

De totaalrenovatiebonus is er alleen voor woningen die voor 2006 werden aangeslo-
ten op het elektriciteitsnet of waarvoor de stedenbouwkundige vergunning voor 2006 
werd aangevraagd.

Bij elke investering vraagt u de bijhorende premie aan bij Eandis. Zodra Eandis vaststelt 
dat er voor een woning of appartement drie investeringen werden uitgevoerd die in 
aanmerking komen voor de totaalrenovatiebonus, krijgt u bericht dat u een totaalre-
novatiebonus krijgt.

Meer informatie:
www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus

De burenpremie: voordelig renoveren in groep

Vanaf april kunt u zich bij Eandis ook inschrijven voor een gezamenlijk renovatiepro-
ject. Als er tien of meer deelnemers uit dezelfde buurt inschrijven voor dezelfde ener-
giebesparende maatregel, dan start Eandis een renovatieproject op en wordt er een 
projectbegeleider (BENOvatiecoach) aangewezen. De projectbegeleider neemt een 
groot deel van uw taken over, zodat u zelf minder moet doen. Door de gezamenlijke 
aanpak kan de projectbegeleider ervoor zorgen dat de energierenovatie vlotter, beter 
en goedkoper wordt uitgevoerd.

In ruil krijgt de projectbegeleider een burenpremie. Als deelnemer krijgt u zelf geen 
burenpremie, maar hebt u wel recht op de premies van Eandis. De projectbegeleider 
kan u helpen bij het aanvragen van deze premies.

Meer informatie:
www.eandis.be/burenpremie
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SOCIO

Week van de
Valpreventie

Tijdens de Week van de Valpreven-
tie organiseert dienstencentrum  
’t Convent een valpreventiepar-
cours. Bij het ouder worden gaan 
uw zicht, evenwicht en spierkracht 
allemaal een beetje achteruit. Daar-
door vergroot de kans op vallen. Op 
het valpreventieparcours leert u de 
risico’s en de gevaren beter kennen. 
Dat gebeurt op een ludieke manier 
en onder het toeziende oog van een 
begeleider. Het parcours staat op 
dinsdag 25 april vanaf 13.30 uur op-
gesteld op de zolderverdieping van 
het OCMW (Nederrij 133/A). Vooraf 
inschrijven is verplicht.

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

De klus-en-verhuisdienst van de Kringwinkel
Zuiderkempen

De Kringwinkel Zuiderkempen heeft een klus-en-verhuisdienst. Die helpt u bij allerhande 
klusjes, zoals een lekkende kraan herstellen, schilderwerk uitvoeren, stopcontacten vast-
zetten, handvatten installeren, dakgoten ruimen en de tuin onderhouden. Ook wie gaat 
verhuizen en graag wat hulp krijgt, kan een beroep doen op de dienst.

De Kringwinkel Zuiderkempen is een sociale tewerkstellingsplaats. Mensen die moeilijk hun 
weg vinden op de arbeidsmarkt krijgen bij de klus-en-verhuisdienst een kans om werkerva-
ring op te doen.

Voor wie?
De klus-en-verhuisdienst helpt mensen met een beperkt inkomen, mensen met een 
handicap en ouderen. 

Kostprijs?
• Bent u zorg- of hulpbehoevend (invaliditeit van 66 procent of 9 punten) of ouder 

dan zeventig jaar, dan betaalt u 15 euro per persoon en per uur.
• Hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming, krijgt u een leefloon of bent u in 

schuldbemiddeling of budgetbegeleiding, dan betaalt u slechts 7,50 euro per per-
soon en per uur.

• Ook de vervoerskosten en de kostprijs van de gebruikte materialen (verf, hout, …) 
worden aangerekend.

• Het btw-tarief is 6 procent voor klussen aan een woning van ouder dan tien jaar. 
Voor andere klussen, tuinonderhoud of een verhuizing, betaalt u 21 procent btw.

Aanvragen?
De aanvraag gebeurt bij de sociale dienst van het OCMW of bij dienstencentrum 
’t Convent.

Sociale dienst OCMW, tel. 014-24 66 66, socialedienst@ocmwherentals.be
• Nederrij 133/A in Herentals: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en maandagavond 

van 18 tot 19 uur
• Dorpshuis Noorderwijk: dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur
• Dorpshuis Morkhoven: dinsdag van 11 tot 12 uur

Dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, 
elke werkdag van 9 tot 17 uur

Meer informatie: 
ww.dekringwinkelzuiderkempen.be
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SOCIO

Ontmoetingsmomenten voor baby’s en peuters: nieuwe data

Kent u de ontmoetingsmomenten van Peuters & Zo en Zwanger & Zo? U leert er ande-
re ouders kennen en kunt er ervaringen uitwisselen over opvoeden. Zwanger & Zo is er 
voor zwangere vrouwen en kersverse ouders. 
De begeleidster beantwoordt al uw vragen. Re-
gelmatig staat er ook een thema in de kijker, 
zoals borstvoeding of het belang van bewegen. 
In het speelpunt Peuters & Zo kan uw kind of 
kleinkind samen met andere peuters spelen 
terwijl u geniet van een kop koffie.

De ontmoetingsmomenten vinden plaats op 
dinsdag van 9 tot 11.30 uur in de Campus 
Spiegelfabriek (Lierseweg 132/A). Zwanger & 
Zo is er in de oneven weken en Peuters & Zo in de even weken. U vindt de kalender 
op www.herentals.be/hvhk. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.

Meer informatie:
Huis van het Kind Middenkempen,
tel. 014-24 66 47,
huisvanhetkind@isom.be

Wegwijs in Facebook, antivirus en cloud

In de eerste week van april komen studenten van de Thomas More Hogeschool in Geel 
naar openbaar computerlokaal ’t Peeseeke (Lierseweg 132). Zij geven er verschillende 
gratis infosessies.

Het programma ziet eruit als volgt:
• Maandag 3 april van 10 tot 11.30 uur
 De cloud: wat is dat, waarvoor gebruikt u het en hoe werkt het?
• Donderdag 6 april van 10 tot 11.30 uur
 Computerbeveiliging: welke antivirusprogramma’s kunt u gebruiken, hoe kunt u uw 

computer opschonen, … ?
• Vrijdag 7 april van 10 tot 11.30 uur
 Facebook: hoe gaat u er veilig mee om, hoe kunt u foto’s en video’s opladen, hoe 

maakt u een vriendengroep aan, … ?

Meer informatie en inschrijvingen:
De Link, tel. 014-24 66 92,
liezevalenberghs@ocmwherentals.be

Alegria ondersteunt mensen met kanker

Alegria is een open huis voor mensen met kanker en hun omgeving. Kanker verandert 
uw leven, en vaak ook dat van uw omgeving. Alegria helpt u op weg in deze moeilijke 
periode met een luisterend oor, een massage, workshops en informatie. De activitei-
ten vinden telkens plaats op donderdag tussen 9.30 en 16.30 uur in het Oud Gasthuis 
(Nederrij 133/A). U vindt het programma in de agenda achteraan in de Stadskrant. 
Deelnemen is gratis maar inschrijven is noodzakelijk. Dat kan op dinsdag of donderdag 
via gsm 0475-54 71 44.

Meer informatie: www.alegriavzw.be

Project Moeder-Taal 
zoekt vrijwilligers

Begin februari startte het project 
Moeder-Taal. Moeder-Taal zorgt 
ervoor dat anderstalige moeders 
met jonge kinderen (tot 3 jaar) toch 
lessen Nederlands kunnen volgen. 
Hun kinderen worden tijdens de 
lessen immers opgevangen door 
vrijwilligers. Het project helpt an-
derstalige vrouwen om gemakkelij-
ker een leven uit te bouwen in onze 
samenleving.

Er zijn nog een paar plaatsen vrij 
voor anderstalige moeders die les 
willen volgen. De lessen zijn op be-
ginnersniveau. Kandidaten moeten 
wel school hebben gelopen in hun 
land van herkomst.

Het project is het resultaat van een 
samenwerking tussen CBE Kempen, 
CVO DTL Herentals, Kind & Gezin, 
ISOM en het Agentschap Integratie 
en Inburgering. 

Nieuwe vrijwilligsters zijn trouwens 
ook nog altijd welkom. U kunt alle 
info krijgen bij Charlotte Brosius 
(charlotte.brosius@isom.be).
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN

Theater Antigone 
Semmelweis 
Vrijdag 7 april om 20 uur in de schouwburg

De Hongaarse arts  
Ignaz Philipp Semmel-
weis (1818-1865) is de 
grondlegger van de mo-
derne handhygiëne. Hij 
drong het sterftecijfer bij 
operaties drastisch terug, 
maar tijdens zijn leven 
werd hij totaal miskend.

Theater Antigone neemt deze fascinerende figuur als vertrekpunt.

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

De Maan (+5)
Uilskuiken en Takkeling 
Zondag 9 april om 14.30 uur in de schouwburg

Uilskuiken en Takkeling 
zijn twee uilskuikens. 
Het zijn weeskinderen. 
Mama is ontvoerd door 
een sperwer en papa 
misschien ook. Papa 
heeft Appelaar nog net 
kunnen vragen goed op 
Uilskuiken en Takkeling 

te letten. En zo is Appelaar een beetje de papa en mama van Uils-
kuiken en Takkeling geworden.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Batuque de Cordas  
Boke Hertals
Donderdag 13 april om 12.15 uur in de foyer

Vinicius Corrêa en Claudio 
Veiga vormen een van de 
meest spraakmakende 
akoestische gitaarduo’s 
van Brazilië. De twee ar-
tiesten smelten diverse 
stijlen samen, zoals mi-
longa, chamamé, baião, 
cateretê, embolada en 

de Afro-Braziliaanse batuques. Ze laten zich graag inspireren door be-
roemde collega’s zoals Edu Lobo, Ernesto Navaré en Richard Galliano.

Toegang en boterhammen: gratis 

Joris Hessels en Dimitri Leue
Boeken en Bubbels 
Zondag 23 april om 10.30 uur in het Oud Gasthuis

Interviewster Ka-
trien Lodewyckx 
bespreekt met  
theater-en-tele-
visieacteur Joris 
Hessels zijn per-
soonlijke boeken-
geschiedenis. Joris 
Hessels is bekend 

van het tv-programma Radio Gaga, dat twee seizoenen op Can-
vas liep. In de theaters speelt hij onder meer bij de gezelschap-
pen Compagnie Cecilia, Bronks en Het Gevolg.

Als tweede gast ontvangen we Dimitri Leue, die naast ac-
teur ook schrijver is. Hij vertelt over zijn boek Het Lortcher-
syndroom. In dit indringende fictiedebuut gebruikt hij de-
mentie als rode draad. Dimitri Leue is dit jaar ook peter van 
de Jeugdboekenmaand. 

Toegang:
10 euro / 7 euro (Vriendenpas) 

Javier Guzman
Ga-Bie-Jer 
Donderdag 27 april 2017 om 20 uur in de schouwburg 

Na zeven zinde-
rende zaalshows 
is Javier Guzman 
er weer klaar 
voor. De Neder-
landse cabaretier 
kijkt opnieuw om 
zich heen en in 
zichzelf: rake ob-
servaties, scherpe 

moppen, de zaal tegelijkertijd stil krijgen en luid laten la-
chen, … dat is Javier Guzman.

Toegang:
17 euro / 14 euro (Vriendenpas)

Eddie Niesten
Kermis!
Donderdag 13 april om 20 uur in de Lakenhal

GEANNULEERD 
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TENTOON

Maxim Piessen
Macrofotografie
Van zaterdag 11 maart tot en met zondag 16 april
in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Brénine
De wissel
Van zaterdag 1 april tot en met zondag 23 april
in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Tijdens De wissel vaardigt Hofke van Chantraine beeldend kun-
stenaar Brénine af naar kasteel Le Paige. Het cultuurcentrum 
van haar kant stuurt de Herentalse lichtkunstenaar Peter Snij-
der naar Hofke van Chantraine in Oud-Turnhout. 

Brénine verbaast u met onvoorziene verbanden en de speels-
heid van haar wereld. In haar werk vindt u steeds natuurstruc-
turen terug, soms in combinatie met gedroogde natuurelemen-
ten en organisch materiaal. Brénine is geboren in Herentals en 
heeft haar atelier in Oud-Turnhout.

Lichtkunstenaar Peter Snijder is gewapend met een vleug don-
kere humor en een scheut gezonde zwartgalligheid. Met zijn 
soldeerbout, leds en trekbandjes verwerkt hij de meest uiteen-
lopende materialen tot vreemde constructies.

U bent van harte welkom op de opening van de tentoonstelling 
op vrijdag 31 maart om 20 uur in kasteel Le Paige.

Toegang: gratis

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

FILM

Peter en de draak (6+)
Woensdag 5 april om 14.30 uur
in de schouwburg

Peter is een mysterieus tienjarig jongetje. Hij beweert dat hij in het 
bos woont met Elliot, een reusachtige, groene draak. Grace, de bos-
wachter, besluit op zoek te gaan naar waar Peter vandaan komt, 
waar hij thuishoort, en wat de waarheid is over de draak.

Peter en de draak is een Amerikaanse avonturenfilm die live-action-
beelden combineert met animatie. Cc ’t Schaliken programmeert 
de Vlaams gesproken versie.

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

Home
Dinsdag 25 april om 20 uur in de schouwburg

De zeventienjarige Kevin kan goed opschieten met zijn neef Sammy 
en leert via diens vriendengroep ook John kennen. John zit in een 
ondraaglijke thuissituatie en Kevin voelt de drang om zijn nieuwe 
vriend te helpen. Op een avond slaat het noodlot toe.

Home is een aangrijpende film over wat tieners en volwassenen 
in deze YouTube-tijden uiteen- en samendrijft. De cast bestaat uit 
een aantal jonge niet-professionele acteurs, aangevuld met profes-
sionele acteurs. Regisseur Fien Troch kaapte op het filmfestival van 
Venetië de prijs voor beste regisseur weg.

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

Le Ciel Flamand
Woensdag 26 april om 14.30 uur in de schouwburg

Monique baat samen met haar dochter Sylvie het baanbordeel Le 
Ciel Flamand uit. Wanneer Sylvie en Monique aan het werk zijn, 
ontfermt nonkel Dirk zich over Eline, het zesjarige dochtertje van 
Sylvie. Tot een dramatische gebeurtenis de zekerheden in hun leven 
in gevaar brengt.

Net als in zijn debuut Offline schetst Peter Monsaert in zijn nieuwe 
prent een portret van mensen die samen vechten voor hun familie.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)
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WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
Van vrijdag 28 april tot en met zondag 7 mei is het de 
Week van de Amateurkunsten (WAK). Het thema is 
‘the making of’, een insteek die gedachteluikjes opent, 
ideeën sprokkelt en de focus legt op het artistieke 
proces in plaats van op het eindresultaat.

Lokale Helden
Vrijdag 28 april vanaf 16.30 uur
Zaal ’t Hof, Grote Markt 41

Cultuurcentrum ’t Schaliken sluit zich aan bij het initiatief van Poppunt 
om tijdens de Week van de Amateurkunsten een podium te geven 
aan lokaal muzikaal talent. Verschillende muzikanten en groepen uit 
Herentals stelden zich de afgelopen maanden kandidaat. Op vrijdag 
28 april ruilen zij hun donkere repetitielokaal in voor de schijnwerpers 
van zaal ’t Hof. Kom hen aanmoedigen en laat u overtuigen door de 
muzieksterren van morgen. De toegang is gratis.

De Lokale Helden zijn: High Voltage (rock en pop), T’Che (singer-
songwriter), Bart Van den Bossche (singer-songwriter), Devil’s 
Juice (rock, metal), Vincent Slegers (hill country blues), Attitude 
(covers) en Erik and the Nervous Breakdown (blues).

Atelier X
BEST SHOT
Open op 29 en 30 april en op 1, 6 en 7 mei,
telkens van 14 tot 17 uur 
Kasteel Le Paige, Nederrij 135
Lakenhal, Grote Markt

Zes vrouwen en zes mannen tonen hun best shot met tekenin-
gen, schilderijen, grafiek, keramiek, beeldhouwwerken, foto’s 
en mixed media. Wat hebben ze gemeen? Een opleiding in de 
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst en zin om hun wer-
ken te tonen in deze prachtige locaties.

Curieus Herentals
Jaarlijkse quiz
Zaterdag 29 april om 20 uur
Zaal ’t Hof, Grote Markt 41

Curieus Herentals organiseert een quiz over algemene kennis. 
Het niveau is haalbaar voor zowel doorgewinterde quizzers als 
amateurs. Elke deelnemer wint een prijs. Vorm een ploeg van 
vijf personen en schrijf u voor 21 april in bij Willy De Wachter 
(gsm 0473-96 54 18, willy.de.wachter@telenet.be).
Deelnemen kost 15 euro per ploeg.

S-Plus
Dansmarathon voor senioren
Dinsdag 2 mei om 13 uur
Zaal ’t Hof, Grote Markt 41

Alle senioren zijn welkom op de dansvloer. Deelnemen kost 
5 euro. Een kop koffie of thee en een versnapering inbegre-
pen. U kunt zich inschrijven bij Willy De Wachter
(gsm 0473-96 54 18, willy.de.wachter@telenet.be).

Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans

Koren in alle geuren en smaken
Dinsdag 2 mei om 19 uur
Academie, Hikstraat 28

Verschillende koren van de Herentalse muziekacademie tre-
den op: het vocaal ensemble (o.l.v. Rozelien Nys), het jonge-
renkoor (o.l.v. Nele Witvrouwen), het folkkoor (o.l.v. Liesbeth 
Verlaet) en het pop-rock-jazzkoor (o.l.v. Merijn Bruneel).

Concerten gitaarensembles
Woensdag 3 mei om 18.30 uur
Lakenhal, Grote Markt

Alle klassieke gitaarensembles van de muziekacademie spelen 
een concert, van duo over kwartet tot groot ensemble. 

Windkracht 10
Zaterdag 6 mei om 13 uur en om 18 uur
Cultuurcentrum ’t Schaliken, Grote Markt 35

Elf harmonies en fanfares uit Herentals en omgeving vullen cul-
tuurcentrum ’t Schaliken met blazersklanken. De hele namiddag 
zijn er concerten, workshops, ... Om 18 uur sluiten alle blazers-
klassen deze muzikale dag af met een slotconcert. 
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WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN ERFGOEDDAG
Op zondag 23 april is het Erfgoeddag. Het thema dit 
jaar is ‘zorg’. In heel Vlaanderen zijn er tal van gratis 
tentoonstellingen, wandelingen en rondleidingen die 
u laten kennismaken met het lokale verleden. Ook 
Herentals neemt deel! 

Rondleiding
Het stadsarchief als Open Erfgoedhuis
Augustijnenlaan 1
Van 10 tot 16 uur

De zorg voor erfgoed is meer dan het bijhouden ervan. Op het 
stadsarchief zetten enthousiaste medewerkers zich elke dag 
in om het Herentalse erfgoed zo goed mogelijk te bewaren en 
beschikbaar te maken aan de gebruiker en het nageslacht. Tij-
dens een exclusieve rondleiding komt u meer te weten over de 
voornaamste bedreigingen van ons erfgoed en hoe het stads-
archief ze aanpakt. Er zijn rondleidingen om 10, 11, 12, 13, 14 
en 15 uur.

Meer informatie:
Kempens Karakter, tel. 014-21 97 00,
www.kempenskarakter.be

Tentoonstelling
De Drie Goddelijke Deugden opgefleurd
Zorg voor kerkelijk erfgoed
Sint-Waldetrudiskerk
Van 14 tot 17 uur

In de Sint-Waldetrudiskerk staat het recent gerestaureerde 
schilderij De Drie Goddelijke Deugden van de Antwerpse mees-
ter Peter van Lint (1609-1690) in de kijker. De behandeling van 
het schilderij werd mede mogelijk gemaakt door een erfgoed-
premie van de provincie Antwerpen. Tijdens een rondleiding 
verneemt u meer over de algemene zorg voor het kerkelijk erf-
goed. De tentoonstelling is een organisatie van de kerkfabriek 
Sint-Waldetrudis en Toerisme Herentals.

The Legends
Bal Pop
Zaterdag 6 mei om 20.30 uur
Zaal ’t Hof, Grote Markt 41

The Legends maken er met hun bal populaire een gezellige 
avond van. De coverband brengt gevarieerde muziek voor een 
divers publiek. Tickets kosten 8 euro in voorverkoop (verkrijg-
baar bij cc ’t Schaliken) en 10 euro aan de kassa.

Tabula Rasa
Open atelier
Zondag 7 mei van 10 uur tot 18 uur
Schoolstraat 44

Tabula Rasa houdt een open atelier waarbij iedereen kan ko-
men kijken naar the making of van het evenement Een streepje 
Francken. Dat vindt in 2018 plaats in Herentals. De leden van 
het kunstenaarsatelier laten zich inspireren door de gilde van 
de wolwevers, opdrachtgevers van Francken. Tijdens het open 
atelier laten de leerlingen van de afdeling woord van de mu-
ziekacademie de wolwevers spreken.
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JEUGD

Buitenspeeldag
Op woensdag 19 april is het weer Buitenspeeldag. 
Deze dag is elk jaar een groot succes. Alle kinderen 
zijn tussen 13 en 16 uur welkom aan de sporthal 
in Noorderwijk, op het Dorpsplein in Morkhoven 
en in het Stadspark van Herentals. Daar kunnen zij 
zich uitleven op springkastelen en deelnemen aan 
leuke activiteiten. Het volledige programma vindt 
u op www.herentals.be/buitenspeeldag. Deelne-
men is gratis en inschrijven is niet nodig.

Let op: de Buitenspeeldag is geen opvanginitiatief. 
U moet zelf toezicht houden op uw kinderen.

Jeugdraad bestaat vijftig jaar

Al vijftig jaar is de jeugdraad de stem van de Herentalse jeugd. Het Herentalse jeugdwerk 
en het jeugdbeleid zijn het resultaat van de jarenlange inzet van de leden. Daarnaast 
organiseert de jeugdraad ook regel-
matig activiteiten voor de Herentalse 
kinderen, jongeren en jeugdvereni-
gingen.

Om deze verjaardag te vieren stelt de 
jeugdraad een tentoonstelling samen 
over zijn geschiedenis. Hiervoor vraagt 
de jeugdraad uw hulp. Hebt u verha-
len, teksten, foto’s, verslagen of leuke 
anekdotes uit de geschiedenis van de jeugdraad en wilt u die met iedereen delen? Breng 
uw materiaal dan voor 30 april naar de jeugddienst in het Stadspark of mail het naar jeugd-
dienst@herentals.be. Ook namen en contactgegevens van mensen die lid waren van de 
jeugdraad of een belangrijke rol speelden in zijn geschiedenis zijn welkom. 

Theater-doe-dag Jong Geweld 

Op zaterdag 8 april vindt de Theater-
doe-dag Jong Geweld plaats in en 
rond cultuurcentrum ’t Schaliken. 
Jongeren tussen 10 en 18 jaar kun-
nen er gratis deelnemen aan verschil-
lende workshops. Voelt uw kind het 
soms kriebelen om op een podium te 
staan? Heeft het soms de drang om 
te zingen voor een groot aantal men-
sen? Kijk dan zeker eens op
www.herentals.be/jonggeweld. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

De Speelbus komt naar 
uw speelstraat

Om nog meer kinderen aan het 
spelen te krijgen, komt de Speelbus 
van 7 tot 11 en van 16 tot 18 au-
gustus naar de verschillende speel-
straten in Herentals. De bus komt 
’s avonds van 17 tot 19.30 uur, 
wanneer de meeste kinderen thuis 
zijn om te spelen. U geeft uw voor-
keursdagen op bij uw aanvraag 
voor een speelstraat. Hoe meer da-
gen u opgeeft, hoe groter de kans 
dat de Speelbus naar uw straat kan 
komen. Een speelstraat aanvragen 
kan nog tot vrijdag 21 april. U vindt 
het reglement en het aanvraagfor-
mulier terug op www.herentals.be/
speelstraat.

Pretbaden in de
paasvakantie

Tijdens de paasvakantie worden 
de zwembaden van het Netepark 
tussen 14 en 16 uur omgetoverd 
in een groot spelparadijs. Trotseer 
de grote octopus of probeer in één 
keer de tien meter lange loopmat 
over te lopen. Voor de kleinsten is 
er extra spelmateriaal aanwezig in 
het doelgroepenbad.

Meer informatie:
afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking, Stadspark z/n,
tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be
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AANKONDIGINGEN

De ontdekking van ons zonnestelsel
De amateursterrenkundigen van Herentals 
(ASH-Polaris) bestaan 35 jaar. Naar 
aanleiding van deze verjaardag organiseert 
de vereniging een tentoonstelling met als 
titel De ontdekking van ons zonnestelsel. U 
ziet er hoe het beeld over het zonnestelsel 
door de eeuwen heen geëvolueerd is. Een 
aantal onbemande ruimtevluchten komen 
ook uitgebreid aan bod. Zo maakt u onder 
meer kennis met de wondere wereld van 
Pluto en kunt u een schaalmodel van de 
Europese ExoMars bewonderen.

De tentoonstelling vindt plaats in de Lakenhal en is open op zaterdag 22 april, van 14 tot 
20 uur, en op zondag 23 april, van 14 tot 18 uur. Bovendien is er op zondag tussen 10 en 
12 uur een verrassingsoptreden van enkele Herentalse woord- en muziekkunstenaars. 
De toegang is gratis.

Meer informatie: www.ashpolaris.vvs.be  

Perswandeling
De Herentalse Wandelclub nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de Perswandeling 
op zondag 16 april. U kunt kiezen uit zeven verschillende afstanden tussen 5 en 
42 kilometer. Alle wandelingen starten aan zaal Nieuwland (Nederrij 100). Afhankelijk 
van de afstand die u kiest, wandelt u langs de Kleine Nete, het Begijnhof, De Roest, 
Heiken, het Peerdsbos, de Oirlandse Heide, de bossen van Herentals en zelfs die van 
Lichtaart. Vertrekken kan tussen 7 en 15 uur. Deelnemen kost 1,50 euro. Leden van de 
Wandelfederatie betalen 1,10 euro.

Meer informatie: tel. 014-22 09 00, www.herentalsewandelclub.be

Oldtimermeeting aan de Herenthoutseweg 
Op zondag 30 april vindt de derde editie van de Herentalse oldtimermeeting plaats op het 
multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg. Alle auto’s, motoren, vrachtwagens 
en tractoren ouder dan 25 jaar zijn welkom op dit evenement. Ook met een Mustang 
of een exclusieve wagen (Ferrari, Spyker, Maserati, ...) kunt u zich inschrijven. Het 
bouwjaar speelt daarbij geen rol. De meeting start om 10 uur. Rond 15 uur is er een 
prijsuitreiking. De toegang is gratis, zowel voor deelnemers als toeschouwers.

Meer informatie en inschrijvingen:
herentalse.oldtimerrondrit@hotmail.com, gsm 0498-58 53 10

De spiritualiteit van J.R.R. Tolkien
J.R.R. Tolkien, auteur van The Lord of the Rings en The Hobbit, is een van de stichters 
van het fantasygenre in de literatuur. In 2013 publiceerde Bart Willemen het boek 
The Lord of Tolkien. Hierin gaat hij dieper in op de katholieke overtuiging van deze 
bekende schrijver. Op zondag 30 april om 15 uur geeft hij hierover een lezing in de Sint-
Catharinakerk op het Begijnhof. De toegangsprijs bedraagt 5 euro, inclusief een drankje 
na afloop. De lezing is een organisatie van Heilige Huisjes.

Meer informatie: www.heiligehuisjes.be

Tentoonstelling
Something Old,
Something New

Het atelier vrije grafiek van 
de Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunst toont vanaf 
zaterdag 29 april haar werk in de 
Vitrine, de galerij van de academie. 
Voor de tentoonstelling Something 
Old, Something New staken de 
studenten iconische werken van 
oude meesters in een hedendaags 
en grafisch jasje. U kunt de 
tentoonstelling gratis bezoeken 
tot en met 31 mei op maandag, 
dinsdag, woensdag van 13 tot 
21 uur en op zaterdag van 9 tot 
13 uur. De Vitrine is gesloten tijdens 
de schoolvakanties. De vernissage 
vindt plaats op woensdag 26 april 
om 20 uur.

Meer informatie:
Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst, Markgravenstraat 77,
tel. 014-28 51 55

25ste editie van de 
kruisweg
Op 14 april, met Goede Vrijdag, 
organiseert de Gezinsgroep voor 
de 25ste maal een kruisweg aan 
Kruisberg. Aan de veertien statiën 
klinkt telkens een stukje verhaal 
en muziek. Wilt u deelnemen, 
kom dan om 19.45 uur naar het 
parkeerterrein aan de Wijngaard. De 
kruisweg begint om 20 uur.

Meer informatie: tel. 014-21 39 39
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AANKONDIGINGEN

Euro-Children zoekt 
nieuwe gastgezinnen
Elke zomer zorgt Euro-Children ervoor 
dat kinderen uit Europese probleem-
gebieden op vakantie kunnen komen 
bij Vlaamse gastgezinnen. De meeste 
kinderen komen elk jaar terug naar 
hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook 
telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar 
gaat het om twintig jongens en meis-
jes tussen 8 en 12 jaar oud uit Wit-Rus-
land, Kroatië, Bosnië en Herzegovina 
en Slovakije. Voor hen is de organisa-
tie op zoek naar nieuwe gastgezinnen. 
Wilt u een van deze kinderen enkele 
weken een thuis bieden, neem dan 
contact op met Euro-Children.

Meer informatie: Euro-Children,
gsm 0495-67 82 37,
info@eurochildren.be,
www.eurochildren.be

Rouwen na zelfdoding

Christel Heselmans, zelf nabestaande 
na zelfdoding, beschreef haar afge-
legde weg in haar ontroerende tek-
stenbundel In mildheid ontdooien. 
Haar teksten zijn zo levensecht dat ze 
voor andere rouwenden heel herken-
baar zijn. Maar ze zijn ook een bron 
van hoop, want ze beschrijft naast 
haar donkere emoties ook haar ver-
lichtende inzichten. De opbrengst van 
de bundel gaat naar de Werkgroep 
Verder, een organisatie die zich inzet 
voor nabestaanden na zelfdoding. 

Christel Heselmans brengt een open-
hartige en eerlijke getuigenis over 
haar rouwproces op dinsdag 18 april 
om 19.30 uur in de Standaard Boek-
handel (Zandstraat 92-94). Iedereen 
is welkom, de toegang is gratis.

Start to Golf

Op paasmaandag 17 april organiseert de 
Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) een 
Start to Golf-dag. Ook bij Golfclub Witbos 
in Noorderwijk kunt u die dag terecht voor 
een gratis golfinitatie. Jong of oud, alleen 
of met het hele gezin, iedereen is welkom. 
Ga de uitdaging aan en schrijf u in via 
www.starttogolf.be.

Meer informatie:
Golfclub Witbos, Witbos z/n,
tel. 014-26 21 71

Lenteconcert van Harmonieorkest Sint-Jozefscollege

Op zaterdag 22 april om 20 uur en op zondag 
23 april om 15 uur kunt u het jaarlijkse 
lenteconcert van het harmonieorkest 
van het Sint-Jozefscollege bijwonen. Het 
concert vindt plaats in de feestzaal van kOsh 
Campus Collegestraat (Collegestraat 46). 
Onder leiding van Bruno Van Steenbergen 
speelt het orkest onder meer nummers van 
The Blues Brothers, Prince, The Beatles en 
Michael Jackson. Tickets kosten 8 euro in 
voorverkoop en 10 euro aan de kassa.

Meer informatie en tickets:
gsm 0498-21 10 65

Kreutzfeld Verein doet 4 zusters

Vera, Martha, Marie en Lies: vier zusters uit 
één stuk. Een stuk over vroeger en nu, over 
hoe de ene met de andere verbonden is, 
over hoe alles met elkaar te maken heeft. 
Over heel wat. Kreutzfeld Verein vertaalt de 
wondermooie, maar breekbare tekst van 
Claire Swyzen naar een intiem decor in het 
Koetshuis van Le Paige. Als toeschouwer 
wordt u mee uitgenodigd aan tafel waar van 
het een het ander komt.

De voorstellingen vinden plaats op 27, 28, 29 
en 30 april en op 4, 5, 6, 7 en 11 mei, telkens 
om 20 uur. Een ticket kost 15 euro, een hapje 
en een drankje inbegrepen.

Meer informatie en tickets:
www.kreutzfeldverein.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 11/03 
tot 16/04

TENTOON Maxim Piessen – Macrofotografie / Lakenhal / Op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Van 01/04 
tot 23/04

TENTOON Brénine   De wissel / Kasteel Le Paige / op vrijdag, zaterdag 
en zondag van 14 tot 17 uur 

ZA 01/04 WINKEL  Shop in Thals / Stadscentrum

FUIF KSA Herentals – I love Hertals / Zaal ’t Hof / 21 uur

ZO 02/04 WINKEL Shop in Thals / Stadscentrum

JEUGD  Spel van de Roetaert / Grote Markt / 15 uur

VERKOOP Tweedehandsbeurs Gezinsbond / Zaal ’t Hof / Van 14 tot 
16 uur

TUIN TuinHier – Algemeen onderhoud in de biotuin / Eetzaal 
kOsh Campus Scheppersstraat / 10 uur

UiT Pannenkoeken- en croque-monsieurdag t.v.v. 
hulpgoederen voor Roemenië / Parochiezaal Morkhoven, 
Goorstraat 1 / Van 11 tot 18 uur

MA 03/04 INFO Gratis infosessie: Wat is de cloud? / ’t Peeseeke, 
Lierseweg 132 / Van 10 tot 11.30 uur / Info:
tel. 014-24 66 92, liezevalenberghs@ocmwherentals.be   

WO 05/04 FILM Peter en de draak / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

DO 06/04 CREA Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 
16.45 uur / Info: tel. 014-26 66 93

SOCIO Alegria – Schedelmassage / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A 
/ Van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 
6.30 uur

INFO Gratis infosessie: Computerbeveiliging / ’t Peeseeke, 
Lierseweg 132 / Van 10 tot 11.30 uur / Info: tel. 014-24 66 
92, liezevalenberghs@ocmwherentals.be   

VR 07/04 THEATER Theater Antigone   Semmelweis / cc ’t Schaliken / 20 uur

INFO Workshop (T)overschotjes / I.s.m. Vormingplus Kempen / 
Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A / 19.30 uur

INFO Gratis infosessie: Facebook / ’t Peeseeke, Lierseweg 
132 / Van 10 tot 11.30 uur / Info: tel. 014-24 66 92, 
liezevalenberghs@ocmwherentals.be   

ZO 09/04 UiT Maandelijkse muntenbeurs van Numismatica – Personen-
belastingsplaatjes in Belgisch Congo / Sint-Antoniuszaal, 
Kapucijnenstraat / Van 8.30 tot 12 uur

TUIN TuinHier – Bloemschikken / Eetzaal kOsh Campus 
Scheppersstraat / 10 uur

THEATER De Maan   Uilskuiken en Takkeling / cc ’t Schaliken / 14.30 
uur

DI 11/04 LEZING Christel Heselmans – Rouwen na zelfdoding / Standaard 
Boekhandel, Zandstraat 92-94 / 19.30 uur

DO 13/04 MUZIEK Batuque de Cordas   Boke Hertals / cc ’t Schaliken / 12.15 
uur

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

SOCIO Alegria – Gelaatsverzorging / Oud Gasthuis, Nederrij 
133/A / Van 9.30 tot 12.30 uur

SOCIO Alegria – Bloemschikken / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / 
13.30 uur

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

VR 14/04 UIT Paashaas deelt paaseitjes uit op de vrijdagmarkt / Grote 
Markt, Hofkwartier, Belgiëlaan, Augustijnenlaan

UiT Kruisweg / Kruisberg, parkeerterrein Wijngaard / 19.45 
uur

FUIF Thank God it’s Friday / Zaal ’t Hof / 21 uur

Van 15/04 
tot 19/04

KERMIS Paaskermis / Grote Markt

ZO 16/04 UIT Paashaas deelt paaseitjes uit op de zondagmarkt / 
Belgiëlaan

WANDEL Perswandeling van de Herentalse Wandelclub / Zaal 
Nieuwland, Nederrij 100 / Van 7 tot 15 uur

MA 17/04 UiT Start to Golf / Golfclub Witbos, Witbos z/n

DI 18/04 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum 
Noorderwijk, Ring 27-29 / Van 17.30 tot 20.30 uur

SENIOR Grijze Panters – Gezellig samenzijn / ’t Convent, Begijnhof 
17 / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

WO 19/04 FIETS Fietsgraveren / Fietspunt station / Van 12 tot 16 uur

JEUGD Buitenspeeldag / Sporthal Noorderwijk, Dorpsplein 
Morkhoven en Stadspark Herentals / Van 13 tot 16 uur

INFO Bezoek de Kringkruidenier / Campus Spiegelfabriek, 
Lierseweg 132/A / Van 10.15 tot 11.30 uur

DO 20/04 CREA Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 
16.45 uur / Info: tel. 014-26 66 93

SOCIO Alegria – Hand- en voetmassage / Oud Gasthuis, Nederrij 
133/A / Van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

INFO Een Kameroense getuigt over vrouwenrechten / Lakenhal 
/ 20 uur

SOCIO Familiegroep Dementie – Dementie is meer dan vergeten 
/ ’t Convent, Begijnhof 17 / 18 uur

INFO Workshop (T)overschotjes / I.s.m. Vormingplus Kempen / 
Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A / 19.30 uur

VR 21/04 VROUW Vrouwenraad – Paasfeest / 13.30 uur / Tuinzaal ’t Hof, 
Grote Markt 41 / Info: Louisa, tel. 014-22 00 55

ZA 22/04 MUZIEK Lenteconcert van Harmonieorkest Sint-Jozefscollege / 
kOsh Campus Collegestraat / 20 uur

Van 23/04 
tot 25/04

KERMIS Statiekermis / Noorderwijk

ZO 23/04 TENTOON Erfgoeddag   De Drie Goddelijke Deugden opgefleurd, zorg 
voor kerkelijk erfgoed / Sint-Waldetrudiskerk / Van 14 tot 
17 uur

INFO  Erfgoeddag / Rondleiding in het stadsarchief / 
Augustijnenlaan 1 / Van 10 tot 16 uur

TUIN TuinHier – Biotuinieren: plagen, ziekten en maatregelen / 
Eetzaal kOsh Campus Scheppersstraat / 10 uur

TUIN TuinHier – Ruilbeurs en tombola / kOsh Campus 
Scheppersstraat / 14 uur

WOORD Joris Hessels en Dimitri Leue   Boeken en Bubbels / 
Bovenverdieping van het oud gasthuis / 10.30 uur 

MUZIEK Lenteconcert van Harmonieorkest Sint-Jozefscollege / 
kOsh Campus Collegestraat / 20 uur

UiT Sint-Sebastiaansgilde – Schietwedstrijd handboog / 
Voetbalveld Dikberd / 14 uur

DI 25/04 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de 
OCMW-secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

SENIOR Valpreventieparcours / OCMW, Nederrij 133/A / 13.30 uur

FILM Home / cc ’t Schaliken / 20 uur

WO 26/04 FILM Le Ciel Flamand / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

DO 27/04 CREA Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 
16.45 uur / Info: tel. 014-26 66 93

SOCIO Alegria – Badmode voor vrouwen met kanker / Oud 
Gasthuis, Nederrij 133/A / 13.30 uur

HUMOR Javier Guzman / cc ’t Schaliken / 20 uur

THEATER Kreutzfeld Verein – 4 zusters / Koetshuis Le Paige, 
Nederrij 98 / 20 uur

DO 28/04 MUZIEK Lokale Helden / zaal ’t Hof / 16.30 uur 

THEATER Kreutzfeld Verein – 4 zusters / Koetshuis Le Paige, 
Nederrij 98 / 20 uur

ZA 29/04 TENTOON Atelier X   BEST SHOT / Kasteel Le Paige en Lakenhal / van 
14 uur tot 17 uur

QUIZ Jaarlijkse quiz van Curieus / Zaal ’t Hof / 20 uur

THEATER  Kreutzfeld Verein – 4 zusters / Koetshuis Le Paige, 
Nederrij 98 / 20 uur

UiT Corpus Sanum – It’s Moving Time / cc ’t Schaliken / 19 uur

ZO 30/04 LEZING Bart Willemen – Voedsel voor onderweg, de spiritualiteit 
van Tolkien / Sint-Catharinakerk, Begijnhof / 15 uur

UiT Oldtimermeeting / Multifunctioneel terrein 
Herenthoutseweg / 10 uur

THEATER Kreutzfeld Verein – 4 zusters / Koetshuis Le Paige, 
Nederrij 98 / 20 uur

UiT Corpus Sanum – It’s Moving Time / cc ’t Schaliken / 14 uur
    



april 2017 17

UIT IN HERENTALS

ACTIEVE SENIOR

OKRA Sint-Waldetrudis

Elke dinsdag TURNEN Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur 
/ Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34

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

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

Elke donderdag DANSEN Dansen zonder partner / Sportcomplex De 
Vossenberg / 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: Mia 
Driesen, gsm 0486-40 33 93

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 
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 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 AQUA-
FITNESS

Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

JONG

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

PAASKERMIS 

HERENTALS

STATIEKERMIS 
NOORDERWIJK

VAN 15 TOT 19 APRIL

VAN 23 TOT 25 APRIL

19 april familiedag
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Geboorten

 02/02 Aysan, dochter van Zohreh Shirafkan en Mahdi Mohammad Hosseini
 10/02 Gemaïley, dochter van Marjorie Horb
 12/02 Aaron, zoon van Joweria Nagawa en Ivan Kikaawa
 13/02 Eliah, zoon van Els Van der Linden en Ruben Docquier
 15/02 Feel, zoon van Nathalie Verhoeven en Davy De Reyck
 15/02 Joanna, dochter van Eline Lenaerts en Rolf Timmermans
 17/02 Lily-Helena, dochter van Betty Brito Silva en Graham Wignall
 17/02 Gloria, dochter van Emma Pardon en Arne Geluykens
 18/02 Lenne, dochter van Dorien Vervoort en Manuel Goukens
 19/02 Elena, dochter van Nicky Smeekens en Nelson Atilano Faria
 22/02 Rosie, dochter van Annick Mariën en Maarten Hoeylaerts
 23/02 Marie, dochter van Anneleen Eelen en Dries Dooms

Overlijdens

 02/02 Ludovicus D’Joos (90), weduwnaar van Yvonna Dauwen
 05/02 Maria Van de Poel (91), weduwnaar van Jeanne Van de Put
 07/02 Augusta Hendrickx (93), weduwe van Jozef Haverans
 07/02 Georges Hermans (75) , weduwnaar van Eliza Merken
 09/02 Sophia Van Naelten (80), weduwe van Marcel Sambree
 11/02 Maria Vervecken (94), weduwe van Frans Florus
 11/02 Helena Van Hove (79), weduwe van Frans van Meerbergen
 13/02 Anna Peeters (92)
 16/02 Kristel Geysen (53)
 18/02 Emma Bruyninckx (79), weduwe van Jozef Spiessens
 19/02 Arlette Simons (77)
 20/02 August Peeters (84), echtgenoot van Paulette Lachi
 22/02 Jozef Van den Bergh (79)
 22/02 Astrid Vleugels (87), weduwe van Karel Nuyts
 24/02 Rudy De Clercq (62), echtgenoot van Marion Häntsch
 24/02 Robert Vermeulen (82), echtgenoot van Anysia Smets
 26/02 Ludovicus Loockx (82), weduwnaar van Julia Van Bael
 27/02 Leonardus Peeters (79), echtgenoot van Anny De Meyer
 28/02 Maria Van Beek (94)
 02/03 Maria Swiers (97), weduwe van Johann Valasek
 02/03 Maria Bakelants (89), weduwe van August Lenaerts
 03/03 Martha Oyen (92), weduwe van Alfred Van Grieken
 03/03 Marc Van Houtven (58), echtgenoot van Diane Moeskops
 03/03 Armand Van Damme (87)
 05/03 Bertrand Vermeulen (78)

Huwelijksaankondigingen

 Lars Eelen en Caro Embrechts
 Martial Djippeu Emoguy en Dana Flies
 Thomas Van Remortel en Charlotte Dillen
 Kobe Van Minsel en Sara Leysen
 Ricardo Laureys en Ilse Loodts
 Peter Goossens en Evi Van Loy
 Johan Dries en Rina De Belser
 Aaron Van de Velde en Yentle Buelens
 Yannick Van Roie en Evy Alen
 Tim De Kinder en Virginie Vrolijkx
 Christophe Van Looy en Wendy Versweyvelt
 Eli Bekers en Latoya Van der Stock

Huwelijken

 Sean De Bie en Sofie Leemans
 Jeroen De Kinder en Jenna Nelissen

BURGERZAKEN SPREEKUREN

Spreekuren

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

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

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

Federale pensioendienst zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur

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

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

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

Fonds voor arbeidsongevallen
elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande, 
Warandestraat 42, Turnhout
[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72
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DRINGENDE HULP

Brandweer  100 of 112

Ziekenwagen  100

Politie  101

Antigifcentrum  070-245 245

Gasgeur  0800-65 065

WACHTDIENSTEN 

Apothekers  0903-99 000 (1,50 euro/min)  
 www.apotheek.be

Tandartsen  0903-39 969 (1,50 euro/min)  
 Op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 9 tot 18 uur

Huisartsenwachtpost Nederrij  99 014-22 22 00 

 Van vrijdag om 19 uur tot maandag om 8 uur en op feestdagen

STADSDIENSTEN 
administratief centrum - Augustijnenlaan 30  014-28 50 50

Belastingen 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

bpost - Belgiëlaan 51 022-012 345

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

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

Defecten aan de openbare verlichting 0800-6 35 35 

De Lijn  070-220 200

Diftar-informatielijn  0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22  014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n  014-21 21 86

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

Muziekacademie - Hikstraat 28  014-21 33 05

Netepark - Vorselaarsebaan  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

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

Politiezone Neteland - Molenvest 23  014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10  014-85 92 40

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

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60  014-85 95 10

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1  014-21 28 00

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk  014-28 50 50

Tekenacademie - Markgravenstraat 77  014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35  014-21 90 88

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan  014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21  014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Alegria open huis voor mensen met kanker   

Nederrij 133/A 0475-54 71 44

Anonieme Alcoholisten René 014-51 20 51 Karel  014-51 55 48 

Lydi  014-22 25 17

Autisme-telefoon  078-15 22 52

Awel  102

Boskat  014-23 31 36

CardStop  070-344 344

Centrum Algemeen Welzijnswerk,  

CAW de Kempen, Hofkwartier 23  014-21 08 08 

Child Focus  116000

Contact Center Personen met een Handicap  0800-987 99

deN Babbelhoek praatgroep Nederlands voor anderstaligen 

 0472-22 86 71 / 014-22 17 81

Den Brand dagbesteding voor mensen met een handicap  

 014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16  014-21 40 73

De Fakkel vereniging waar armen het woord nemen  

 0487-99 06 23 / 014-21 40 73

Diabetes Infolijn  0800-96 333

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17  014-28 20 00

DocStop  00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Eandis  078-35 35 00

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

Holebifoon  0800-99 533

Infopunt Dementie  014-28 20 00

IOK - Geel  014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Kankerlijn  0800-35 445

MS-liga Antwerpen  03-887 48 18

PIDPA (klantenservice)  0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23  014-21 08 08

Tele-onthaal  106

Vertrouwensartsencentra  02-533 12 11

Vlaamse Wegentelefoon  0800-122 66

Vzw OpWeg, ondersteuning van personen met een handicap 

 014-23 18 80

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

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

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op maandag 17 april

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

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

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME
Gesloten op maandag 17 april NA AFSPRAAK 09.00-12.00

13.30-16.00
09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00 10.00-14.00

BIBLIOTHEEK GILDELAAN
Gesloten op maandag 17 april 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 17 april 18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

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

JEUGDDIENST
* Avondopening in De Vossenberg
Gesloten op maandag 17 april

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 maandag 17 april 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00

SPORTDIENST
Gesloten op maandag 17 april

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00 09.00-12.00 09.00-12.00

13.30-16.00
09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF
Gesloten op maandag 17 april

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.00

09.00-12.00
13.30-16.00 NA AFSPRAAK NA AFSPRAAK

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op maandag 17 april

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 maandag 17 april

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 maandag 17 april

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 maandag 17 april 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00

HET NETEPARK

WEDSTRIJDBAD 07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

RECREATIEBAD EN  
DOELGROEPENBAD 17.30-21.00 14.00-21.00 17.30-21.00 17.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

Openingstijden paasvakantie (1/4 - 17/04)
Op paaszondag, zondag 16 april, zijn de zwembaden gesloten. Tijdens het weekend en op paasmaandag zijn alle baden open van 9 tot 17 uur. Op 
weekdagen zijn de baden open van 14 tot 21 uur. Trimzwemmers kunnen in het wedstrijdbad terecht van 7.30 uur tot 8.30 uur en van 12 tot 13 uur.
Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad. 
Op zondag 23 april is het wedstrijdbad vanaf 12 uur gesloten vanwege een zwemwedstrijd. Het doelgroepenbad en het recreatiebad zijn wel de hele 
dag open.


