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Beste inwoners van Herentals, Noorderwijk en 
Morkhoven

Ik zet mijn voorwoordje voor u op papier in volle 
winterprik. Al een ganse week is onze stad mooi in 
het wit gekleed en genieten we met volle teugen van 
sneeuwpret en verwonderende winterwandelingen. 
Onze stad toont zich echt wonderschoon en de 
mooiste foto’s passeren dan ook op sociale media.

In deze extreme vrieskou stonden onze stadsdiensten 
dag en nacht paraat voor strooien, borstelen, schrapen, 
…  Alle beschikbare middelen werden ingezet om onze 
wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te maken. 
Daarbij volgden onze diensten een strooiplan met 
prioriteiten. Ik wil onze medewerkers uitdrukkelijk 
bedanken voor dat huzarenwerk. Ook een bijzondere 
dankuwel aan alle inwoners die hun stoep ruimden. 

Jaarlijks merken we echter veel ongenoegen over 
de toegankelijkheid van onze wegen. We nemen 
deze bemerkingen zeker mee om onze werking te 
verbeteren. Toch vragen we ook begrip voor de 
extreme omstandigheden. Uiterst voorzichtig zijn blijft 
de belangrijkste boodschap.

Wanneer deze Stadskrant in uw bus valt, is de 
sneeuw ongetwijfeld al verdwenen. Hopelijk brengt 
het aanbreken van de lente later deze maand betere 
perspectieven met zich mee. We snakken allemaal 
enorm naar gezellige ontmoetingen en sociale 
contacten. 

De vaccinatie is een zeer belangrijke stap in 
het heropstarten van onze samenleving. Onze 
gemeentediensten leverden – samen met de 
zorgverstrekkers uit de eerste lijn – de afgelopen 
weken schitterend werk om twee vaccinatiecentra in 
te richten en operationeel te maken. Samen met heel 
veel vrijwilligers staan we klaar om u te ontvangen 
voor uw prik. 

Vaccineren is belangrijk voor uw gezondheid en die 
van de anderen. Het is de eenvoudigste, snelste en 
veiligste maatregel om ons allen te beschermen en de 
strijd tegen corona te winnen! Maar vaccinatie werkt 
alleen als er voldoende mensen zich laten vaccineren. 
Ons laten vaccineren is dus de beste garantie dat het 
normale sociale leven opnieuw kan opstarten. Kunnen 
we op u rekenen?

Uw burgemeester
Mien
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Digitale infosessies over nieuwe 
spoorbrug Herentals en overweg 
Vossenberg

Nadat De Vlaamse 
Waterweg eerder al de brug 
over het Albertkanaal aan 
de Lierseweg vernieuwde, 
is het de komende jaren de 
beurt aan de naastliggende 
spoorwegbrug. 

Langs de bestaande 
brug bouwt De Vlaamse 
Waterweg een nieuwe 
metalen boogbrug met 
twee sporen die hoger is 

dan de huidige. Door die nieuwe en hogere ligging wordt ook 
het spoorwegtracé aan beide zijden van de brug aangepast. 
De kruisingen met Wolfstee, de Lierseweg en De Beukelaer-
Pareinlaan worden gelijk mee vernieuwd. Ter hoogte 
van Ekelenberg komt er bovendien een nieuwe fiets-en-
voetgangerstunnel.

Verder bouwt Infrabel aan de Vossenberg een ondertunneling 
voor alle verkeer. De overweg verdwijnt. Dat verbetert de 
verkeersdoorstroming en verhoogt de verkeersveiligheid.

De projectpartners hebben de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning ingediend. Die plannen gaan in 
openbaar onderzoek, waarbij iedereen ze gedurende 30 
dagen kan inkijken en opmerkingen formuleren. 

Bij de start van het openbaar onderzoek organiseren De 
Vlaamse Waterweg, Infrabel en het stadsbestuur twee 
digitale infosessies om de plannen toe te lichten. De digitale 
infosessies vinden plaats op dinsdag 2 maart om 14 uur en 
woensdag 3 maart om 19.30 uur. We staan ook uitgebreid 
stil bij uw vragen. Inschrijven is verplicht en doet u via www.
vlaamsewaterweg.be/spoorbrug-herentals. 

Reiniging straatkolken
In maart reinigt een firma de straatkolken. Tijdens deze 
werkzaamheden moet de veegwagen bij de kolken kunnen. 
Daarom geldt in sommige straten een parkeerverbod. Zodra 
de werken in een straat achter de rug zijn, verwijdert de 
stad het parkeerverbod. In straten waar geen parkeerverbod 
geldt, worden de kolken zonder dit verbod gereinigd.

Sorteer eenvoudiger met de 
nieuwe blauwe pmd-zak
IOK Afvalbeheer introduceert op 1 maart de nieuwe blauwe 
zak. Daarin mogen naast de klassieke pmd-verpakkingen 
ook alle andere plastic verpakkingen. Na de ophaling van 23 
februari kunt u de nieuwe sorteerregels al toepassen. Een 
goede zaak voor u én voor het milieu! 

Een rol nieuwe blauwe zakken kost 3,60 euro (0,15 euro per 
zak). Hebt u nog een voorraad oude pmd-zakken liggen? 
Geen probleem, u mag deze blijven gebruiken tot ze op zijn.

Welke verpakkingen mogen in de nieuwe blauwe zak?

• plastic flessen en flacons
• metalen verpakkingen
• drankkartons
• huishoudelijke plastic  

verpakkingen 
• plastic zakken en folies

Regels voor een correcte recyclage: 

• Giet flessen of andere verpakkingen goed leeg of 
schraap ze.

• Duw plastic flessen plat en zet de dop erop.
• Verwijder de plastic folie van schaaltjes en gooi ze los 

van elkaar in de zak.
• Steek verpakkingen niet in elkaar en stop ze niet samen 

in een dichtgeknoopte zak.
• Verpakkingen bestaande uit een mix van onscheidbare 

materialen horen niet in de nieuwe blauwe zak.

Heraanleg van straten in het 
vooruitzicht
De komende jaren laat de stad verschillende centrumstraten 
heraanleggen. Het gaat om de Schoolstraat, Stationsstraat, 
Stationsplein, Hikstraat, Nederrij, ’t Vlietje, Herenthoutseweg 
(tussen ring en Sint-Jansstraat), Sint-Jansstraat, Lierseweg 
(binnen de ring) en Sint-Antoniusstraat. 

De stad werkt hierbij nauw samen met Aquafin en de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM). De besprekingen zijn momenteel 
volop aan de gang. De voorbereiding staat alvast gepland 
voor 2021 en de aanbesteding volgt in 2022. De uitvoering 
start ten vroegste in 2023. Zodra we meer weten, maken we 
dat bekend.
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Proefopstellingen om doorgaand 
verkeer te weren in Wuytsbergen-
Ekelen

Om doorgaand gemotoriseerd verkeer in de wijk 
Wuytsbergen-Ekelen te weren, plaatsen we op 8 maart de 
eerste proefopstelling. Zo komt er aan elke toegang een 
ANPR-camera. Deze camera’s kunnen nummerplaten lezen 
en herkennen. Aan de hand van de reistijd bepaalt het 
camerasysteem of iemand al dan niet geldt als plaatselijk 
verkeer. 

De resultaten van deze eerste proefopstelling bespreken we 
samen met buurtbewoners in een begeleidingsgroep. Later 
volgt ook nog een tweede opstelling die gemotoriseerd 
verkeer beperkt. Samen met deze bewoners wordt een 
evaluatie gemaakt van de proefopstelling. Op basis daarvan 
neemt het stadsbestuur een uiteindelijke beslissing. 

Meer informatie vindt u steeds op www.herentals.be/
wuytsbergen-ekelen en op www.pakherentalsaan.be.

Parkeerterrein achter bibliotheek 
wordt blauwe zone
Het stadsbestuur breidt het aantal parkeerplaatsen uit in zone 
West van de blauwe zone. Zo is het onverharde parkeerterrein 
achter de bibliotheek – te bereiken via de Herenthoutseweg – 
voortaan deel van de blauwe zone. Zodra de verkeersborden 
met aanduiding van blauwe zone zijn aangebracht, gelden op 
dit parkeerterrein de volgende regels: 

• U mag er alle dagen tussen 9 en 18 uur maximaal 2 uur 
parkeren, uitgezonderd op zon- en feestdagen.

• U mag er met een bewonerskaart voor zone West 
onbeperkt op parkeren.

De stad heeft ook  de Molenvest toegevoegd aan zone 
West. Daardoor kunnen de bewoners van Molenvest een 
bewonerskaart aanvragen.  Zij kunnen met een bewonerskaart 
hun wagen onbeperkt parkeren op de parkeerplaatsen met 
blauwe zone in sector West. 

Aanvraag en meer info kunt u terugvinden op www.herentals.
be/bewonerskaart . 
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geboren in 2019 48 (48) 96 (96) 48 (48) 17 (17) 25 (25) 17 (17) 30 (30) 35 (35) 15 (15) 10 (5)

geboren in 2018 48 (16) 96 (33) 48 (11) 21 (0) 25 (20) 20 (3) 30 (18) 35 (12) 15 (10)

geboren in 2017 48 (12) 96 (23) 48 (3) 13 (0) 25 (12) 17 (3) 30 (5) 35 (20) 15 (9) 14 (7)

geboren in 2016 48 (16) 96 (35) 48 (0) 21 (0) 30 (19) 24 (12) 30 (14) 35 (12) 15 (9) 15 (9)
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eerste leerjaar 48 (10) 96 (13) 48 (2) 20 (8) 25 (3) 25 (14) 30 (12) 50 (13) 16 (4)

tweede leerjaar 48 (7) 96 (9) 48 (7) 20 (2) 25 (0) 25 (11) 30 (8) 50 (21) 16 (3)

derde leerjaar 48 (11) 96 (18) 48 (3) 16 (1) 25 (6) 25 (0) 30 (10) 50 (8) 32 (8)

vierde leerjaar 48 (10) 96 (23) 48 (6) 17 (0) 25 (4) 25 (11) 30 (8) 50 (7)

vijfde leerjaar 48 (15) 96 (32) 48 (3) 15 (0) 50 (7) 30 (8) 50 (8) 32 (2)

zesde leerjaar 48 (4) 96 (26) 48 (0) 16 (0) 50 (8) 30 (8) 50 (6)

Capaciteit Herentalse basisscholen
De inschrijvingen voor de Herentalse basisscholen starten op 1 maart. Daarom kunt u hieronder hun capaciteit 
terugvinden. Tussen haakjes ziet u het aantal vrije plaatsen. Deze zijn onderhevig aan wijzigingen. 

Voor de meest recente gegevens kunt u telefonisch contact opnemen met de school. Vanwege de coronamaatregelen 
polst u ook best vooraf bij de school hoe de inschrijvingen verlopen.
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Binnenkort start de vaccinatiecampagne voor de brede 
bevolking en ligt de weg naar onze vrijheid open. Als 
inwoner van Herentals kunt u zich laten vaccineren op 
het militair kwartier Den Troon in Grobbendonk. Hier 
vindt u alvast alle antwoorden op de meest gestelde 
vragen rond de vaccinaties.

Waarom moeten inwoners van Herentals naar Grobbendonk 
gaan? 

Herentals behoort samen met zes andere gemeenten 
(Grobbendonk, Olen, Herenthout, Kasterlee, Lille en 
Vorselaar) tot Eerstelijnszone Middenkempen. Binnen deze 
eerstelijnszone mogen er twee vaccinatiecentra zijn voor 
iedereen uit deze zone. 

Eerstelijnszone Middenkempen kiest bewust voor één 
vaccinatiecentrum in Kasterlee en één in Grobbendonk. 
Deze locaties zijn goed verspreid over de hele zone en 
zijn voldoende groot. Alle inwoners van de verschillende 
gemeenten hebben zo binnen de zone een vaccinatiecentrum 
op redelijke afstand. 

Hoe bereik ik vanuit Herentals het vaccinatiecentrum in 
Grobbendonk?

Komt u met de auto? Dan moet u het militaire kwartier Den 
Troon oprijden via de Koolaardestraat. Deze weg is gelegen 
tussen het centrum van Grobbendonk en de hoofdingang 
van het militaire domein. U kunt de wegwijzers volgen of in 
uw gps het adres Koolaardestraat 34 ingeven. Als u met de 
fiets gaat, neemt u de route via fietsstraat Troon. Daar is een 
ingang voor fietsers. U kunt niet via de hoofdingang van het 
militaire kwartier naar het vaccinatiecentrum. 

Zoveel volk dat samen gevaccineerd wordt, is dat wel veilig?

Bij het inrichten van het vaccinatiecentrum is rekening 
gehouden met circulatiestromen zodat bezoekers op een 
veilige afstand van elkaar blijven. De afspraken worden zo 
gemaakt dat wachttijden minimaal zijn en er een vlotte 
doorstroming is. 

Wanneer krijg ik mijn vaccin?

Wanneer u aan bod komt voor het vaccin, is afhankelijk van 
uw beroep, leeftijd en gezondheidstoestand.

• Sinds begin januari krijgen bewoners en personeel in 
woonzorgcentra ter plaatse een vaccin. 

• Eind januari kwam het ziekenhuispersoneel aan bod. 
• Vanaf februari zijn huisartsen, bewoners en personeel 

van andere collectieve zorgvoorzieningen aan de beurt. 
• Vanaf maart start de vaccinatie van 65-plussers en 

risicopatiënten.
• Vanaf april mag iedereen boven de 18 jaar op een vaccin 

rekenen. 

Hoe weet ik wanneer ik aan de beurt ben?

U krijgt op tijd een persoonlijke uitnodiging via sms, brief of 
mail. U kan de afspraak bevestigen, weigeren of verplaatsen.

Alle antwoorden op de meest  gestelde vragen

• Vragen? Mail naar  
vaccinatie@elzmiddenkempen.be of bel 
naar het gratis nummer 1700.

• Minder mobiel en geen vervoer? Boek dan 
een rit bij de Minder Mobielen Centrale 
(MMC) via 014-28 20 00 of  
vervoer.convent@herentals.be. 

i

Lille

Grobbendonk
Herentals
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Vorselaar

Kasterlee

Herenthout
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HANDELAAR VAN DE MAANDAlle antwoorden op de meest  gestelde vragen

De ambachtelijke producten van Slagerij Brabants 
haalden op de gereputeerde internationale 
vakwedstrijd van de Confrérie des Chevaliers du Goûte-
Andouille de Jargeau liefst vijf keer goud en één keer 
zilver. Eerder kregen ze ook al het gouden ereteken van 
Laureaat van de Arbeid van België toegekend. Wegens 
de coronamaatregelen heeft de officiële overhandiging 
helaas nog niet plaatsgevonden.

Het was met een klein hartje dat Evy en Jelle hun producten 
op het internationale podium presenteerden. “Het was onze 
eerste deelname aan een vakwedstrijd”, vertellen ze. “We 
kregen wel veel positieve respons op onze charcuterie van de 
klanten. Maar om ons meteen te meten met internationale 
collega’s, dat leek ons niet evident.” Toch trok Jelle, 
aangespoord door Evy, zijn stoute schoenen aan en zond zes 
lekkere producten in voor de competitie met deelnemers uit 
België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. 

De jury, bekend om zijn strenge beoordeling op geur, smaak 
en presentatie, boog zich zorgvuldig over de Bastpaté, de 
ovengebakken Duroc beenham van het huis, het huisgemaakt 
kippenwit, de huisgerookte nootham, het huisgerookt spek 
en de huisgerookte filet d’anvers van de Herentalse slagerij. 
De Filet d’Anvers scoorde zilver, de rest allemaal goud. De 
bekroonde Bastpaté maakt de slagers dubbel trots. Hij is 
gekruid met de Bast, het bier van scouts De Buecken. Zo straalt 
het succes ook af op het Herentalse gemeenschapsleven. 

Gezonde kwaliteit en milieuvriendelijkheid

“We zitten nog even op een wolk”, lacht Evy. “We krijgen 
felicitaties uit de slagerswereld. We kiezen voluit voor 
gezonde kwaliteit en milieuvriendelijkheid. Het begint al met 
het varkensvlees dat we gebruiken. Onze leverancier is een 
kleine varkensboer uit Merksplas, die maar zestig varkens 
per week laat slachten. In de grootindustrie spreek je over 
tweeduizend dieren per dag.” 

“Bij onze boer krijgen de dieren tijd om te groeien. Ze zitten 
niet met honderden in één stal en kunnen naar buiten. De 
boer brengt ze zelf naar het slachthuis, om toe te kijken op 
het slachtproces. Dieren die op een barbaarse manier worden 
geslacht, leveren geen goeie kwaliteit om te verwerken bij de 
ambachtelijke slager.”

“Ons rundvlees betrekken we liefst van vrouwelijke dieren. 
Vlees van koeien die minstens twee keer gekalfd hebben, 
smaakt romiger en sappiger. Wij kiezen voor gespekt varken 
en koteletten met een grote vetrand.  Dat geeft smaak en 
malsheid. Bovendien denken we aan het milieu. We werken 
met karkassen en gebruiken het dier volledig op.”

“Onze meerwaarde zit in het ambachtelijke werk. We roken 
met een authentieke rookschouw met houtsnippers, waardoor 
je een ouderwets aroma krijgt, een ambachtssmaak.”

Evy en Jelle, die door de Koninklijke Orde van Slagers en 
Spekslagers trouwens officieel erkend zijn als ambachtsvrouw 
en ambachtsman, hebben nu meer dan ooit de smaak van 
hun duurzame werkwijze te pakken. Hun ambitie is om echte, 
erkende streekproducten op de markt te brengen. 

“We houden van producten met een verhaal. Het vraagt de 
nodige energie om de mensen erin mee te krijgen. Maar het 
lukt steeds beter. De medailles geven ons alvast een boost.”

Gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België

Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid heeft aan 
Jelle en Evy ook het gouden ereteken van Laureaat van de 
Arbeid van België toegekend. De officiële overhandiging 
gebeurt onder normale omstandigheden steeds in een 
gemeenteraadszitting. Wegens de coronamaatregelen heeft 
die overhandiging helaas nog niet kunnen plaatsvinden. 

Op  Facebook (culinaire slagerij Brabants) en 
Instagram (@culinaireslagerijbrabants) ontdekt 
u alle bereidingen van Jelle en Evy en hun team. 

i
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De bruine rat is een echte cultuurvolger: ze voelt zich in 
de buurt van de mens zo goed dat ze waarschijnlijk nooit 
helemaal uitgeroeid kan worden. Net daarom moeten 
wij – inwoners en stadsbestuur – samenwerken om de 
overlast te beperken. Lees hier hoe u de aanwezigheid 
van ratten bij u thuis kunt voorkomen.

Waarom is het noodzakelijk om ratten te bestrijden?

Ratten brengen heel wat ziektes over via haren, uitwerpselen 
en urine. Ze veroorzaken ook veel schade, zowel aan 
infrastructuur (isolatiemateriaal, kabels, …) als aan gewassen. 
Bovendien hebben ze amper natuurlijke vijanden en planten 
ze zich erg snel voort. Zestig jongen per jaar is voor één 
vrouwtje niet uitzonderlijk.

Hoe kunt u de aanwezigheid van ratten voorkomen?

Om te nestelen zoeken ratten een rommelig hoekje op, met 
eten en liefst ook wat water binnen handbereik. Bied hen 
geen luxeverblijf aan in de buurt van uw woning. Geef kippen 
of andere dieren ‘s morgens te eten, zodat alles tegen de 
avond zeker op is. Sluit tonnen met voedselvoorraden altijd 
af en bewaar huisvuil in een afgesloten container. Zorg er ook 
voor dat buitenkraantjes goed dichtgedraaid zijn, zodat er 
zich geen waterplassen vormen.

Toch ratten gezien?

Hebt u last van ratten in uw eigen tuin of woning, dan 
bent u wettelijk verplicht om ze te bestrijden. Vergif en 
rattenvoederdozen voor privégebruik kunt u kopen in de 
meeste tuincentra.

“Ratten zo  
groot als 

muskusratten!”
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Op het openbaar domein gaat de stad de strijd aan met 
de ratten. Daarover spraken we met Etienne Peeters 
van de stedelijke werkplaats. Hij plaatst samen met 
zijn collega regelmatig rattenvergif op verschillende 
locaties doorheen de stad. Al rekent hij ook op uw hulp 
om ratten uit onze stad te weren.

Misschien hebt u onze ‘rattenvallen’ al weleens opgemerkt. 
Het vergif zit in speciale stevige buizen, zodat andere dieren 
en kinderen er niet bij kunnen. Ziet u het uitgezette materiaal 
staan? Raak het dan voor uw eigen veiligheid niet aan. Ook 
kunt u zo de rattenverdelging verstoren. 

“De buizen zijn makkelijk te herkennen. Ze zijn zwart en zo 
lang als een arm”, beschrijft rattenverdelger Etienne Peeters. 
“Om de drie maanden plaatsen we waar nodig die buizen met 
vergif. Dan spreken we toch over zo’n 20 tot 30 locaties, wat 
vrij veel is.”

Als u in onze stad een rat opmerkt, gaat het ongetwijfeld over 
een bruine rat. De volwassen bruine rat kan 20 à 30 cm lang 
worden en ze wegen doorgaans 100 à 500 gram. Ze zijn stevig 
gebouwd, hebben grote oren en een stompe snoet.

“Dat zijn serieuze beesten, hé. Ze kunnen echt héél groot 
worden. Ik heb weleens ratten gespot die zo groot waren als 
een muskusrat!”, lacht Etienne. “Al gebeurt het zelden dat we 
de ratten zien, hoor.” 

Ratten zijn echte veelvraten en lusten zowat alles. Wanneer 
u eenden of duiven voedert, blijven er altijd wel etensresten 
over. Deze etensresten trekken ratten aan. Het is daarom 
verboden om op openbaar domein vogels of andere wilde 
dieren te voederen. Dat verbod werd opgenomen in de 
politiecodex. Overtreders riskeren een GAS-boete.

Een andere belangrijke oorzaak van ratten is sluikstorten. 
Sluikstorters verspreiden afval over de hele stad. Dat afval 
trekt eveneens ratten aan. Door sluikstorters actief op te 
sporen en effectief te beboeten, wil het stadsbestuur zorgen 
voor een schonere stad. En dus ook voor minder ratten.

“Het klopt dat ratten echt op alles afkomen, want ze eten dan 
ook alles”, waarschuwt Etienne. “Daarom zijn bijvoorbeeld 
mesthopen bij mensen thuis erg in trek. Omdat het dan gaat 
over privéterrein, mogen wij in principe niets doen. Wel 
geven we tips. Zo kunt u zelf gelijkaardige buizen plaatsen en 
rattenvergif kopen.” 

Ziet u ratten op het openbaar domein? Laat het 
dan weten via www.herentals.be/ratten of tel. 
014-28 50 50. Onze diensten onderzoeken de 
situatie en plaatsen indien nodig vergif.

“Ratten zo  
groot als 

muskusratten!”

i
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Zorgverleners vinden vaak heel moeilijk een 
parkeerplaats dicht bij hun cliënt. Dankzij zorgkaarten 
en -stickers hebben zorgverleners voortaan meer 
parkeermogelijkheden. Daardoor kunnen ze sneller 
aan de slag. En u kunt uw solidariteit tonen!

Digitale zorgkaart

Laat een  
zorgverlener voor 
uw woning parkeren

• De digitale zorgkaart is een pasje waarmee 
een zorgverlener maximaal twee uur gratis kan 
parkeren op de betalende parkeerplaatsen in het 
centrum van Herentals. 

• Dat digitale pasje wordt geregistreerd op de 
nummerplaat van de wagen van de zorgverlener. 

• Een zorgverlener kan de digitale zorgkaart 
aanvragen via www.herentals.be/parkeren-
zorgverlener.

• De zorgverlener moet een RIZIV-nummer hebben 
om de kaart te kunnen aanvragen.

Parkeerzorgsticker

Wilt u als inwoner van Herentals de zorgverleners 
uit onze regio helpen? Dan kunt u met een 
parkeerzorgsticker uw parkeerplek voor hen 
beschikbaar stellen!

• Hang een parkeerzorgsticker zichtbaar op uw 
garagepoort, raam of brievenbus. Zo geeft u aan 
dat een zorgverlener gratis mag parkeren voor uw 
garage of op uw oprit. 

• De zorgverlener moet een zorgparkeerkaart 
zichtbaar achter zijn voorruit leggen. Zo weet 
u dat de wagen op uw parkeerplek van een 
zorgverlener is. 

• U mag meerdere stickers bestellen. Dat kan via 
www.herentals.be/parkeren-zorgverlener,bij 
het stadsloket of bij dienstencentrum Convent2, 
Augustijnenlaan 26. Maak altijd een afspraak!

• Met een zorgparkeerkaart kan een zorgverlener 
parkeren op opritten of voor garages van huizen 
waar een parkeerzorgsticker hangt. 

• De zorgparkeerkaart moet zichtbaar achter 
de voorruit liggen, zodat de eigenaar van 
de parkeerplek weet dat de wagen van een 
zorgverlener is.

• Deze zorgparkeerkaart kan gebruikt worden 
in alle gemeentes van de eerstelijnszone 
Middenkempen: Herentals, Herenthout, 
Grobbendonk, Vorselaar, Olen, Lille en Kasterlee. 

• De zorgparkeerkaart vraagt u aan via www.
herentals.be/parkeren-zorgverlener. 

• Een zorgverlener moet een RIZIV-nummer hebben 
om de kaart te kunnen aanvragen.

Zorgparkeerkaart

PARKEER-ZORGKAART

WELZ
IJN

 & ZORG

ZORGVERLENER?
PARKEER HIER

WELZIJN & ZORG
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Zorgverlener Karin Van Eynde van Welzijnszorg 
Kempen is enthousiast over de zorgkaarten. Al zo’n 
35 jaar helpt ze mensen zolang mogelijk thuis te laten 
wonen. En in die jaren heeft ze al vaak tijd verloren 
met de zoektocht naar een parkeerplek. “Vooral in het 
centrum is dat niet altijd evident.”

Kan u ons wat meer vertellen over uw werk?

Zorgverlener Karin Van Eynde: “Ik laat mijn patiënten zich 
goed voelen in hun thuisomgeving. Het is mijn taak om ervoor 
te zorgen dat zij zolang mogelijk thuis kunnen wonen. Vaak 
gaat het dan over lichamelijke verzorging zoals een massage, 
insmeren of haarverzorging. Maar evengoed ga ik met hen 
even boodschappen doen.

Sinds de coronacrisis komt er zelfs een tweede luik bij kijken: 
de broodnodige babbel. Sommige patiënten zien de hele dag 
niemand. Het doet hun deugd dat ze met mij een praatje 
kunnen slaan. Al zijn er ook patiënten die net bang zijn voor 
contact van buitenaf. Daarom werk ik steeds voorzichtig. Ik 
ontsmet continu mijn handen en draag maskers.”

Hebt u vaak problemen met het vinden van een parkeerplek?

Karin Van Eynde: “Dat hangt ervan af. Patiënten die aan de 
standsrand wonen, hebben dikwijls een oprit waarop ik kan 

parkeren. In het centrum ligt dat moeilijker. Vooral op vrijdag. 
Ik parkeer bovendien het liefst zo dicht mogelijk bij de deur. 
Sommige patiënten zijn slecht ter been, maar willen toch 
mee naar de winkel. Dan mag mijn wagen uiteraard geen 
kilometer verderop staan.

En daar wringt het schoentje. We hebben namelijk maar 
twintig minuten om ons van de ene naar de andere patiënt 
te verplaatsen. Iedere minuut die ik verlies, gaat af van de tijd 
die ik aan de patiënt kan besteden. Tien minuten kwijtspelen 
aan parkeren, daar is vooral de patiënt de dupe van.”

We horen het al: u bent blij met de zorgkaarten?

Karin Van Eynde: “Het is een prachtig initiatief! De zorgkaarten 
gaan mijn werk ongetwijfeld vergemakkelijken. Zo kan ik me 
zorgeloos focussen op mijn taken. Ook ben ik enthousiast over 
de zorgstickers die mensen op hun garages, brievenbussen of 
ruiten kunnen kleven. Vroeger lieten de mensen me weleens 
op hun oprit parkeren, maar dat gebeurt nog maar zelden. 
Hopelijk kom ik binnenkort vaak zo’n sticker tegen!”

“Als ik lang zoek naar 
een parkeerplek, heb ik 
minder tijd voor de patiënt.”
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Herentals 
gaat in 

zee met
Give a Day

Stad en OCMW Herentals mogen al tientallen jaren 
rekenen op een grote groep heel enthousiaste 
vrijwilligers. Zij zorgen onder andere voor de bewoners 
van ons woonzorgcentrum, de bezoekers van het 
cultuurcentrum en de bibliotheek, de klanten van 
onze sociale kruidenier, nieuwkomers in onze stad, 
cursisten in het dienstencentrum en ’t Peeseeke.  Heel 
wat van deze vrijwilligers zijn al heel lang bij ons en er 
komen er elk jaar bij.

Het voorbije jaar konden we zelfs rekenen op honderden extra 
vrijwilligers die zich inzetten tijdens de coronapandemie. 
Die nieuwe vrijwilligers meldden zich aan via een digitaal 
vrijwilligersplatform. Deze werkwijze kon rekenen op het 
enthousiasme van al onze diensten. Daarom zochten we 
naar een vaste partner om een gemeentelijke digitaal 
vrijwilligersplatform op te starten.

Vanaf februari is onze stad in zee gegaan met het 
vrijwilligersplatform Give a Day. Op dat platform worden 
organisaties en vrijwilligers aan elkaar ‘gekoppeld’. Het 
platform brengt vrijwilligers, scholen, bedrijven, organisaties 
en lokale besturen samen om maatschappelijke uitdagingen 
aan te gaan via vrijwilligerswerk.

Ook Herenthout, Vorselaar, Grobbendonk, Lille, Kasterlee en 
Olen sluiten zich aan bij Give a Day. 

Zoekt u vrijwilligers?

www.giveaday.be/herentals biedt een platform 
waarop u eenvoudig uw eigen organisatie kunt 
registreren. Voeg uw vrijwilligersactiviteiten toe, 
beheer, kopieer, wijzig en deel ze! Wilt u liever 
actief op zoek gaan naar vrijwilligers, dan vindt u 
via de zoekfunctie vrijwilligers op uw maat. Elke 
dag komen er nieuwe vrijwilligers bij.

Maak eenvoudig uw organisatieprofiel aan: 

1. Registreer uw organisatie op: www.giveaday.
be/herentals

2. Deel uw profiel en vacatures via uw eigen 
onlinekanalen.

Zoekt u vrijwilligerswerk?

Burgers kunnen op het platform zoeken naar 
organisaties en naar hun ideale vrijwilligerswerk. 
Dat doet u op basis van uw interesses en locatie. 

i
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Week van de Vrijwilliger van 27 
februari tot 7 maart
Elk jaar nodigen stad en OCMW Herentals hun vrijwilligers uit 
voor een ontbijt, een receptie of een dankfeest. Zo willen ze 
de vrijwilligers samenbrengen en danken voor hun mateloze 
inzet. Door de coronapandemie mogen helaas geen feesten 
worden georganiseerd. De stad bewaart daarom haar ideeën 
en budget voor een later moment – hopelijk dit jaar nog – om 
al onze vrijwilligers op een mooie manier in de bloemetjes te 
zetten.

De Fakkel zoekt vrijwilligers
Armoedeorganisatie De Fakkel vzw is op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers voor het project ‘Kinderpraatjes 
en zo’. Dat project heeft als doel de taalachterstand te 
verkleinen bij kinderen uit kansarme of anderstalige 
gezinnen. Met sport en spel krikt u als vrijwilliger het 
taalniveau van de kinderen op. Voor meer info kunt u 
mailen naar vzwdefakkel@gmail.com of bellen naar 0487-
99 06 23. 

Werk als vrijwilliger in AZ 
Herentals 
Het AZ Herentals is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die zich inzetten op een ziekenhuisafdeling of op de 
opnamedienst. Ze houden patiënten gezelschap, bieden 
een luisterend oor of begeleiden hen naar een afdeling of 
bij een wandeling in het ziekenhuis. 

Bijkomende vrijwilligers voor het project Senior Friendly 
Hospital zijn ook welkom. In dat project pakken we 
mogelijke negatieve gevolgen van een ziekenhuisopname 
bij ouderen aan. Hebt u interesse of wilt u meer info? 
Contacteer dan zorgmanager Els Thijs, 014-24 62 48, els.
thijs@azherentals.be.

Word chauffeur voor de  
Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale (MMC) biedt betaalbaar 
vervoer voor ouderen, zieken en personen met een 
handicap. Momenteel is MMC op zoek naar vrijwillige 
chauffeurs. Als vrijwilliger vervoert u minder mobiele 
personen met uw eigen wagen. U kunt zich bovendien ook 
aanmelden om minder mobiele personen te vervoeren 
naar het vaccinatiecentrum in Grobbendonk. Heeft u 
interesse of wenst u meer info? Neem dan contact op via 
dienstencentrum@herentals.be of 014 28 20 00.
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Fietsveiligheidscampagne
Op 22 maart geven we het startschot van een grote 
fietsveiligheidscampagne, een initiatief van de VSV 
(Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Herentals is 
immers een echte fietsstad. Vooral in het voorbije 
coronajaar haalden vele inwoners hun tweewieler van 
stal. 

En dat willen we blijven aanmoedigen. We maken het fietsen 
voor iedereen zo veilig mogelijk. Dat doen we met veilige 
infrastructuur en nu dus ook met een campagne. Maar: we 
hebben uw hulp nodig, want u kunt het verschil maken. 

Verplaats u even in een ander!

Als fietser kunt u uw eigen veiligheid een pak verhogen door 
zichtbaar en voorspelbaar te zijn voor andere bestuurders. 
Autobestuurders dragen ook een grote verantwoordelijkheid. 
De ongevallencijfers tonen immers aan dat autobestuurders 
soms onvoorzichtig zijn en zo fietsers in gevaar brengen. 

Met onze campagne laten we onze inwoners zich even 
verplaatsen in de rol van een ander. Zo ziet u binnenkort op 
risicovolle plaatsen of kruispunten in de stad borden met 
verschillende boodschappen. Deze positieve boodschappen 
zetten fietsers en automobilisten aan om rekening te houden 
met elkaar en elkaar te bedanken. 

Laat uw fiets graveren en schrik 
dieven af!
De gemeenschapswachten graveren elk jaar 600 tot 
800 fietsen. Dat doen zij tijdens de maandelijkse 
fietsgraveersessies, op scholen en tijdens evenementen. 
Door uw rijksregisternummer in uw fiets te laten graveren, 
schrikt u dieven af. 

Gegraveerde fietsen zijn immers herkenbaar en moeilijker 
te verkopen. Wordt uw fiets toch gestolen, dan maakt uw 
rijksregisternummer het gemakkelijker om hem terug te 
vinden. U kunt ook kiezen voor een niet-verwijderbare sticker 
met uw rijksregisternummer.

De volgende fietsgraveersessie vindt plaats op 
zaterdag 20 maart van 13 tot 16 uur aan het 
verkeerspark. Schrijf u in via tel. 014-24 66 42 
of via herentals.be/aanvraag-fietsgraveren. Het 
fietsgraveren is gratis. Maandelijks verloten 
we bovendien een Handelshart-cadeaucheque 
onder de deelnemers.

Bedankt fietser
dat je voorrang 

verleent.

Bedankt bestuurder

dat je het fietspad

vrijhoudt.Bedankt bestuurder

dat je het fietspad

vrijhoudt.
Bedankt chau
eur

dat je het fietspad

vrijhoudt.

Bedankt fietser
dat je je licht aanzet

als het donker is.

i
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Golf is een van de weinige activiteiten die tijdens 
de coronacrisis nog toegelaten zijn. En dat merkt 
sportief manager Sarah Breeze van Golfclub Witbos uit 
Herentals aan de toestroom van nieuwe leden. “Wij 
beseffen dat we bij de gelukkigen zijn die hun geliefde 
sport nog mogen uitoefenen.” 

Hoe beleeft jullie vereniging de coronaperiode?

Sportief manager Sarah Breeze: “Heel wat nieuwelingen 
hebben tijdens de coronacrisis de weg naar het golfterrein 
gevonden. We zijn dan ook een van de weinige activiteiten 
die nog mogen plaatsvinden. We spelen sowieso buiten en 
dat doen we zo veilig mogelijk. Zo werd er door de federale 
koepel een Park & Play Golf-protocol aangereikt. Daar houden 
we ons zeer goed aan. Laat ons hopen dat het enthousiasme 
rond onze sport ook na de crisis aanhoudt!”

Waarom kiezen veel geïnteresseerden voor jullie club, denkt 
u?

Sarah Breeze: “Wij zijn een laagdrempelige club waar 
iedereen – ongeacht achtergrond, sportief niveau, leeftijd 
of beperking – welkom is. Bij ons kunnen mensen van de 

golfsport genieten in een rustige en groene omgeving. En dat 
aan een betaalbaar tarief, waardoor iedereen makkelijk kan 
instappen.

Sommige mensen hebben immers nog een verkeerd beeld 
van een golfclub. Zo zou golf enkel voor de happy few of 
mensen met geld zijn. Maar wie beslist om eens langs te 
komen, vertrekt met een heel ander gevoel. Vandaag de dag 
zijn golfclubs voor iedereen toegankelijk.”

Golfclub
Witbos

“Golf alleen  
voor de rijken?  
Dat klopt al  
lang niet meer!”
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Wat voor activiteiten organiseert jullie vereniging? 

Sarah Breeze: “We leggen onze focus op golf, sport en 
recreatie, maar tunnelvisie kennen we op Witbos niet. Wij 
denken al eens out of the box en daaruit ontstaan vaak de 
leukste dingen, al dan niet in combinatie met golf.

Zo hebben we onze Start-To-Golf-dag, Roefeldag, Maand 
van de Sportclub, Bring a Friend-dag, enzovoort. Daarnaast 
vinden er in onze legerhallen ook heel wat trouwfeesten, 
beurzen en fuiven plaats. Met cultuurcentrum ’t Schaliken 
plannen we jaarlijks zelfs een filmmoment. Bezoekers kunnen 
dan op onze driving range naar een prachtige zomerfilm 
komen kijken.” 

Hoe en wanneer is jullie vereniging ontstaan?

Sarah Breeze: “Al meer dan vijftig jaar spelen we hier golf. 
Onze golfclub dankt haar ontstaan aan de Britse militairen 
die na WOII hier nog verbleven. In 1961 werden drie holes, 
een pitch- en een putterrein aangelegd in het militair 
domein. Doorheen de jaren hebben we ze uitgebreid naar de 
huidige 13 holes. Ook het ledenaantal groeide stelselmatig. 
Momenteel tellen we zo’n 850 leden tussen de 6 en 99 jaar 
uit Herentals en omstreken.”

Waarom is Herentals de ideale plaats voor jullie activiteiten?

Sarah Breeze: “Dat wij deel uitmaken van een bruisende stad 
als Herentals is enkel maar een pluspunt voor onze club. Onze 
leden kunnen hier een rondje golf spelen, terwijl ze genieten 
van de gezonde Kempense buitenlucht. Daarna hebben 
ze de mogelijkheid even in de stad rond te kuieren en wat 
te shoppen. Ze hoeven daarvoor geen uren in de wagen te 
zitten. Van sport tot cultuur: alles is hier op een paar vierkante 
kilometer te vinden.”

Golfclub Witbos
The Engineers Club Bar & Bistro
Witbos z/n, 2200 Noorderwijk
014-26 60 48
info@golfclubwitbos.be

Golfclub
Witbos

Onlinelezing over dementie

Op dinsdag 9 maart 
om 19.30 uur kunt u 
de lezing Met mij is 
niks mis! van Liesbet 
Van Eynde digitaal 
bijwonen. Liesbeth Van 
Eynde is coördinator 
van het regionale expertisecentrum Dementie Tandem. In 
deze lezing toont ze hoe dementie beleefd wordt vanuit 
verschillende perspectieven. Wetenschappers, mensen 
met dementie, zorgverleners: ze bekijken de ziekte 
allemaal door een andere bril.

U kunt zich inschrijven via herentals.bibliotheek.be of aan 
de balie van de bib. Na inschrijving ontvangt u een link 
waarmee u kunt inloggen. Deelnemen is gratis.

De lezing is een organisatie van de bibliotheek, in 
samenwerking met Familiegroep (jong)Dementie 
regio Herentals en de partners van de Werkgroep 
Dementievriendelijk Herentals.

Meer informatie: bibliotheek Herentals, Gildelaan 13, tel. 
014-85 97 50

Beweeg mee online!
Blijven bewegen is belangrijk, ook in tijden van Corona. In 
de maand maart zet de stad elke maandag vanaf 19 uur 
een work-out online. U kunt zelf kiezen waar en wanneer 
u deze spierversterkende oefeningen uitvoert. De work-
outs verschijnen op onze Facebook en op www.herentals.
be/workout.

Jeugdboekenmaand 2021: 
‘Lezen is een feest!’
Maart is de Jeugdboekenmaand (JBM). Al voor het 
vijftigste jaar op rij. Het jaarthema van 2021 is dan ook 
heel toepasselijk: ‘Lezen is een feest!’ En op dat feest 
wordt ook uw kind uitgenodigd.

Bibliotheek Neteland gaat tijdens de JBM online met 
Studio Bib, speciaal voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Elke 
woensdag en zaterdag van maart posten we een nieuw 
filmpje. Laat uw kind tussen woensdag 3 en woensdag 
31 maart de website of Facebookpagina van de bib in 
de gaten houden. Uw oogappel wordt verrast door een 
creatief, muzikaal en wetenswaardig intermezzo!

i
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Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken? Dan kunt u hen telefonisch of per mail bereiken.
De spreekuren zijn door de coronamaatregelen tijdelijk opgeschort.

burgemeester Mien Van Olmen
Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, burgerlijke stand, bevolking en 
jubilarissen, communicatie en dienstverlening, burgerparticipatie, landbouw en plattelandsontwikkeling

[i] burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be
0497-41 26 99

schepen Yoleen Van Camp
Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dierenwelzijn, sport

[i] schepen.yoleen.van.camp@herentals.be
0497-08 00 71

schepen Jan Michielsen
Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief, internationale 
samenwerking, jumelages

[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be
0468-18 00 33

schepen Pascal Van Nueten
Ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen

[i] schepen.pascal.van.nueten@herentals.be
0477-37 92 04

schepen Patrik De Cat
Financiën, kerkfabrieken, personeel

[i] schepen.patrik.de.cat@herentals.be

schepen Stefan Verraedt
Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, patrimonium, ICT

[i] schepen.stefan.verraedt@herentals.be
0495-51 02 49

schepen Bart Michiels
Welzijn, zorg en gezondheid, sociale dienstverlening, sociale economie, sociale huisvesting en woonbeleid, 
senioren, kinderopvang, gezondheid en preventie, gelijke kansen, personen met een handicap, AZH, 
voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening

[i] schepen.bart.michiels@herentals.be 
0496-62 65 17
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ZITDAGEN CONTACT

STADSDIENSTEN

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

• iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
• administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

Commissie voor Juridische bijstand

• iedere maandag van 14 tot 15.30 uur
• CAW De Kempen, Hofkwartier 23
• enkel na afspraak: tel. 014-21 08 08 

• U kunt ook elke werkdag tussen 14 en 15 uur 
terecht bij Advocatenlijn Turnhout:  
gsm 0476-36 31 92

Mobiele Lijnwinkel

• iedere vrijdag van 8 tot 13 uur
• Augustijnenlaan, toegangsweg Delhaize

Fietsbieb

De Fietsbieb is elke tweede zaterdag van de maand 
tussen 9.30 en 11.30 uur open. Deze maand is dat op 
zaterdag 13 maart. 
Meer info: www.facebook.com/fietsbiebherentals

Een vraag over uw pensioen?

Inwoners van Herentals kunnen terecht bij de 
medewerkers van dienstencentrum Convent2 
(Augustijnenlaan 26/1). Zij helpen u bij het 
uitrekenen van uw pensioenleeftijd, een voorlopige 
pensioenberekening of de aanvraag van uw pensioen.

Maak vooraf een afspraak via 
www.herentals.be/afspraak of tel. 014-28 20 00.

STADSLOKET - Augustijnenlaan 30 014-28 50 50

Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 89

014-28 51 55

014-21 33 05

Bibliotheek - Gildelaan 13

Academie voor Muziek, Woord en Dans 
Hikstraat 28

014-85 97 50

Cultuurcentrum ‘t Schaliken
Grote Markt 15

014-21 90 88

Dagopvang CADO
Vorselaarsebaan 1

0474-55 09 24

Dienstcentrum Convent2 
Infopunt senioren - Infopunt dementie
Augustijnenlaan 26/1

014-28 20 00

014-23 17 18Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-80 09 59Sociale kruidenier - Lierseweg 132 

014-85 97 10Netepark - Vorselaarsebaan 56 

Ontmoetingsruimte De Cirkel
Lierseweg 132

014-24 66 93

014-24 66 97‘t Peeseeke - Lierseweg 132 

014-24 66 66Rechtshulp (OCMW) - Nederrij 133/A 

014-85 92 40Recyclagepark - Hemeldonk 10

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

Sport, jeugd en evenementen
De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

014-21 28 00Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 

014-28 50 50Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk 8 

014-21 90 88Toerisme Herentals - Grote Markt 35 

ANDERE DIENSTEN
02-575 82 60Belastingen  

070-344 344CardStop 

0800-6 35 35Defecten aan de openbare verlichting 

0800-97 687Diftar-informatielijn 

00800-2123 2123DocStop 

014-24 42 00Politiezone Neteland
De Beukelaer-Pareinlaan 3

014-24 61 11Ziekenhuis - Nederrij 133

105Ziekenvervoer (niet dringend)
WACHTDIENSTEN

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

Apothekers  

0903-39 969 (1,50 euro/min)
www.tandarts.be

Tandartsen 

014-22 22 00
www.wachtpostzuiderkempen.be

Huisartsenwachtpost
Nederrij 99 
DRINGENDE HULP

112Politie, ziekenwagen en brandweer 
070-245 245Antigifcentrum
0800-65 065Gasgeur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
(uitkeringen aan mensen met handicap)

• tweede dinsdag van de maand van 10 tot 12 uur
• Convent2, Augustijnenlaan 26/1 (Oud 

Moederhuis)
• enkel na afspraak:  

emilie.coppens@min.soc.fed.be 
tel. 02-528 60 28 (tussen 13.30 en 15.30 uur)
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
ADMINISTRATIEF  
CENTRUM

MA DI WO DO VR ZA ZO
09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30 

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00AFSPRAAK

CC ‘T SCHALIKEN EN  
TOERISME NA AFSPRAAK 

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00BIBLIOTHEEK GILDELAAN

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK 18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

RECYCLAGEPARK

HUMMELTJESHOF

SPORT, JEUGD EN 
EVENEMENTEN

STADSARCHIEF

STEDELIJKE 
WERKPLAATS

AFSPRAAK

AFSPRAAK

AFSPRAAK

SOCIALE DIENST

DIENST 
RECHTSHULP

DIENSTENCENTR.  
CONVENT2 

SOCIALE KRUIDENIER
(Gesloten van 01/03 tot 09/03)

ONTMOETINGSRUIMTE 
DE CIRKEL

COMPUTERLOKAAL 
‘T PEESEKE

WEDSTRIJDBAD

AFSPRAAK

AFSPRAAK

AFSPRAAK

09.00-15.0008.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10 12.30-16.10

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

09.00-12.00
13.30-16.00
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

13.00-16.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

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

08.00-12.00
12.30-16.00

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

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

10.00-18.00 09.00-17.00

13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00

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

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

NETEPARK

Gesloten

• Het wedstrijdbad is open voor baantjeszwemmen. De douches blijven gesloten en een mondmasker is verplicht in de droge zone.
• Het doelgroepenbad en het recreatiebad blijven gesloten tot recreatief zwemmen weer toegestaan is. 
• De speeltuin is elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang.


