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Nog tot en met 2 januari 2022 loopt in het Musée 
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bezoek brengen aan de tentoonstelling.
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17 oktober is de Werelddag van het Verzet Tegen 
Armoede. Vzw De Fakkel organiseert een fakkeltocht. 
De sociale kruidenier is in september gestart met het 
verwerken van voedseloverschotten.

Grote Markt
De stad heeft de ambitie om samen met haar 
inwoners werk te maken van een bloeiend centrum 
en een aangename Grote Markt. Een eerste stap is de 
opwaardering van de zuidkant van de Grote Markt.

Overleg voor Personen met een Handicap
Het Overleg voor Personen met een Handicap 
(OPH) is een Herentalse vereniging voor mensen 
met een mentale of fysieke beperking en hun 
vertegenwoordigers.

Sport, jeugd en evenementen
Bent u een jeugdige, sportieve ijsbeer die bovendien 
goed kan zwemmen? Blader dan snel naar pagina 14. 
We kunnen u goed gebruiken. 
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Week van de Fair Trade. En 
dat laten we niet ongemerkt 
voorbijgaan. Onze stad zet 
zich immers graag in om het 
bewustzijn rond eerlijke handel 
te vergroten. Dat doen we bij 
ons eigen personeel, burgers, 
verenigingen, organisaties en 
bedrijven. Zo heeft Herentals 
in 2008 de officiële titel 
FairTradeGemeente gehaald.

18-19 >
Zitdagen & Contact

20 >
Openingstijden

En verder:

15 >

10-11 >

14 >

12 >

13 >

16-17 >
Geboortes, overlijdens en 
huwelijken



oktober 2021 3

VOORWOORD

COLOFON
Administratief centrum 
Augustijnenlaan 30 
2200 Herentals 
info@herentals.be

Maandelijks informatieblad van 
het stadsbestuur van Herentals 
(verschijnt niet in juli en 
augustus)

Afbeelding voorpagina: 
Ondersteuning (her)opstart 
verenigingen door strategisch 
atelier vrije tijd

Verantwoordelijke uitgever: 
Mien Van Olmen, burgemeester 
Augustijnenlaan 30 
2200 Herentals

DRUK: IPM Printing 
Gedrukt op 100 % FSC®-papier

Het leven in onze stad en dorpen komt stilaan 
terug op gang. Het doet deugd om u echt terug 
te kunnen ontmoeten. Het afgelopen anderhalf 
jaar waren voor ieder van ons zwaar, maar we 
hebben ons er doorheen geslagen. Het liep niet 
altijd van een leien dakje, maar iedereen stond 
klaar voor elkaar, en dat is in moeilijke dagen van 
het grootste belang. Daarvoor wil ik ieder van 
jullie hartelijk bedanken.

Op 17 oktober verzetten we ons samen tegen 
armoede. Het thema is dit jaar maatschappelijke 
participatie. Kwetsbare groepen moeten ook 
voluit van onze samenleving deel uitmaken. Stap 
mee daarom met de fakkeltocht tegen armoede 
en toon uw solidariteit.  Op 10 oktober bent u 
ook van harte welkom op de 2de Handi-senioren 
beurs. We maken u wegwijs in het kluwen van 
tegemoetkomingen, premies, vrijetijdsaanbod 
en hulpmiddelen voor kwetsbare groepen zoals 
personen met een handicap en senioren.

Oktober is ook de maand van de Fair Trade. 
We kennen in onze stad mooie en waardevolle 
initiatieven, zoals de chocolade van Twerk, 
de saffraan van Morkhoven, de biologische 
groenten van de Kijfelaar uit Noorderwijk en de 
Oxfam producten uit onze wereldwinkel. Als we 
naar eerlijke handel kijken, kijken we ook naar de 
andere lekkere hoeveproducten van onze land- 
en tuinbouwers en streekproducten van onze 
lokale producenten.

Eerlijke handel is zeker ook lokale handel, koop 
bewust bij ondernemers van hier. Ook zij staan 
opnieuw klaar om u te ontvangen en kunnen uw 
steun meer dan gebruiken. Breng dus zeker een 
bezoek aan het modeweekend van Handelshart 
en ga perfect gekleed het najaar in.

Op de gemeenteraad van oktober nemen we 
afscheid van schepen Yoleen Van Camp. Zij wil 
zich voortaan voluit inzetten op haar federaal 
mandaat als volksvertegenwoordiger. Yoleen 
zal vervangen worden door Eva Brandwijk. Ik 
wil Yoleen bedanken voor de constructieve 
en positieve samenwerking van de afgelopen 
jaren, en verwelkom Eva van harte in het 
schepencollege. Er staat veel werk op de plank, 
en samen gaan we ervoor.

Uw burgemeester,

Mien 
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Nieuwe voetgangersbrug over Aa
Op 30 en 31 augustus is de nieuwe voetgangersbrug over de 
Aa geplaatst. De brug is maar liefst zestien meter lang en ligt 
vlakbij de Poederleeseweg op het grondgebied van onze stad. 
Ze vormt de ontbrekende schakel in het knooppuntennetwerk 
voor wandelingen in de regio van onze stad, Poederlee (Lille) 
en Vorselaar.

De brug maakt deel uit van het strategisch project Veerkracht 
in de Vallei van de Kleine Nete en is een samenwerking van de 
stad, de gemeente Vorselaar en Regionaal Landschap Kleine 
en Grote Nete. De officiële opening gebeurt op de Dag van de 
Trage Weg op 16 en 17 oktober.

Reiniging straatkolken
Het stadsbestuur laat in oktober de kolken in onze 
straten reinigen. Omdat de veegwagen bij de 
straatkolken moet kunnen, geldt er op de dag van de 
reiniging, vanaf middernacht, een parkeerverbod in 
uw straat. De reinigingswerken beginnen om 7 uur. 
De  stad probeert ook zoveel mogelijk het onkruid te 
verwijderen. De politie houdt toezicht en laat wagens 
wegtakelen als dat nodig is. Hieronder vindt u de 
datum waarop uw straat aan de beurt is. 

Maandag
4 oktober

Dinsdag
5 oktober

Woensdag
6 oktober

Donderdag 
7 oktober

Maandag
11 oktober

Dinsdag
12 oktober

Stationsplein Zandstraat Bergenstraat Augustijnenlaan Bolwerkstraat Vossenberg

Stationsstraat Wasserijstraat Scheppersstraat Nonnenvest Vestingsstraat Waterloostraat

Klein Markt Blijdenbergstraat Kolveniersstraat Goudbloemstraat Glasstraat Veldstraat

Markgravenstraat Sint-Antoniusstraat Herenthoutseweg Begijnenstraat Madrigaalstraat Bevrijdingsstraat

Velodroomstraat

Stadspoortstraat

Koppelandstraat

Sint-Jobsstraat tot 
ring

Woensdag 
13 oktober

Donderdag 
14 oktober

Maandag
18 oktober

Dinsdag
19 oktober

Woensdag 
20 oktober

Donderdag
21 oktober

Lierseweg Nederrij (Vlietje) Kleerroos Zavelstraat Bovenrij Molenvest (RTT)

Ieperstraat Fraikinstraat Hondsberg Hellekensstraat Eigenhaard Magdalenastraat

Arnhemstraat Burchtstraat Ernest Claesstraat Zwanenberg Vest Kapucijnenstraat

Menenstraat Begijnhof Vinkenslag Grote Markt Vaartstraat

Hofkwartier

Belgiëlaan

Maandag
25 oktober

Dinsdag
26 oktober

Woensdag
27 oktober

Donderdag
28 oktober

Vrijdag
29 oktober

Lierseweg Nederrij (Vlietje) Kleerroos Zavelstraat Bovenrij

Ieperstraat Fraikinstraat Hondsberg Hellekensstraat Eigenhaard

Arnhemstraat Burchtstraat Ernest Claesstraat Zwanenberg Vest

Menenstraat Begijnhof Vinkenslag Grote Markt

Hofkwartier

Belgiëlaan
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Meer mogelijkheden rond 
zorgwonen
Sinds 16 augustus zijn er meer mogelijkheden rond 
zorgwonen. Zorgwonen is het creëren van een kleinere 
woongelegenheid in of bij een bestaande woning. Zo kunnen 
maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen 
wonen bij iemand die aan hen zorg verleent. 

Een zorgwoning kan inpandig zijn, maar ze kan ook gecreëerd 
worden in een vrijstaand bijgebouw. Wanneer de zorgwoning 
aan een aantal voorwaarden voldoet, volstaat een melding. 
U vindt meer informatie over de voorwaarden en wijzigingen 
op omgeving.vlaanderen.be. 

Stad levert geen vergunning 
af voor kunstgras in voortuin

Wilt u uw voortuin in kunstgras aanleggen? Let dan op, 
want kunstgras wordt beschouwd als een verharding. 
U mag alleen de strikt noodzakelijke toegangen tot het 
gebouw verharden. Denk maar aan de oprit naar een 
vergunde garage of het paadje naar de voordeur. 

Voor de aanleg van kunstgras moet u daarom een 
vergunning aanvragen. Kunstgras past echter niet in 
een klimaatbestendige aanleg van uw voortuin. Een 
natuurlijke, biodiverse voortuin is wel klimaatbestendig 
en helpt de bijenpopulatie. Met dit natuurlijk groen 
vermindert u ook de kans op wateroverlast.

De stad volgt de regelgeving van de  Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening strikt. Daarom leveren we geen 
vergunning af voor de aanleg van kunstgras. Indien u alsnog 
kunstgras aanlegt zonder een vergunning, overtreedt u de 
wetgeving en begaat u een stedenbouwkundig misdrijf.

Heeft u te veel verhardingen liggen? Ontdek dan op www.
herentals.be/vergroen-uw-voortuin heel wat tips om te 
ontharden.

Geluk in de Kempen
Wilt u aan de slag met uw geluk of wilt u werken aan uw 
veerkracht? Kom dan op 4 oktober naar een gratis infosessie 
in de cafetaria van Convent2, Augustijnenlaan 26. In de 
infosessie krijgt u praktische tips en gaat u aan de hand van 
filmpjes en oefeningen ervaren hoe u thuis kunt verder werken 
rond geluk. U kunt zich inschrijven via www.gezondekempen.
be of de QR-code hieronder.

Kunt u zich niet vrijmaken of volgt u liever online? Kijk dan 
op www.gezondekempen.be voor de andere data en de 
online infosessie. Voor meer info kunt u Fien Engels van CGG 
Kempen bellen via 0483-59 21 21.
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Modeweekend
doorlopend modeshows van 14 u. tot 17 u. 

met Céline Van Ouytsel op zondag.
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Volkstuintjes wachten op uw 
groene vingers
Hebt u groene vingers, maar geen tuintje? Bij TuinHier 
Herentals zijn onlangs enkele tuintjes vrijgekomen op 
volkstuinpark Bruggenbeemd. Hebt u interesse? Neem dan 
voor de voorwaarden contact op met Pierre Colemont op 
0496-57 85 35 of met Louis Loockx op 0495-76 86 96.

De bladkorven zijn er weer
Onze stad heeft heel wat mooie bomen in haar straatbeeld. 
Deze bomen zijn waardevol voor mens en natuur, maar de 
vallende bladeren kunnen in het najaar hinder veroorzaken. 
Zo kunnen stoepen glad worden en rioolkolken verstopt 
raken. 

Onze diensten hebben in de herfst de handen dus meer dan 
vol. Gelukkig hebben veel buurtbewoners de gewoonte om 
de bladeren zelf op te ruimen. Om de buurtbewoners te 
helpen, plaatst de stad in verschillende straten bladkorven. 
Onze diensten komen vervolgens langs om de bladkorven te 
legen. In straten waar geen bladkorven staan, veegt de stad 
de bladeren op. 

Let wel op, want in de bladkorven mogen alleen bladeren van 
bomen die tot het openbaar domein behoren. Bladeren van 
bomen en struiken die op privé-eigendom staan, moet u zelf 
verwerken. Dat kan door ze te composteren, in de gft-bak te 
doen of naar het recyclagepark te brengen. Snoeihout (takken 
van loofbomen en naaldbomen, struiken en coniferen, 
houtige takken met een minimale dikte van 1 centimeter en 
een maximale diameter van 20 centimeter) is gratis. Ander 
tuinafval is betalend.

Tip: afgevallen bladeren kunt u gerust onder heesters en 
rond vaste planten laten liggen. De laag bladeren beschermt 
de wortels tegen vorst, verbetert het bodemleven en gaat 
verdamping van het grondwater tegen. Breng een beetje 
aarde op de bladeren aan om te voorkomen dat ze wegwaaien.

De bib gaat 
even dicht
In oktober maken de bibliotheken van onze stad mee 
de overstap naar het nieuwe softwaresysteem Wise.
Om deze overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen, 
sluit de bibliotheek van 6 tot 16 oktober om 14 uur. 

Tijdens de sluiting krijgen de bibliotheekmedewerkers 
een opleiding om met de nieuwe software te leren 
werken. Het hele systeem wordt dan ook volledig 
getest. 

Tijdens de sluitingsperiode kunnen er geen materialen 
ingeleverd worden, ook niet via de inleverbus. Online 
materialen reserveren of verlengen is tijdelijk ook niet 
mogelijk. De bib zorgt ervoor dat alle uitleentermijnen 
die in de sluitingsperiode zouden vallen, verlengd 
worden.

Op zaterdag 16 oktober kunt u van 14 tot 16 uur weer 
in de hoofdbibliotheek terecht. De bib van Noorderwijk 
opent op maandag 18 oktober om 18 uur.

Bibliotheek Neteland

Na de overstap gaan de bibliotheken van Neteland 
(Herentals, Grobbendonk, Herenthout, Olen en 
Vorselaar) nog nauwer samenwerken. Zij hanteren 
vanaf dan hetzelfde reglement. Wordt of bent u 
lid van een van deze vijf bibliotheken? Dan bent u 
automatisch ook lid van de vier andere. U kunt dan 
ook in de andere gemeenten terecht om materialen 
te lenen. 

Al deze mijlpalen viert de bib graag samen met 
haar bezoekers. Iedereen is daarom welkom op de  
verwendag op zaterdag 23 oktober. In alle bibliotheken 
en filialen van Bibliotheek Neteland kunt u die dag 
terecht om te genieten van animatie voor jong en oud. 
Ook een hapje en drankje zullen niet ontbreken.

Op het programma staan voor de hoofdbib in de 
Gildelaan van 10 tot 16 uur karikaturist Marìn, Kaatjes 
KinderKapsalon, een vintage game-hoek, allerlei 
lekkers en een wijnbar. Franz Duval zorgt voor de 
muzikale noot. In de bib van Noorderwijk kunt u van 
10 tot 12 uur een ballonnenkunstenaar aan het werk 
zien en genieten van hapjes en drankjes.

Op de website en de sociale mediakanalen van de 
bib vindt u steeds de meest actuele informatie en de 
meest gestelde vragen terug. Vanaf begin oktober 
kunt u op de website ook het nieuwe reglement van 
Bibliotheek Neteland nalezen.  
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Van 6 tot 16 oktober loopt de Week van de Fair Trade. 
En dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Onze 
stad zet zich immers graag in om het bewustzijn rond 
eerlijke handel te vergroten. Dat doen we bij ons eigen 
personeel, burgers, verenigingen, organisaties en 
bedrijven. Zo heeft Herentals in 2008 de officiële titel 
FairTradeGemeente gehaald.

In het kader van die erkenning moet het stadsbestuur 
zelf een engagementsverklaring ondertekenen en een 
aantal fairtradeproducten aanbieden op de werkvloer. De 
werknemers van de stad kunnen zo dagelijks genieten van 
een heerlijk kopje koffie, chocolademelk of thee met het 
fairtradelabel. Ook bij jaarlijkse activiteiten bieden we zoveel 
mogelijk producten aan uit eerlijke handel. 

Verder spoort de stad winkels, horecazaken, scholen, 
bedrijven en organisaties aan om fairtradeproducten aan te 
bieden en erover te communiceren. We zijn dan ook heel blij 
om in de winkelrekken en op menukaarten meer en meer 
producten uit eerlijke handel en korte keten terug te vinden. 

We zetten bovendien zoveel mogelijk evenementen of 
gelegenheden waar fairtradeproducten beschikbaar zijn in de 
kijker. Enkele initiatieven zijn gebundeld in een filmpje dat u 
kunt bekijken op het YouTube-kanaal of de Facebook-pagina 
van de stad. 

Met de erkende vereniging Herentals Mondiaal heeft de 
stad een enthousiaste fairtradetrekkersgroep. Die werkt de 
nodige initiatieven uit om de titel van FairTradeGemeente te 
kunnen behouden. Elk lid van deze trekkersgroep heeft vanuit 
een professionele achtergrond of persoonlijke interesse een 
link met eerlijke handel.

In 2014 is onze stad in zee gegaan met verschillende 
FairTradeAmbassadeurs. Dat zijn mensen of organisaties 
die Fair Trade onder de aandacht brengen in Herentals. 
Onze trotse Fairtrade Ambassadeurs zijn saffraanproducent 
Belgische Saffraan, chocoladeproducent vzw TWERK, 
bioboerderij De Kijfelaar en Hopper-jeugdverblijf De Brink.

WEEK VAN DE FAIR TRADE

De Kijfelaar

Bioboerderij De Kijfelaar is een plek waar eerlijk voedsel 
wordt geproduceerd. Alles wat van de boerderij komt, 
wordt via de korten keten bij de consument gebracht. In het 
hoevewinkeltje (dat open is op vrijdag en zaterdag) kunt u 
lokale en eerlijke producten vinden.

Ze werken er volledig volgens de principes van de biolandbouw. 
Dat wil zeggen dat ze geen chemische middelen gebruiken om 
planten en dieren te forceren, maar net vertrekken vanuit de 
zorg voor de bodem, planten en dieren. Ze geloven dat goed 
voedsel produceren altijd in samenwerking is met de natuur.   

Schravenhage 4, 0484-29 59 59, www.dekijfelaar.be, info@
dekijfelaar.be

(H)eerlijke 
en lokale 
producten!

Hopper jeugdverblijf De BrinkTWERK

De Kijfelaar
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• U kunt zelf bekijken hoe Herentals 
scoort op het gebied van eerlijke handel 
door de Fair-O-Meter te raadplegen op 
fairtradegemeenten.be/fair-o-meter. 

• Wilt u zelf graag aansluiten bij Herentals 
Mondiaal of heeft u een idee om Fairtrade 
nog meer op de kaart te zetten? Neem dan 
contact op met de dienst gelijke kansen en 
preventie via wereld@herentals.be of op 
014-24 66 84.

i

Belgische Saffraan

Linda en Marc zijn de eigenaars van het bedrijf Belgische 
Saffraan in Morkhoven. Sinds 2012 telen ze met veel 
geduld en zin saffraan van superieure kwaliteit. “De termen 
duurzaamheid en bio zijn belangrijk binnen ons bedrijf. Zo 
werken we met ‘planeetvriendelijke’ teeltwijzen en niet met 
herbiciden, pesticiden of kunstmeststoffen. Dat resulteert in 
een intensieve teelt, want de velden onkruidvrij houden is 
handwerk.”, legt Marc uit.

Het verhaal rond Fairtrade is niet beperkt tot Belgische 
saffraan. Zo baten Lina en Marc ook een bed and breakfast 
met de focus op duurzaamheid uit. “Hier werk ik ook met 
eerlijke producten uit de buurt”, vult Linda aan. “Daarnaast 
kook ik seizoensgebonden. Al deze acties hebben ervoor 
gezorgd dat we in juni de Green Key kregen. Dat is een 
internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische 
bedrijven.”

Hopper-jeugdverblijf De Brink

Hopper-jeugdverblijf De Brink is een jeugdverblijfplaats voor 
jeugdbewegingen en scholen die op zoek zijn naar de ideale 
kampplaats voor een dagactiviteit of een kamp. De Brink ligt 
midden in de bossen van de Kempense Heuvelrug, nabij het 
centrum van onze stad. 

De Brink is een duurzame organisatie die op een 
maatschappelijk en ecologisch verantwoorde manier 
wil ondernemen. Zo verkoopt De Brink ook koffie, thee, 
sapjes, wijn chocola, chips en andere Fairtrade-producten. 
Verder werken ze er met biologisch afbreekbare zepen, 
schoonmaakmiddelen en gerecycleerde tassen. 

Bosbergen 1, 014-21 15 33, www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/
de-brink, brink@hopper.be

TWERK

Vzw TWERK is een chocoladeproducent en een sociale 
werkplaats. Het is een maatwerkbedrijf waar mensen met 
een autismespectrumstoornis (ASS) de hoofdrol spelen 
en TWERK speelt dan weer een hoofdrol in hún leven. Een 
chocoladepakketje van TWERK is heerlijk én eerlijk. TWERK 
garandeert aan de medewerkers een goede b  
n en loon.       

Door een bestelling te plaatsen bij TWERK krijgt u niet alleen 
een mooi fairtradeproduct, maar steunt u ook een uniek 
maatwerkbedrijf waar mensen met autisme de onmisbare 
kracht zijn. Het werk zorgt mee voor structuur in hun leven. 
Het geeft hun een zinvolle bezigheid en het doet hen groeien 
in hun leven. Bovendien vindt TWERK het niet meer dan 
logisch dat ook de cacaoproducenten in het Zuiden een goed 
loon mogen verdienen. Daarom werkt de vereniging alleen 
maar met de strengst gecertificeerde fairtradegrondstoffen.

Collegestraat 16, 014-23 32 28, www.twerk.be, verkoop@
twerk.be            

Hopper jeugdverblijf De Brink

Belgische SaffraanDe Kijfelaar



17 oktober is de Werelddag van het Verzet tegen 
Armoede. Daarom organiseert vzw De Fakkel die dag 
een fakkeltocht tegen armoede door de straten van 
Herentals. Het thema dit jaar is maatschappelijke 
participatie.

Wilt u zich ook verzetten tegen armoede en uw steentje 
bijdragen? Hang dan op zondag 17 oktober een wit 
geknoopt laken uit als teken van solidariteit met mensen 
in armoede. En stap uiteraard mee in de fakkeltocht!

We starten om 19 uur in de schouwburg van cc ’t Schaliken 
met het officiële gedeelte. We brengen dan een creatief 
project rond wat maatschappelijke participatie voor 
mensen in armoede betekent. De fakkeltocht zelf start 
rond 20 uur en aansluitend is er een receptie in de foyer 
van cc ’t Schaliken. 

De organisatie is mogelijk dankzij de steun van stad 
Herentals, politiezone Neteland en Rode Kruis-Herentals. 
Het creatieve project is een samenwerking van De Dorpel, 
Welzijnsschakel Olen en ’t Kiertje van Vorselaar.

VERZET TEGEN ARMOEDE
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Meer informatie: Denise Verhaert, 
vzwdefakkel@gmail.com of 0487-99 06 23.

i

Fakkeltocht 
tegen 

armoede
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Sociale kruidenier 
verdeelt gratis soep

Hebt u ook kookkriebels en zin om u als 
vrijwilliger in te zetten? Stuur een mailtje 
naar decirkel@herentals.be of bel naar 014-
24 66 75. Wij zoeken nog vrijwilligers om 
onze kookploeg te versterken! 

De sociale kruidenierswinkel bevindt zich in 
Campus Spiegelfabriek (Lierseweg 132) en 
is open op woensdag van 10 tot 18 uur en 
donderdag van 9 tot 17 uur. 

i

Onze vrijwilligers van de sociale kruidenier 
zijn in september gestart met het verwerken 
van voedseloverschotten. Ze proberen zoveel 
mogelijk samen te komen voor het snijden van 
de groenten en het koken met de overschotten. 
Daarmee maken zij soep, die gratis verdeeld 
wordt in de sociale kruidenierswinkel. Alles is 
vers bereid en met heel veel liefde gemaakt! 

Mensen met een beperkt budget kunnen terecht 
bij de sociale kruidenier voor voeding tegen lage 
prijzen. Dat gebeurt steeds via een doorverwijzing 
van de sociale dienst van de stad. Voor vragen en 
info over deze doorverwijzing kunt u bellen naar 
014-24 66 66.
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ZUIDKANT
GROTE
MARKT

De stad heeft de ambitie om samen met haar 
inwoners werk te maken van een bloeiend centrum 
en een aangename Grote Markt. Een eerste stap is de 
opwaardering van de zuidkant van de Grote Markt. 

Voor de Grote Markt van morgen hebben we vier doelen. Zo 
willen we zeker en vast de beleving versterken. Ook willen we 
het leefklimaat verbeteren zonder onze sterke handelskern 
en een aangepaste mobiliteit uit het oog te verliezen.

De visie van de stad komt sterk tot uiting in de criteria waaraan 
de markt moet voldoen: kindvriendelijk, aantrekkelijk, 
aangenaam, gezellig, groen, biodivers, klimaatbestendig, 
multifunctioneel, fietsvriendelijk, parkeervrij en vooral: 
uitnodigend om elkaar te ontmoeten.

Het stadsbestuur heeft het  strategisch  atelier   stadsontwikkeling 
de opdracht gegeven om een participatietraject uit te werken. 
In dat traject kunnen inwoners en bezoekers van onze stad 
een toekomstvisie uitwerken voor de zuidkant van de Grote 
Markt, vanaf het kruispunt Lantaarnpad-Kerkstraat-Bovenrij 
tot aan de Lakenhal. 

Deze toekomstvisie biedt een antwoord op de vraag hoe de 
ruimte zal worden ingericht en gebruikt, nadat ze parkeervrij 
gemaakt is. Voor de realisatie heeft het bestuur een budget 

van 300.000 euro opzijgezet. De rijweg blijft alleszins 
behouden en de verkeerscirculatie bekijken we globaal 
binnen een nieuw mobiliteitsplan.

Ook aan de noordzijde van de Grote Markt leveren we 
inspanningen voor een bloeiend centrum. Denk maar aan de 
verdere ontwikkeling van het binnengebied tussen zaal ’t Hof 
en het Stadspark en de creatie van een ruime ondergrondse 
parking en hedendaagse woningen aan het Stadspark.

Om alle inwoners en bezoekers van de stad te kunnen 
betrekken bij dit project, zal het strategisch atelier 
stadsontwikkeling enkele mogelijke concepten uitwerken en 
voorleggen. Het strategisch atelier stadsontwikkeling bestaat 
zelf uit achttien geëngageerde inwoners.

i
Op naar een bruisende, leefbare, speelse, veilige 
en b(l)oeiende markt. Voor kinderen, ouderen, 
bezoekers, scholieren, winkeliers, … en voor 
iedereen die er woont, werkt, winkelt of zich 
komt ontspannen. Pak het mee aan. Ontdek de 
verschillend concepten en laat ons uw ideeën en 
suggesties weten via www.pakherentalsaan.be.

GROTE MARKT

Samen maken we werk van 
een aangename Grote Markt!
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VERENIGINGEN

Het Overleg voor Personen met een Handicap 
(OPH) is een Herentalse vereniging voor mensen 
met een mentale of fysieke beperking en hun 
vertegenwoordigers. De werkgroep is samengesteld 
uit alle organisaties uit Herentals die werken met deze 
doelgroep. Dit jaar organiseert de vereniging haar 
tweede Handi-seniorenbeurs. Coördinator Rosette 
Cloots vertelt over de geschiedenis en werking van 
deze Herentalse vereniging.

Wanneer is jullie vereniging ontstaan en wat doet jullie 
vereniging?

Coördinator Rosette Cloots: “Het Overleg voor Personen 
met een Handicap is opgericht in 1999. We organiseren 
activiteiten voor personen met een handicap en geven advies 
op beslissingen en reglementen die betrekking hebben op 
de doelgroep. Bij de start werd de werkgroep getrokken 
door Begeleid Wonen Herentals, dat nu vzw Op Weg heet. 
Het gebeurde in samenwerking met de sociale dienst van de 
stad.”

Welke activiteiten organiseert jullie vereniging?

Rosette Cloots: “In 2019 vond onze eerste Handi-
seniorenbeurs plaats in de foyer van ’t Schaliken. En dat was 
een succes. Daarom organiseren we dit jaar een tweede 
Handi-seniorenbeurs op zondag 10 oktober tussen 14 en 18 
uur. Tal van organisaties zoals Zewopa, vzw Op Weg, de FOD 
Sociale Zekerheid (personen met een handicap), Samana en 
Okra’s stellen hun werking voor in de foyer. 

In zaal ’t Hof is er ook een rolstoelparcours van VFG, demo’s 
met de staprobot van To Walk Again, een optreden van S-sport 
met line-dance en een G-sportinitiatief van de Herentalse 
Atletiekclub. De Handi-seniorenbeurs vindt vanaf nu om de 
twee jaar plaats, afwisselend met de I-sportdag (Inclusie-
sportdag).

Vroeger hielden we ook een jaarlijkse kermisdag voor 
personen met een handicap in september. Na tien jaar zijn we 
ermee gestopt omdat de formule ons een beetje verouderd 
leek. Momenteel werken we aan een nieuwe formule en 
hopen met de Septemberkermis van 2022 weer een moment 
voor de doelgroep aan te bieden.”

Wie maakt er deel uit van jullie vereniging?

Rosette Cloots: “Wij hebben verschillende afgevaardigden uit 
professionele organisaties of verenigingen: Den Brand, vzw 
Kaliber, vzw Op Weg, Zewopa, vzw De Dorpel, VFG, To Walk 
Again, Blinden en Slechtzienden en de Gezinsbond. Daarnaast 
zijn er ook onafhankelijken die met de doelgroep werken of 
bekend zijn.” 

Waarom zou ik bij jullie vereniging lid worden?

Rosette Cloots: “Wij werken voor iedere Herentalse burger die 
te maken heeft met een fysieke of mentale handicap. Mensen 
die in hun dagelijks leven ervaring hebben met mensen met 
een handicap zijn zeker welkom in onze werkgroep.”
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SPORT EN JEUGD

IJsberen in het Netepark

Bent u een ervaringsdeskundige of een toekomstige 
ijsbeer? Gezinsbond Herentals Sportief hoort het graag! 
Deze vereniging wil half oktober starten met ijsberen in het 
Netepark, telkens op donderdag van 19 tot 20 uur en op 
zondag van 9 tot 10 uur. De activiteit loopt tot half mei. De 
openingsactieprijs ligt op 45 euro. 

Inschrijven doet u via moonskaren44@gmail.com. 

Sport, jeugd en evenementen, Markgravenstraat 
107, 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be, 
sportdienst@herentals.be, www.herentals.be, 
www.facebook.com/sportenjeugd.herentals

i

Oproep zwemlesgevers

De stad is op zoek naar zwemlesgevers voor de wekelijkse 
zwemlessen op maandagavonden, woensdagnamiddagen en 
zaterdagvoormiddagen. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de dienst sport, jeugd en evenementen via 
014-21 21 86 of sportdienst@herentals.be.

Herentalse Familympics

Op zondag 24 oktober van 9 tot 15 uur opent het Netepark 
zijn deuren voor de Herentalse Familympics, een uitdaging 
voor het hele gezin. U kunt samen met uw gezin of andere 
familieleden een team vormen in de Familympicswedstrijd. U 
meet er uw krachten door allerlei challenges te overwinnen, 
zowel in het zwembad als op het recreatiedomein.

Verder kunt u deelnemen aan allerlei initiaties, aangeboden 
door Herentalse verenigingen. Ook kunt u genieten van 
randactiviteiten zoals minigolf, springkastelen en u kunt zelfs 
leren schaken!

Dit initiatief is gratis, maar gezinnen die graag deelnemen 
aan de Familympicswedstrijd moeten hun ploeg vooraf 
inschrijven.

U kunt voor het volledige dagprogramma en om in te schrijven 
voor de wedstrijd terecht op www.herentals.be/herentalse-
familympics.



VRIJE TIJD

• Op zaterdag 16 oktober kunt u met de 
stadsbus een bezoek brengen aan de 
tentoonstelling. De bus vertrekt om 8 uur 
aan het administratief centrum. Om 16 uur 
gaan we weer huiswaarts. Een gids neemt 
u ter plaatse mee om alles over deze 
dynastie te weten te komen. Inschrijven 
kost 7 euro en kan vanaf 1 oktober aan de 
balie van de dienst cultuur en toerisme, 
Grote Markt 35. De plaatsen in de bus zijn 
beperkt. Snel zijn is de boodschap.

• De brochure ‘De Franckens in Herentals’, 
geschreven door dr. Natasja Peeters en 
Jan Cools, is verkrijgbaar voor 4 euro bij de 
dienst cultuur en toerisme. U kunt er ook 
het hele jaar door een bezoek met gids aan 
de kerk reserveren.

i

Nog tot en met 2 januari 2022 loopt in het Musée 
de Flandre in Cassel (Frankrijk) een tijdelijke 
tentoonstelling over de Francken-dynastie. Deze 
kunstenaarsfamilie heeft wortels in onze stad. 
Onze eigen Sint-Waldetrudiskerk bezit maar liefst 
negen kunstwerken van de familie en leent voor de 
tentoonstelling in Frankrijk vier werken uit. Maar wie 
is de familie Francken eigenlijk? En waarom zijn hun 
werken zo de moeite waard? Onze stadsgids Maria 
Macauter vertelt het u graag. 

Stadsgids Maria Macauter: “De familie Francken is een 
schildersdynastie, waarvan de stamvader Nicolaas (1520-
1596) in Herentals woonde. Vermoedelijk schilderde hij 
zelf, maar van hem werd geen enkel gesigneerd werk 
teruggevonden. Van drie van zijn zonen, Hiëronymus (1540-
1610), Frans (1542-1616) en Ambrosius (1544-1618)  zijn er 
wel talrijke gesigneerde schilderijen. Niet enkel in Vlaanderen, 
maar ook in vooraanstaande musea in het buitenland.

Hiëronymus werd hofschilder in Parijs voor de Franse koning, 
terwijl Frans en Ambrosius in Antwerpen bleven werken in 
de buurt van de Sint-Andrieskerk. Zij droegen Herentals, hun 
geboortestad, wel nog steeds een warm hart toe. Zo werkten 
ze onder de gebruikelijke prijs voor onze Sint-Waldetrudiskerk. 
De meeste werken van de Franckens in deze kerk zijn dan ook 
van deze twee broers.

De volgende generaties – met de originele namen Ambrosius 
II, Frans II, Hiëronymus II, Thomas, Hans, Isabella, Ambrosius 
III, Hiëronymus III en Frans III – zetten de schildertraditie 
verder. Constantijn Francken is de laatste bekende schilder in 
de stamboom.”

Wat maakt de Franckens zo bijzonder?

Maria Macauter: “Hiëronymus, Frans en Ambrosius hebben 
mee de toon aangegeven voor de altaarschilderkunst in 
Antwerpen. Omdat zij minder beroemd waren dan hun 
tijdgenoten Rubens en Van Dyck, waren ze beter betaalbaar 
voor kleinere kerken, kloosters en begijnhoven. Daardoor 
ging het hun voor de wind.”

Welke werken in de Sint-Waldetrudiskerk verdienen zeker 
extra aandacht?

Maria Macauter: “Ik raak maar niet uitgekeken op ‘Het 
Laatste Oordeel en de Zeven Werken van Barmhartigheid’, 
het grootste drieluik van Ambrosius Francken. Het werd in de 

middeleeuwen enkel op feestdagen en zondagen geopend. 
Op het middenpaneel ziet men de scheiding tussen de 
schapen en de bokken. Zoek tussen die laatsten maar eens 
de rode hellehond, de slangen, de gifspuwende borst, de 
gloeiende drietand …

Op de zijluiken zijn ook ‘de Zeven Werken van Barmhartigheid’ 
te zien. Het was een huzarenstuk voor de kunstenaar om vijf 
van de zeven werken uit te beelden op het rechterpaneel met 
een hoge gezichtslijn en behendige verkortingen. Vergeet 
niet naar de vuile voeten, handen en nagels te kijken!”

Waarom is er een tentoonstelling in Cassel over de 
Franckens?

Maria Macauter: “De directrice van het museum werkt voor 
tijdelijke tentoonstellingen graag rond een bepaald thema 
en zet nu een dynastie in de kijker. Zij koos de Franckens 
omdat dit een Vlaamse kunstenaarsfamilie is met de meeste 
opeenvolgende bekende generaties. Een aanrader om te 
gaan kijken!”
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Tentoonstelling 
‘De Francken-dynastie’
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3/07 Modest, zoon van Caroline Van Rompaye en Frederik Wuyts

5/07 Phil, zoon van Michèle De Vocht en Romeo Pardon

3/07 Wannes, zoon van Evelien Peeters en Stijn Embrechts

1/07 Gabriël, zoon van Brixhilda Gashi en Nik Luyten

9/07 Nieke, dochter van Nele Robrechts en Bram Steurs

2/07 Mil, zoon van Jana Geentjes en Joris Meermans

5/07 Mila, dochter van Ilse Breugelmans

9/07 Charlien, dochter van Ann Nicasi en Mark Meeuws

8/07 Lotte, dochter van Greet Robberechts en Mark Verheyen

14/07 Laith, zoon van Ahmad Alsaadi en Inas Sawan

16/07 Desire, zoon van Blessing Alabo en Michael Nwosu

19/07 Jusuf, zoon van Mehribana Gushani en Radja Tahiri

22/07 Loua, dochter van Hanne Verstappen en Thomas Horemans

27/07 June, dochter van Liesl Heylen en Rik Puls

GEBOORTES

2/07 Joke Helsen en Keith De Win

2/07 Anneleen Daems en Job Docx

20/07 Nicky Van Looy en Artuur Engelen

23/07 Priscilla Marinus en Nick Van Dijck

27/07 Layla Lopez en Christophe De Saegher

7/08 Lien Luyten en Diewert Alaerts

14/08 Regina Schmitz en Mario Brams

14/08 Tessa Verheyen en Dennis Demeyer

20/08 Lieve Carpentier en Koen Borgmans

20/08 Deborah Van Bastelaere en Jurgen Sluyts

21/08 Natalie Du Pont en Nik Janssens

21/08 Jurgen Habraken en Wannes Bellens

21/08 Katrien Van der Veken en Nicolaas Somorjai

21/08 Astrid Philippaerts en Toon Peeters

21/08 Marlies Aernaut en Tom Van Hemelen

21/08 Samantha De Baer en Sven Mayer

21/08 Charlotte De Kort en Bert Van Bogaert

24/08 Daisy Baeten en Patrick Cambré

28/08 Elies Cronin en Jens Verwimp

28/08 Gerlinda Normain en Danny Peinen

28/08 Cindy Balemans en Gert Stickens

28/08 Els Leysen en Yannick De Rouck

HUWELIJKEN

29/07 Mustafa, zoon van Ali Al-Ghaderi en Hanan Khalaf Khalaf

28/07 Leonie, dochter van Evelien Jaques en Bram Van Nueten

2/08 Danthé, zoon van Tatjana Alen en Sam Hannes

10/08 Eloise, dochter van Annelies Swyzen en Michiel Vandevenne

12/08 Ruman, dochter van Ubah Ilmi en Abdiqadir Ali

15/08 Gerard, zoon van Julie Horemans en Ben Vercammen

18/08 Nelle, dochter van Niki Vissers en Steven De Winter

17/08 Valentina, dochter van Dorien Van Olmen en Lesley Hoeykens

19/08 Luca, dochter van Claire Luyten en Stef Canters

20/08 Gianno, zoon van Nicole Vincent en Petrus Schmitz

20/08 Mila, dochter van Michelle Van de Ven en Nick Van Thielen

23/08 Quinn, dochter van Rani Lodewijckx en Tom Dankers

18/08 Elkanah, zoon van Helena Essien en Dennis Akowuah

21/08 Elise, dochter van Evelien Renders en Nick De Bruyn

27/08 Faris, zoon van Nefija Zahirović en Mensur Zahirović
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1/07 Franciscus Van Dyck (89), echtgenoot van Alinda Boeckx

3/07 Anne Gysemberg (88), echtgenote van Franciscus Huysmans

3/07 Leo Boes (92), weduwnaar van Odilia Keuppens

5/07 Christina Adriaens (97), weduwe van Eugenius Van Genechten

6/07 Anna Peeters (96), weduwe van Lodewijk Staes

7/07 Norbertus Tuyaerts (88), echtgenoot van Ludovica Pauwels

8/07 Jozef Van Goubergen (69)

8/07 Frans Laureys (91), echtgenoot van Elisa Hoefkens

11/07 Melissa Nys (26)

11/07 Marie De Broyer (86), weduwe van Engels Clemens

14/07 Melania Verlinden (93), weduwe van Augustinus Horemans

20/07 Henri Slegers (84), echtgenoot van Josepha Maes

21/07 Frans Goris (88), weduwnaar van Jacqueline Bosmans

21/07 Karel Vleugels (90), weduwnaar van Julia Lievens

21/07 Anny De Ceulaer (76), echtgenote van Adreas De Roeck

24/07 William Oliver (95), weduwnaar van Maria Kempenaers

25/07 Juliana Neefs (77), echtgenote van Jan Van Looy

26/07 Maria Loots (88), weduwe van Jozef Spiessens

27/07 Frans Wuyts (91)

31/07 Margareta Aerts (70), echtgenote van William Schmitt

1/08 Joseph Broeckx (96), echtgenoot van Diana Van Gestel

3/08 Germaine De Preter (81), weduwe van Willy Leysen

5/08 Julia Cambré (81), weduwe van Josephus Clijmans

8/08 Leontina Van Springel (80), echtgenoot van August Verwimp

8/08 Gustavus Melis (93), echtgenoot van Julia Janssens

12/08 Jeannine Jennis (83), echtgenote van Emiel Marien

15/08 Edwin Schellens (64)

15/08 Irma Douwen (72), weduwe van Robert Vanopstal

17/08 Julianus Peeters (71), weduwnaar van Vera Verwimp

19/08 Francine Schoors (88), weduwe van Victor De Groof

20/08 Marc Gerits (67), echtgenoot van Francine Van Reusel

21/08 Antonia Deckers (90), weduwe van Edmond Van de Wouwer

23/08 Celina Mertens (85), echtgenote van Louis Lauwen

24/08 Ran Dirickx (45), echtgenote van Frederik Heylen

24/08 Lucienne Prinsen (77)

OVERLIJDENS
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schepen Eva Brandwijk (vanaf 5 oktober)
Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dierenwelzijn, sport

[i] schepen.eva.brandwijk@herentals.be
0485-74 70 76

SPREEKUREN

Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken? 
Dan kunt u telefonisch of per mail een afspraak maken.

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 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

• Bijstand van advocaat, 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 10 oktober.

Meer info: www.facebook.com/fietsbiebherentals 
Adres: voormalig Francesco-Paviljoen, ingang 
Nonnenstraat

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

CC ’t Schaliken - Grote Markt 15 014-21 90 88

Dagopvang CADO - Vorselaarsebaan 1 0474-55 09 24

Dienstencentrum 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)

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

Moederhuis)
• enkel na afspraak:  

emilie.coppens@min.soc.fed.be 
tel. 02-528 60 28

Gelijke kansen en preventie - Nederrij 115 014-24 66 43

Pensioenpunt Herentals

Iedere eerste en derde maandag van de maand 
tussen 9.30 en 15.30 uur is het zitdag voor de 
werknemerspensioenen in Convent2.

Iedere eerste maandag van de maand tussen 9.30 
en 12 uur is het zitdag  voor de pensioenen van 
zelfstandigen. U moet vooraf een afspraak maken via 
de gratis pensioenlijn 1765.

1712

Vragen over (seksueel) geweld, misbruik en 
kindermishandeling: 1712 (weekdagen 9 tot 18 uur) 
of www.1712.be. 
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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

ONTMOETINGSRUIMTE 
DE CIRKEL

COMPUTERLOKAAL 
‘T PEESEEKE

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 15.00-19.00

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

10.00-12.0013.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00

07.00-08.30
12.00-16.30

07.00-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00 

07.00-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00 

07.00-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00 

07.00-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00 

09.00-17.00 09.00-17.00

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

NETEPARK

• Reserveren is niet mogelijk. Je draagt een mondmasker in de droge zone. 
• De speeltuin is elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang.

13.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00


