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Tussen 2005 en 2009 werden de centrum-
straten van Herentals heraangelegd. na 
verloop van tijd bleek dat op verschillende 
plaatsen splijtende kasseien voorkwamen, 
waardoor de veiligheid voor weggebruikers 
niet meer te garanderen was. Het bestuur 
besliste daarom de kasseien te vervangen en 
een juridische procedure op te starten tegen 
de verantwoordelijken voor de schade. 

90 werkdagen

De herstelling start op 7 maart 2011 en duurt 
in totaal 90 werkdagen. Om de hinder voor 
bewoners en handelaars te beperken, voert 
de aannemer de werken in verschillende fa-
sen uit. Deze fasering kan door onvoorziene 
omstandigheden, zoals slecht weer, wijzigen. 
De werken bestaan uit het opbreken van de 
kasseien uit de rijweg en het aanleggen van 
nieuwe kasseien (Portugese graniet). De voet-
paden, de parkeerzones en het plein van de 
Grote Markt krijgen geen nieuwe kasseien. De 
aanleg van de nieuwe bestrating gebeurt als 
een soort van kruipende werf, waarbij telkens 
duidelijk in stroken van een aantal lopende 
meters wordt gewerkt. Met de fiets of te voet 
kunt u altijd passeren.

Vrouwen eindelijk baas?

In de voorbije twintig jaar is de invloed van vrouwen in onze stad fors toe-
genomen. Een flinke meerderheid van onze inwoners zijn vrouwen. Vooral 

in de oudere leeftijdsgroep is het overwicht van vrouwelijke Herentalsenaren overduidelijk. 
Vrouwen, het sterke geslacht, u kent de boutade.

In de diensten van de stad en het OCmW werken al meer vrouwen dan mannen. en ook in het 
bestuur van onze stad is de aanwezigheid van vrouwen sterk toegenomen. In de gemeenteraad 
zijn 12 van de 29 verkozen raadsleden vrouw, in het schepencollege is exact de helft vrouw, en in 
de OCMW-raad hebben vrouwen het overwicht met 6 van de 11 verkozenen.

Herentals heeft meer dan 800 jaar moeten wachten op de eerste straat die genoemd wordt naar 
een verdienstelijke vrouwelijke Herentalse. Het gaat om het marie Van Heterenplein dat mo-
menteel aangelegd wordt op de oude terreinen van het technisch atheneum in de markgraven-
straat. Marie Van Heteren was de stichtster van de normaalschool in onze stad, en een onder-
wijspioneer in Vlaanderen.

De vrouwenraad heeft mee vorm gegeven aan deze maatschappelijke veranderingen. Deze 
maand bestaat die Herentalse vrouwenraad twintig jaar, en dat vieren ze terecht.

Uw burgemeester
Jan Peeters

voorwoord...

Herstelling straatstenen in stadscentrum

StADSkranT
20 jaar vrouwenraad: lees pagina 6

Aangezien zich op de drukst bereden kruispun-
ten veel draaibewegingen voordoen, worden 
op die plaatsen de kasseien ingevoegd met 
een cementmortel. Deze mortel heeft zeven 
dagen nodig om uit te harden waardoor het 
kruispunt pas een week na de aanleg terug 
open is. Het invoegen van de kasseien in de rij-
weg gebeurt met porfier. Hierdoor is de rijweg 
direct terug toegankelijk. In de Kerkstraat, in 
het deel waar de stoepen het smalst zijn, wor-
den de voetpaden ongeveer 25 cm breder ge-
maakt. De laad- en loszone en de boom wor-
den verplaatst naar de overkant van de straat. 

Fasering

Bij het opstellen van de fasering is er rekening 
gehouden met de evenementen. De paas-
kermis, de braderij en de wekelijkse vrijdag-
markt kunnen doorgaan met een minimum 
aan hinder. Herentals Fietst Feest valt onder 
het jaarlijkse bouwverlof zodat dit evenement 
helemaal geen hinder zal ondervinden van de 
werken. Afhankelijk van de voortgang van de 
werken in de Nieuwstraat is het mogelijk dat 
fase 3B en 4A omgewisseld worden. tijdens 
de werken kan de rijrichting in bepaalde stra-
ten tijdelijk omkeren.

fase 1
begin maart - half april 2011
Fase 1A:  kruispunt Grote Markt, Bovenrij, 
 Kerkstraat, Lantaarnpad
Fase 1B: Kerkstraat
Fase 1C: Bovenrij tot aan Nonnenstraat +  
 Grote Markt van Kerkstraat tot  
 Kloosterstraat

fase 2
eind maart - half mei 2011
Fase 2A:  Bovenrij tot aan Bovenpoort
Fase 2B:  kruispunt Bovenrij, Stadspoort,
 straat, Sint-Waldetrudisstraat + 
 Grote Markt tot aan Koppe-
 landstraat

fase 3
begin mei - half juli 2011
Fase 3A:  kruispunt Grote Markt, Zandstraat,
 Koppelandstraat  + Zandstraat tot
 aan Collegestraat
Fase 3B:  kruispunt Zandstraat, College-
 straat, Nieuwstraat

fase 4
begin augustus - begin september 2011
Fase 4A: Hofkwartier + Grote Markt tussen
 Koppelandstraat en Hofkwartier
Fase 4B: Zandstraat van Collegestraat tot
 en met het kruispunt Molenvest, 
 Schoolstraat, Lierseweg
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
april 2011 moeten uiterlijk op dinsdag  
1 maart bij de redactie zijn. De redactie heeft 
het recht inzendingen te weigeren, in te korten 
en te wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

Bericht aan onze lezers buiten Herentals en in 
het buitenland

Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het 
gemeentelijk informatieblad van Herentals met 
bpost. In het beste geval vindt u de Stadskrant 
pas enkele dagen na de eerste van de maand 
in de brievenbus. U kan de Stadskrant 
sneller in huis halen met de website van het 
stadsbestuur. 
Op www.herentals.be kunt u op het einde van 
elke maand de Stadskrant voor de volgende 
maand downloaden. Klik op 
Dienstverlening > Actueel > Stadskrant
of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.

Volstaat deze online-Stadskrant voor u en 
vindt u het niet langer nodig om een gedrukt 
exemplaar te ontvangen? Laat het ons weten: 
communicatie@herentals.be.

WeteNSWAArD
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Geef uw mening over 
het vernieuwde mobiliteitsplan

In 2002 keurde de gemeenteraad het mobiliteits-
plan goed. Het plan is dus ondertussen bijna tien 
jaar oud. Het is dus tijd om te bekijken of het nog 
voldoet voor de huidige en toekomstige verkeers-
situatie in Herentals. Voor omvangrijke plannen 
zoals het mobiliteitsplan is het belangrijk dat de in-
woners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven 
inspraak krijgen in de opmaak ervan. 

In een eerste fase kunt u uw mening geven over 
de nieuwe uitwerkingsnota. Deze nota kunt u van-
af 1 maart raadplegen op de website van de stad 
of inkijken bij de technische dienst in het adminis-
tratief centrum. Op maandag 14 maart om 19 uur 
kunt u in zaal 't Hof een workshop bijwonen waar 
u van dichtbij kennismaakt met de uitwerkings-
nota. U kunt uw opmerkingen over deze nota tot  
15 april bezorgen aan het schepencollege. 

In een volgende fase trekt de stad beleidsconclusies en stelt een ontwerpmobiliteitsplan op. 
Hierover leest u later meer.

Meer informatie: technische dienst – mobiliteit, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50

We zijn met meer dan 27.000! 

Al enkele jaren kent Herentals een gestage bevolkingsaangroei. In 2010 groeide de bevolking 
in onze stad aan met 375 inwoners. Hiermee komt het totale aantal inwoners in onze stad op 
27.128. Daarvan wonen er 19.921 in Herentals, 5.184 in Noorderwijk en 2.023 in Morkhoven. 
In totaal wonen er 957 niet-Belgen in onze stad (3,53 procent van de totale bevolking). Het 
stadsbestuur wenst alle nieuwe inwoners een aangenaam verblijf in onze stad. 

Kadocheques zijn  
succesverhaal

De Helemaal Herentals Kadoche-
ques zijn een waar succesverhaal. 
In 2007 startte de verkoop van de 
cheques eerder bescheiden, maar 
ondertussen zijn de Kadocheques 
enorm populair, zowel bij inwoners 
als bij bedrijven en social-profitor-
ganisaties. Dit succes blijkt duidelijk uit de verkoopcijfers van de afgelopen vier jaar. In 2007 
verkocht men voor 26.285 euro aan cheques, terwijl dat in 2010 steeg tot 149.050 euro. Dat is 
op vier jaar tijd een stijging van meer dan een vervijfvoudiging. De middenstandsraad en het 
stadsbestuur zijn terecht trots op deze prestatie. 
Met de Herentalse Kadocheque geeft u steeds het ideale cadeau. Bovendien steunt u de lokale 
handelaars. U kunt de cadeaucheques aankopen bij de dienst toerisme op de Grote Markt.
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Begeleid Wonen  
Herentals vzw breidt uit 
met 13 plaatsen

Begeleid Wonen is een vzw die onder-
steuning biedt aan volwassenen met 
een handicap die zelfstandig willen wo-
nen. Begeleid Wonen breidt het aantal 
plaatsen gevoelig uit. Vanaf 1 maart 
komen er in Herentals dertien plaatsen 
bij, zodat er voortaan 74 mensen kun-
nen worden opgevangen. De uitbrei-
ding moet rond zijn op 30 juni. 

Meer informatie: Begeleid Wonen 
Herentals vzw, tel. 014-23 18 80, 
info@begeleidwonenherentals.be 

Houden van Griffelrock 

Op dinsdag 26 april en donderdag  
28 april vindt in het Sportpaleis Hou-
den van Griffelrock plaats. tijdens deze 
leuke namiddag kunt u genieten van 
optredens van Dana Winner, Danny 
Fabry, Garry Hagger en Koen Crucke. 
De presentatie is in handen van Luc 
Appermont. een toegangsticket kost  
6 euro. Kaarten voor het optreden van 
donderdag 28 april zijn te koop bij de so-
ciale dienst van de stad of via uw gepen-
sioneerdenbond. De stad legt ook een 
aantal bussen in. Kaarten voor het op-
treden van dinsdag 26 april zijn te koop 
via www.nekka.be of 03-248 63 42. 
Houden van Griffelrock is een organi-
satie van Nekka vzw en de provincie 
Antwerpen. 

Meer informatie: dienst sociale zaken, 
administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Kampioenenhulde 

Op vrijdag 4 maart worden Herentals 
beste sporters gehuldigd. De sport-
raad, het stadsbestuur en de pers heb-
ben het genoegen om die Herental-
senaren in de bloemen te zetten die 
vorig jaar een belangrijke sportieve 
prestatie leverden. De huldiging vindt 
plaats in cc ’t Schaliken om 20 uur. 

Meer informatie: sportdienst, 
tel. 014-28 52 50

Strontvervelend! 

er is minstens één zaak waar mensen zonder hond 
en hondeneigenaars het over eens zijn: honden-
drollen op het trottoir of op grasperkjes zijn hon-
dendrollen vervelend. Om dit probleem op te los-
sen, moeten alle hondeneigenaars hun steentje 
bijdragen. Wie zijn hond uitlaat, moet een leeg 
zakje bij zich hebben voor het verwijderen van de 
uitwerpselen. Uw gebruikte hondenpoepzakjes 
kunt u kwijt in de straatvuilnisbakken. Het niet op-
ruimen van hondendrollen kan bestraft worden met een boete uit de politiecodex. Wie geen 
zakje bij zich heeft, riskeert een administratieve boete die kan oplopen tot 250 euro.

nieuwe publicatie  
over Herentalse orgels 

In Herentals kunt u een mooie tocht maken langs 
een aantal waardevolle orgels. We vinden prach-
tige exemplaren terug in de Sint-Waldetrudiskerk, 
de Begijnhofkerk, de kapel van het Oud Gasthuis, 
het Besloten Hof en de Sint-Jan-de-Doperkerk op 
de Molekens. Over deze orgels verschijnt nu een 
boekje. Bart Wuilmus, leraar orgel en klavecimbel 
aan de muziekacademie, stelde een technische 
fiche van elk orgel op. Jan Cools reconstrueerde 
hun geschiedenis op basis van archiefmateriaal. 
Patrick roose van erfgoed Vlaanderen zorgde voor 
waardevolle achtergrondinformatie. De foto’s zijn 
van Yvan Deville. 

Op zondag 6 maart om 16 uur kunt u in de 
Sint-Waldetrudiskerk naar de voorstelling van deze nieuwe publicatie. De voorstelling bestaat 
uit een uiteenzetting door Patrick roose en twee optredens van Bart Wuilmus (het eerste met 
werk van Buxtehude, Bach en Andriessen, het tweede met orgelimprovisatie). Het boekje telt 
36 bladzijden en is een uitgave van de Herentalse Geschiedkundige Kring. De publicatie kost  
5 euro en is te koop bij het stadsarchief, de auteurs en via www.orgelherentals.be.

Meer informatie: stadsarchief, Augustijnenlaan 1, tel. 014-21 28 00

dorpshuis van morkhoven 

Na Noorderwijk zal ook Morkhoven binnenkort 
gebruik kunnen maken van een nieuw Dorpshuis. 
De renovatie en uitbreiding van het vroegere ge-
meentehuis van Morkhoven schieten goed op. 
Het stadsbestuur hoopt het nieuwe Dorpshuis in 
mei te kunnen openen. Op de foto ziet u de ge-
renoveerde buitengevel van het Dorpshuis van 
Morkhoven.
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AFVAL
Diftar: veelgestelde vragen

Drie jaar geleden voerde de stad het Diftarsysteem in voor het 
ophalen en verwerken van GFT en restafval. Er duiken toch nog 
regelmatig vragen op over de werking ervan. We zetten even de 
meest gestelde vragen op een rijtje.

Wat moet ik doen als ik verhuis?
- Als u verhuist naar een andere gemeente, komt u naar de milieu-

dienst. Daar vult u een formulier in om uw containers op te zeg-
gen. U mag de containers niet meenemen naar uw nieuwe adres. 
Het resterende saldo op uw Diftarrekening wordt teruggestort op 
uw bankrekening.

-  Als u binnen de stad verhuist, geeft u dit aan bij de dienst bevol- 
king, samen met uw adresverandering. U mag de containers niet 
meenemen naar uw nieuwe adres. U vult een formulier in om 

 uw oude containers op te zeggen en uw nieuwe containers te ac-
tiveren. We zetten uw Diftarrekening automatisch over naar het 
nieuwe adres.

- Als u van buitenaf naar Herentals verhuist, geeft u dit door aan 
de dienst bevolking, samen met uw adresverandering. Na enkele 
dagen ontvangt u uw eerste betalingsuitnodiging van 50 euro.

- Indien er geen containers staan op uw nieuwe adres, levert de IOK 
ze enkele dagen nadat u uw verhuis hebt doorgegeven aan de dienst 
burgerzaken. Als er containers staan, dan mag u die gebruiken.

In dit voorbeeld is dit als volgt berekend:
GFT: (laatste drie maanden van 24 september tot 24 december)
18 kg + 10 kg + 22 kg  = 50 kg GFt
50 kg GFt x 4 maanden  = 200 kg 
200 kg x het tarief per kilogram voor GFt 0,221 euro  = 44,20 euro/jaar (GFT)

Restafval: (laatste drie maanden van 24 september tot 24 december)
12 kg + 10 kg + 7 kg + 8,5 kg  = 37,50 kg restafval 
37,5 kg restafval x 4 maanden  = 150 kg 
150 kg x het tarief per kilogram voor restafval 0,317 euro  = 47,55 euro/jaar (restafval)

maandelijkse vaste kost
+ vaste kost restafval 12 x 0,90 euro = 10,80 euro 
+ vaste kost GFT (indien van toepassing) 12 x 0,90 euro = 10,80 euro 

Bedrag slimme factuur = 44,20 + 47,55 + 10,80 + 10,80 euro  = 113,55 euro

Opgelet! Als uw Diftarrekening onder nul staat, dan betaalt u het bedrag onder nul bij. Stel dat 
het bedrag in min in dit voorbeeld 10 euro zou zijn, dan zou het bedrag van de betalingsuitno-
diging 123,55 euro zijn.

Wat moet ik doen als mijn container vol 
is en ik extra afval wil meegeven?
U stopt het afval in afvalzakken van maximaal 60 liter. Deze zakken 
moeten ook in uw grijze container passen. U telt het aantal zakken 
en geeft dit aantal op voorhand door aan de Diftarinformatielijn 
(0800-97687). U zet de zakken naast uw restafvalcontainer. Om mis-
bruik te  voorkomen, neemt IOK de zakken alleen mee als het aantal 
overeenkomt met wat u hebt doorgegeven. De zakken worden ge-
wogen net zoals het afval in uw container. 

Wat doe ik bij een overlijden?
Na het overlijden van het gezinshoofd wordt de Diftarrekening au-
tomatisch op naam van het nieuwe gezinshoofd overgezet. Bij het 
overlijden van de enige inwoner op een adres mogen de containers 
nog bij twee volgende ophalingen buitengezet worden. Dat geeft 
nabestaanden de kans om het huis van de overledene op te ruimen. 
Als u nadien nog gebruik wil maken van de ophalingen, neemt u 
contact op met de Diftarinformatielijn. Het overgebleven saldo op 
de Diftarrekening wordt door het stadsbestuur teruggestort op de 
rekening vanwaar de betaling gebeurde.

Hebt u nog vragen over Diftar?
Bel naar de Diftarinformatielijn op het gratis telefoonnummer 
0800-97687. De informatielijn is open op weekdagen van 8.30 uur 
tot 17 uur.

Hoe wordt de slimme factuur berekend?

De berekening van de slimme afvalfactuur gebeurt op basis van uw afvalverbruik van de afgelopen drie maanden, vanaf de datum op uw 
betalingsuitnodiging (in het voorbeeld 24 december 2009). Het totale gewicht van groen- en restafval dat u de laatste drie maanden hebt 
meegegeven, wordt vermenigvuldigd met vier, om zo het jaarverbruik te berekenen (4 x 3 maanden = 1 jaar). Dit gewicht wordt vermenig-
vuldigd met het tarief per kilo. De jaarlijkse vaste kosten worden hierbij opgeteld.
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regionaal Landschap 
neemt nu ook de 
gierzwaluw onder de 
vleugels!

Door het overweldigende succes van 
het project voor de boerenzwaluw en 
de huiszwaluw heeft regionaal Land-
schap Kleine en Grote Nete beslist om 
dit jaar ook inspanningen te leveren 
voor de gierzwaluw. De gierzwaluw 
behoort – ondanks zijn naam – niet tot 
de groep van echte zwaluwen (waar-
toe de boerenzwaluw, de huiszwaluw 
en de oeverzwaluw wel behoren). 
Maar hij maakt net als de echte zwa-
luwen wel graag gebruik van nestkast 
of kunstnest.

Vorig jaar werden in totaal 218 kunst-
nesten voor de zwaluwen gratis ver-
deeld. Doordat zwaluwen erg kies-
keurig zijn als het om de locatie van 
hun nest gaat, moet de plaatsing van 
de kunstnesten doordacht gebeuren. 
Gierzwaluwen verkiezen hoge, oude 
gebouwen met veel gaten en spleten, 
in stadscentra. Huiszwaluwen broe-
den bij voorkeur onder de dakrand 
van huizen in een landelijke omgeving. 
Boerenzwaluwen vinden dan weer een 
ideale nestomgeving in veestallen of 
schuren.

Hebt u interesse om deze vogels een ge-
schikt onderdak te bieden? Neem dan 
contact op met Regionaal Landschap 
Kleine en Grote Nete: Joris Matthé, 
014-85 25 14, info@rlkgn.provant.be.

AFVAL MILIeUuitleg bij uw DIFTAR-betalingsuitnodiging

voorbeeld betalingsuitnodiging (dit is een willekeurig voorbeeld)
Dit is uw facturatieadres.1

- datum lediging: dit is de
datum waarop u restafval of GFT
hebt meegegeven met de ophaal-
wagen.

- (aantal kilo’s): het getal tus-
sen de haakjes is het gewicht dat er
op deze datum is meegegeven.
op dit voorbeeld 14/01 (13 kg) 
betekent dat er op 14 januari 
13 kg GFT is meegegeven.

eenheidsprijs gewicht:
bedrag in euro per kilo aangebo-
den afval (voor restafval of GFT)

maandelijkse vaste kost: 
0,90 euro x 12 maanden =
10,80 euro

bijkomende maandelijkse   
vaste kost GFT-container: 
0,90 euro x 12 maanden =
10,80 euro. 

6

7

saldo op aanmaakdatum: 
Van zodra uw saldo op 5 euro
komt, wordt er een nieuwe 
betalingsuitnodiging verstuurd.

8

9

De vervaldag is de uiterste
datum waarop het bedrag op deze
betalingsuitnodiging (nieuwe voor-
schot) moet gestort zijn.

gemeentelijke toelage:
Indien u recht hebt op een

gemeentelijke toelage, kunt u hier
het positieve bedrag zien dat aan
uw saldo is toegevoegd.  

2

3

BETALINGSUITNODIGING Stad Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
IBAN: BE59 0971 1089 3026
BIC: GKCCBEBB

De heer Janssen referentie: 264114
Kerkstraat 1 klantnummer: 1078207
2200 Herentals aanmaakdatum: 24 december 2009

vervaldag: 15 januari 2010

plaatsingsadres: Kerkstraat 1, 2200 Herentals
Indien u bijkomende inlichtingen wenst, bel dan gratis de DIFTAR-informatielijn 0800-97 687 of kijk op www.diftar-iok.be

vorig saldo 5,00
uw betaling van 02/01/2009 122,00
gemeentelijke toelage
vaste kost van januari 2009 tot en met december 2009                                                                                  -10,80
vaste kost GFT van januari 2009 tot en met december 2009                                                                          - 10,80

container          type             datum lediging (aantal kilo’s)                   aantal   eenhpr.     totaal      eenhpr.
gewicht     gewicht

000202728  GFT 120 L 14/01 (13 kg)   28/01 (7 kg)     11/02 (7 kg)       15      0,00        230            0,221 -50,83
10/03 (20,5 kg) 08/04 (23 kg)   22/04 (11 kg)    
13/05 (24 kg)   27/05 (14 kg)   10/06 (12 kg)   
24/06 (9,5 kg)   08/07 (16 kg)   12/08 (23 kg)
07/10 (18 kg)   21/10 (10 kg)    18/11 (22 kg)   

000203211  Rest 120 L 07/01 (8,5 kg)   21/01 (7 kg)     18/02 (6 kg)      16      0,00        160            0,317 -50,27
04/03 (12 kg)    01/04 (8 kg)   15/04 (11 kg)
06/05 (16 kg)   20/05 (18,5 kg)  03/06 (7 kg) 
17/06 (9,5 kg)   22/07 (12 kg)   05/08 (7 kg)
14/10 (12 kg)    28/10 (10 kg)   25/11 (7 kg)
23/12 (8,5 kg)

saldo op aanmaakdatum 4,30
totaal te betalen in euro 113,55
Het te betalen bedrag is berekend op basis van de containersamenstelling en de gewichten die u de 
afgelopen periode meegegeven hebt, zodat u 1 jaar verder kunt.
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in dit voorbeeld: 15 ledigingen 
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totaal te betalen in euro: 
= het bedrag van uw volgende
voorschot. Dit bedrag is bere-
kend op basis van uw gemiddelde
verbruik en de jaarlijkse vaste
kost. Indien uw afvalproductie
gelijk blijft, komt u hiermee 1 jaar
toe, dit is de slimme factuur.

Kijk op de achterkant voor de
uitgebreide berekening van
deze slimme factuur. 

Vragen over deze berekening of over uw persoonlijke betalingsuitnodiging? Bel met
de gratis DIFTAR-informatielijn 0800-97 687 of mail naar diftar@iok.be

©Dieder Plu

Hoe werkt de Diftarfactuur?
Voorbeeld betalingsuitnodiging (dit is een willekeurig voorbeeld). 

1 Dit is uw facturatieadres.
2 De vervaldag is de uiterste datum waarop u het te betalen bedrag op uw Diftarrekening
 moet storten.
3 Gemeentelijke toelage: als u recht hebt op een gemeentelijke toelage, kunt u hier het posi- 
 tieve bedrag zien dat aan uw saldo is toegevoegd.
4 Maandelijkse vaste kost restafvalcontainer: 0,90 euro x 12 maanden = 10,80 euro
5 Bijkomende maandelijkse vaste kost GFt-container: 0,90 euro x 12 maanden = 10,80 euro. 
6 Datum lediging: dit zijn de data waarop u restafval of GFt hebt meegegeven. Het getal
 tussen de haakjes is het gewicht dat u op deze datum hebt meegegeven. Op dit voorbeeld  
 betekent dit dat u op 14 januari 13 kg GFt hebt meegegeven.
7 eenheidsprijs gewicht: dit is het bedrag in euro dat u per aangeboden kilo afval betaalt.
8 Saldo op aanmaakdatum: van zodra uw saldo op 5 euro komt, verstuurd de IOK een 
 nieuwe betalingsuitnodiging.
9 totaal te betalen in euro: Dit is het bedrag van uw volgende voorschot. Dit bedrag is bere- 
 kend op basis van uw gemiddelde verbruik en de jaarlijkse vaste kost. Indien uw afvalpro- 
 ductie gelijk blijft, komt u hiermee één jaar toe. Dit is de slimme factuur.
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20 JAAr VrOUWeNrAAD

de Herentalse vrouwenraad bestaat 20 jaar

twintig jaar geleden, op 25 januari 1991, richtten 
enkele moedige vrouwen de Herentalse vrou-
wenraad op. De Herentalse vrouwenraad moest 
de vrouw in de Herentalse gemeenschap mee 
helpen emanciperen. Herentals was op dat mo-
ment een van de tien pilootgemeentes in Vlaan-
deren die werkten aan vrouwenemancipatie. 
De vrouwenraad bleek als erkende adviesraad 
uitstekend in staat om de vrouwenrechten in  
Herentals op de agenda te plaatsen.

Bezige bijen 

De Herentalse vrouwenraad ijverde van bij het begin voor meer voor- en naschoolse kinder-
opvang en voor wekelijks busvervoer van het Sint-Annarusthuis naar het centrum. De leden 
van de vrouwenraad reisden ondertussen Vlaanderen door om cursussen te volgen en andere 
vrouwenraden te bezoeken. 

Op 7 mei 1993 begonnen ze met maandelijkse praatcafés voor vrouwelijke 50-plussers. De 
praatcafés stonden garant voor afwisselende activiteiten en veranderden vier jaar later hun 
naam in Vrouweninfo +55. De activiteiten houden verband met gezondheid, schoonheids- en 
lichaamsverzorging, kaartlezen, reizen, boekbespreking, knutselen, vluchtelingen, Afrikaanse 
gewoonten en dans, theater, muziek, kruiden, hoe geldig stemmen, en seksualiteit op latere 
leeftijd. Natuurlijk was er bij de bijeenkomsten altijd koffie en taart. 

emancipatie 

In 1994 organiseerde de vrouwenraad een tentoonstelling over vrouwen in de reclame. er 
kwam een tekenwedstrijd over het rollenpatroon tussen man en vrouw. Verder schreef de 
vrouwenraad een Zakboekje voor de Vrouw met daarin alle sociale voorzieningen in Herentals. 
De vrouwenraad toetste ook advertenties, affiches en formulieren van de stad op vrouwon-
vriendelijke inhoud. 

De stad schreef ondertussen een brief naar alle adviesraden met de vraag om meer vrouwen 
op te nemen in de adviesraad. Het stadsbestuur ondernam op advies van de vrouwenraad ook 
acties om de emancipatie van de vrouw te verbeteren. Al in 1990 gaf de stad informatie aan 
haar personeel over vrouwenemancipatie en vrouwenrechten. Verder mochten vrouwelijke 
personeelsleden een assertiviteitscursus volgen. 

Op weg naar een vrouwvriendelijke wereld 

De Herentalse vrouwenraad is na twintig jaar werking een adviesraad met een belangrijke 
invloed op het beleid en de samenleving. De vrouw in Herentals staat op gelijke voet met de 
man. Dat is een verwezenlijking die de vrouwenraad mee vorm heeft gegeven. Maar de eman-
cipatie van de vrouw is nog niet afgelopen. er is nog veel werk aan de winkel, zowel op het 
lokale als op het nationale en zelfs internationale vlak. 

De Herentalse vrouwenraad toont aan dat vrouwen op het lokale vlak het verschil kunnen en 
willen maken. We wensen de vrouwenraad dan ook veel succes en moed in de komende jaren. 
We hopen dat ze hun goede werk kunnen blijven voortzetten. Uw hulp is daarbij altijd welkom. 
De vrouwenraad komt elke derde vrijdag van de maand samen, om 13.30 uur in het Fundatie-
huis op het Begijnhof. Als u zin hebt om uw bijdrage te leveren aan een meer vrouwvriendelijke 
wereld, dan bent u altijd welkom.

Meer informatie: Herentalse vrouwenraad, Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55, gsm 0478-60 23 03

kempense 
vrouwenkracht  

De tentoonstelling Kempense vrou-
wenkracht brengt 21 sterke vrouwen 
in beeld, die zich vrijwillig inzetten 
om andere mensen te helpen. U krijgt 
ook een overzicht van het werk van de 
vrouwenraad van de afgelopen twin-
tig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om de 
realisatie van de naschoolse opvang, 
de vraag om vrouwelijke straatnamen 
en de emancipatie van de vrouw in 
het politiekorps. Deze tentoonstelling 
vindt plaats in de Lakenhal op woens-
dag 16, donderdag 17, vrijdag 18 en 
zondag 20 maart, telkens van 14 tot 
16.30 uur. Ze is een samenwerking met 
Vormingplus Kempen.

de betekenis van geven 

Op vrijdag 18 maart geeft Ivonne Sulzle 
een voordracht over de verschillende 
betekenissen van geven.

de tien doelstellingen 
van de vrouwenraad

- een evenwichtige deelname van 
vrouwen en mannen in inspraak- en 
adviesraden

- Het aandeel van vrouwen in het per-
soneelsbestand van de stadsdien-
sten verhogen

- Het aantal vrouwen bij de lokale po-
litie doen toenemen

- Fysiek en seksueel geweld op vrou-
wen en kinderen bestrijden

- Aandacht vragen voor de vrouwe-
lijke bevolking in het gezondheids-
beleid

- Bijzondere aandacht vragen voor de 
bejaarde vrouwen

- Specifieke aandacht vragen voor 
de maatschappelijke integratie van 
kansarme vrouwen

- Kinderopvang buiten het gezin sti-
muleren

- Initiatieven nemen voor een eman-
cipatorisch gemeentelijk onderwijs

- Gepaste structuren, het nodige per-
soneel en de juiste middelen be-
schikbaar stellen voor het emanci-
patiebeleid van de stad

maart 20116
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LIterAIr FeStIVAL
Gerda Dendooven en de Herentalse 
muziekacademie (+6 jaar)
Zaterdag 19 maart van 15.30 tot 16.40 uur in foyer

cc ‘t Schaliken

Gerda Dendooven is een van de beste illustratoren van Vlaande-
ren en werd na haar eerste werk in de kinderboekenwereld snel 
bekend. Door haar inleving in de wereld van kinderen, haar gevoel 
voor humor en haar durf verbeeldt ze op een heel persoonlijke 
manier gevoelens van personages. 

Gerda Dendooven brengt samen met leerlingen van de woord-
klassen teksten uit haar boeken. Gerda leest onder andere voor 
uit Het takkenkind. De leerlingen brengen een theatervoorstelling 
met teksten uit Soepkinders, Billy en Billy en Ik dacht dat het een 
simpele dag zou worden, maar dat was het weer niet. De muziek-
academie zorgt ook voor de muzikale begeleiding. 

De toegangsprijs is 5 euro. Bent u jonger dan 26 jaar of ouder dan 
55 jaar, dan betaalt u 3,50 euro.

Verrassingsdiner  
(samengesteld door Bart Van Loo) 
Zaterdag 19 maart van 17.30 tot 19.30 uur

Bart Van Loo heeft speciaal voor Spraakwater een driegangen-
menu samengesteld. De gerechten staan in zijn boek Als kok in 
Frankrijk beschreven. U kunt dus de Franse keuken verwachten. 
een aantal Herentalse restaurants bereiden dit menu. 

de Posterijen, Grote Markt 13, Herentals, tel. 014-23 29 99
de zalm, Grote Markt 21, Herentals, tel. 014-28 60 00
den engel, Kerkstraat 1, Herentals, tel. 014-72 44 42
de repertoire, Poederleeseweg 15, Herentals, tel. 014-86 97 97

U schrijft in en betaalt bij het restaurant van uw keuze. Het menu 
kost 35 euro per persoon. 

Bart Van Loo, Vitalski, Geert van Istendael, 
Benno Barnard, Walter van den Broeck 
en No Angry Young Man
Zaterdag 19 maart om 20 uur in de schouwburg

Bart Van Loo nodigt voor Spraakwater collega-schrijvers uit voor 
een gezellige babbel over gastronomie, België en literatuur. De 
schrijvers die bij Bart op de sofa komen, zijn niet van de minste: 
Vitalski, Geert van Istendael, Benno Barnard en Walter van den 
Broeck. De auteurs lezen ook voor uit eigen werk. 

De muzikale begeleiding gebeurt door No Angry Young Man, een 
groep die folky pop en retro jazz brengt.

Bart Van Loo (geboren in Herentals) heeft de voorbije jaren een 
fameuze reputatie verworven als francofiel, spreker en auteur. 
Na het geprezen Parijs retour (2006) en het gesmaakte Als kok in 
Frankrijk (2008) voltooide hij in 2010 zijn Frankrijk-trilogie met het 
in de pers erg lovend ontvangen O vermiljoenen spleet! Seks, ero-
tiek en literatuur. 

Vitalski is de artiestennaam van Vital Baeken, een Kempense 
schrijver en gevierd humorist. Met Bart Van Loo maakte hij de 
voorstelling Oot kwizien literair.

Bij een groot lezerspubliek geniet Geert van Istendael bekend-
heid met boeken als Het Belgisch labyrint of De schoonheid van de 
wanstaltigheid (1989) en Mijn Nederland (2005). 

Links, liberaal én conservatief noemt hij zichzelf. Benno Barnard 
is één grote paradox. Zijn recentste boek, Een vage buitenlander 
(2009), gaat over zijn fascinatie voor engeland.

De grote doorbraak van Walter van den Broeck kwam er met de 
roman Brief aan Boudewijn uit 1980. Zijn toneelstuk Groenten uit 
Balen wordt momenteel verfilmd en komt in de loop van 2011 in 
de zalen. 

De toegangsprijs is 10 euro. Bent u jonger dan 26 jaar of ouder dan  
55 jaar, dan betaalt u 8,50 euro. Een combiticket (voor namiddag- 
en avondvoorstelling) kost 14 euro. Bent u jonger dan 26 jaar of 
ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 11 euro.
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anne Frank, 
een geschiedenis voor 
vandaag 
Van zaterdag 19 februari tot en met 
zondag 6 maart
Open op woensdag, donderdag, vrij-
dag, zaterdag en zondag van 14 tot  
17 uur in de Lakenhal

Door middel van foto’s, tekstfragmen-
ten en getuigenissen schetst Anne 
Frank, een geschiedenis voor vandaag 
een beeld van de tweede Wereldoor-
log, gezien door de ogen van een jong 
meisje. Verschillende thema’s uit het 
leven van Anne Frank verwijzen naar 
het heden. Daarom is deze tentoon-
stelling actueel. een bezoek aan deze 
tentoonstelling is een beklijvende er-
varing en een aanrader voor een uit-
stap met kinderen of kleinkinderen 
vanaf tien jaar. De toegang is gratis. De 
tentoonstelling loopt in samenwerking 
met Curieus Herentals.

Extra
Zaterdag 26 februari om 14 uur: een 
rondleiding op de Anne Franktentoon-
stelling. Inschrijven kan bij cc ’t Schaliken. 

Guido Van Genechten 
Rikki en andere figuren
Van zaterdag 26 maart tot en met 
zondag 17 april 
Open op woensdag, donderdag, vrij-
dag, zaterdag en zondag van 14 tot 
17 uur in de Lakenhal

Guido Van Genechten, jeugdauteur uit 
Mol, gaf zijn eerste boek uit in 1995. 
Zijn bekendste figuurtje is rikki, het 
konijntje met een slap oor. Kleuters 
zijn er dol op. De toegang is gratis. De 
tentoonstelling loopt in samenwerking 
met de bibliotheek van Herentals en 
Stichting Lezen.

extra
Maandag 28 maart om 20 uur in de  
Lakenhal: Guido Van Genechten vertelt 
hoe u op een boeiende manier aan de  
slag kunt gaan met prentenboeken.  
Geschikt voor kleuterleidsters, leer-
krachten, ouders, grootouders, jeugd-
werkers, …  Inschrijven kan bij  
cc ’t Schaliken.

Zondag 17 april om 14 uur in de Laken-
hal: Guido Van Genechten signeert.

PrOGrAMMA ’t SCHALIKeN

Kristien Hemmerechts, Saskia 
de Coster, Christophe Vekeman, 
Mich Walschaerts, … 
Te gek voor woorden (try-out)
Donderdag 3 maart om 20 uur in de schouwburg

In bestaande en nieuwe teksten verkennen auteurs Saskia de Coster, Geertrui Daem, Jeroen 
Olyslaegers, Peter terrin en Christophe Vekeman de grens van de normaliteit en leggen zij 
openhartig getuigenis af van de waanzin van alledag. 

Vanaf 19 uur kunt u al genieten van een tentoonstelling en gedichten van Ellen Janssen, Tom 
Horemans en Danny Smolders. Er zijn lezingen van vzw 't Werk en de zelfhulpgroep tegen de-
pressies en infostandjes van CAW De Kempen.

De toegangsprijs is 12 euro. Met een abonnement betaalt u 9 euro. Hebt u recht op een korting, 
dan betaalt u 10,50 euro.

Buscemi  
Squadra Bossa Cultura
zaterdag 5 maart om 20 uur in de schouwburg

Squadra Bossa Cultura staat voor een avond met 
rasentertainers als de percussionisten Cortez en 
Bindi, trompetvirtuoos Sam Versweyveld, zangeres-
sen Joy Adegoke en de Braziliaanse Viviani Godoy, 
en nog ander schoon volk. tijdens dit concert stelt 
Buscemi ook zijn nieuwste album In Situ voor. Gelui-
den uit alle windstreken passeren op deze muzikale 
ontdekkingstocht. Bossanova, jazz, flamenco, afro-
beat en Balkanbeats staan garant voor een bruisen-
de muzikale cocktail.

De toegangsprijs is 12 euro. Met een abonnement betaalt u 9 euro. Hebt u recht op een korting, 
dan betaalt u 10,50 euro. 

Het Gevolg 
De Drie Musketiers (+5 jaar)
Woensdag 9 maart om 14.30 uur in de schouwburg

De Drie Musketiers zijn moe. Ze zijn het avontuur 
beu. Hun jonge vriend D’Artagnan is lang geleden 
de wijde wereld in getrokken. Ze slijten hun dagen 
met grauwen en grommen en elkaar in het haar 
zitten. Op een mooie dag staat er plots een meisje 
voor hun deur. Ze beweert dat ze de dochter is van D’Artagnan en dat haar vader in grote 
moeilijkheden verkeert. Ze smeekt de musketiers om hulp. Lukt het de drie om het stof van 
hun mantel te slaan en nog één keer op avontuur te trekken?

De toegangsprijs is 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro. Hebt u recht op een korting, 
dan betaalt u 6,50 euro. 

teNtOON
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La tête en friche
Woensdag 30 maart om 14.30 uur in 
de schouwburg

La tête en friche is een hartverwar-
mende, fijngevoelige film uit 2010, met 
Gérard Depardieu. Germain, 45 jaar en 
zo goed als analfabeet, leidt een rus-
tig leventje. Op een dag ontmoet hij  
Margueritte, een zeer oude dame die 
de wereld rondgereisd heeft en heel 
belezen is. tussen hen groeit er een 
warme tederheid, een hechte band.

De toegangsprijs is 5 euro. Bent u jon-
ger dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, 
dan betaalt u 3,50 euro.

The Ghost Writer 
Woensdag 30 maart 2011 om 20 uur 
in de schouwburg

The Ghost Writer is de bekroonde 
thriller van regisseur roman Polanski. 
Adam Lang, de voormalige premier 
van Groot-Brittannië, huurt een Britse 
ghostwriter in om zijn memoires te 
schrijven. tijdens het werk stuit de 
schrijver op heel wat geheimen. De 
vorige ghostwriter van Adam Lang is 
op mysterieuze wijze gestorven.

De toegangsprijs is 5 euro. Bent u jon-
ger dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, 
dan betaalt u 3,50 euro.

PrOGrAMMA ’t SCHALIKeN

Ann Van den Broeck, Sam Verhoeven en Pol Vanfleteren
a la carte
Donderdag 10 maart om 14.30 uur in de schouwburg

tijdens A la carte kunt u kiezen wat er gezongen wordt. De liedjes zijn onderverdeeld in vijf 
categorieën: engelstalig, Nederlandstalig, Frans chanson, musical en crooners. Via een simpel 
en vlot systeem kiest u de liedjes. Dit resulteert in een sfeervolle, verrassende en muzikale 
voorstelling met drie topartiesten en een ongekend groot repertoire.

De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Hebt u recht op een korting, 
dan betaalt u 8,50 euro. 

Kamerorkest arc-en-ciel met dirigent Herman engels 
dances & Strings
Vrijdag 11 maart om 20 uur in de schouwburg

Dances & Strings zet de dans centraal. Zowel romantici (Grieg, Dvorák en tsjaikovski) als moder-
nere componisten (Bartók, Van der roost en Piazzolla) verweven dans in hun werk. Kamerorkest 
arc-en-ciel is een jong ensemble, met topmuzikanten uit heel Vlaanderen. een van ’s lands beste 
accordeonisten, Ludo Mariën, treedt op als solist met het kamerorkest. Herman engels is interna-
tionaal werkzaam als dirigent. Hij richt zich vooral op de romantiek en de twintigste eeuw. 

De toegangsprijs is 17 euro. Hebt u een abonnement of hebt u recht op een korting, dan betaalt 
u 14 euro. 

Bart Cannaerts 
Ik tel tot tien
Zaterdag 12 maart om 20 uur in de schouwburg - UItVerKOCHt

Het Ongerijmde  
Hippoliet
Donderdag 17 maart om 20 uur in de schouwburg 

Inleiding: om 19 uur

Het verteerd worden door liefde, jaloezie en wraakzucht vormt de rode draad in Hippolytos 
van euripides. Met deze Griekse tragedie gaat Het Ongerijmde op zoek naar een theatrale 
vertaling van extreme emoties. 

De toegangsprijs is 12 euro. Met een abonnement betaalt u 9 euro. Hebt u recht op een korting, 
dan betaalt u 10,50 euro. 

raymond van het Groenewoud 
RX4 
Donderdag 31 maart om 20 uur in de schouwburg

raymond van het Groenewoud en drie andere muzikanten trekken het publiek tegemoet. De 
klemtoon ligt op intimiteit en puur luisterplezier. Geen blazers, niet te veel bombast. teksten 
komen goed tot hun recht en het prachtige gitaarspel is een streling voor het oor. 

De toegangsprijs is 18 euro. Met een abonnement betaalt u 15 euro. Hebt u recht op een kor-
ting, dan betaalt u 16,50 euro.

FILM
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Quiz 
Herentalse cultuurraad 

Op vrijdag 1 april om 20 uur organi-
seert de Herentalse cultuurraad in 
zaal ’t Hof al voor de zesde maal een 
quizavond. Iedereen kan deelnemen. 
er zijn zowel vragen voor de ervaren 
deelnemers als voor diegenen die ge-
woon een gezellig avondje willen bele-
ven. Na afloop krijgt iedere deelnemer 
een prijs. Geïnteresseerden kunnen 
zich met maximaal vijf personen voor 
20 euro per ploeg inschrijven.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Wim van Hirtum, tel. 014-85 41 80,
gsm 0472-42 76 12, 
quiz@cultuurraadherentals.be

Cultuurcafé zoekt  
optredens

Het cultuurcafé is een open podium 
voor kunstenaars en groepen die een 
optreden willen geven voor een be-
perkt publiek. Muziek, toneel, voor-
dracht, performance, ... in principe zijn 
alle culturele disciplines welkom. Het 
optreden moet wel praktisch passen 
binnen de eerder beperkte ruimte van 
het Fundatiehuis in het Begijnhof. De 
cultuurraad verzorgt de organisatie 
en de promotie van de evenementen. 
Wenst u zelf op te treden in het cul-
tuurcafé, neem dan contact op met de 
cultuurraad via 
www.cultuurraadherentals.be.

CULtUUr

kempens karakter 
op zoek naar geschiedenis

Sinds november 2010 kunt u op 
www.kempenserfgoed.be oude foto’s, prentbrief-
kaarten en filmpjes uit onze regio posten. Om de 
erfgoedbank nog verder aan te vullen, kunt u in 
maart bij de dienst toerisme (Grote Markt 35) te-
recht met oude foto’s of prentkaarten die iets vertellen over onze stad. 
De erfgoedcel Kempens Karakter maakt digitale kopieën van al het binnengebrachte materiaal. 
elke foto of prentkaart die u binnenbrengt, krijgt u achteraf terug, samen met een digitale kopie. 

Meer informatie: erfgoedcel Kempens Karakter, Begijnhof 27, tel. 014-21 47 00, 
info@kempenskarakter.be

de nacht van de Geschiedenis 

Herentals

Ook op de Nacht van de Geschiedenis kunt u uw 
foto’s of prentbriefkaarten binnenbrengen bij Kem-
pens Karakter. De Nacht van de Geschiedenis vindt 
plaats op 22 maart van 20 tot 22 uur in de Laken-
hal en is een organisatie van het Davidsfonds en de 
Herentalse Geschiedkundige Kring. Het thema dit 
jaar is ‘feest’. U kunt genieten van oude films over 
feestelijke gebeurtenissen in Herentals in het mid-
den van de vorige eeuw, zoals de Boerenkrijgstoet en het Landjuweel. Stadsarchivaris Jan Goris 
licht de kleurrijke figuur van organisator en duivel-doet-al Jef Laureys toe. De toegangsprijs 
bedraagt 4 euro voor leden van het Davidsfonds en de Geschiedkundige Kring. Niet-leden be-
talen 6 euro.

Noorderwijk

Op 22 maart om 20 uur organiseert het Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven de Nacht van de 
Geschiedenis in de Sint-Bavokerk in Noorderwijk. e.H. rudy Mannaerts, voorzitter toerisme-
pastoraal Antwerpen vzw, brengt een voordracht over de bouwstructuur en de kunstschatten 
van de parochiekerk. ter ondersteuning van deze voordracht werd een diareeks ontworpen 
met 220 beelden van glasramen, heiligenbeelden, schilderijen, het orgel, het altaar, het interi-
eur en buitengezichten. er wordt een democratische toegangsprijs aangerekend, waarvan de 
opbrengst rechtstreeks aan de Sint-Bavokerk geschonken wordt.

Ja ja maar nee nee - Theaterspektakel 

Praten mensen in de grote stad nauwelijks met elkaar? Of zouden ze beter wat vaker zwij-
gen? een alledaags appartementsgebouw in een alledaagse Vlaamse achterbuurt. Bewoond 
door alledaagse huisvrouwen, -mannen en -kinderen. De ingangshal is de ontmoetingsplaats 
waar iedereen de alledaagse weetjes uitwisselt. een bont gezelschap laat er blijken wat hen 
bezighoudt: de inrichting van hun woonkamer, hun ruzie met de huisbaas, de dagelijkse kook-
kunsten, hun angst voor de buitenlanders. Ja ja maar nee nee lijkt op het eerste gezicht een 
televisiesoap op de theaterplanken, waar de ene luchtige, vrijblijvende scène op de andere 
volgt. Gaandeweg verandert het stuk in een tragikomedie, waar de wrange ondertoon de bo-
venhand krijgt op de oppervlakkigheid van de dialogen. De voorstellingen vinden plaats in de 
kamertheaterzaal van ’t Hof, op 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 en 26 maart om 20 uur, en op zondag 
20 maart om 15 uur.

Kaarten kosten 8 euro (7 euro voor -26 jaar, +55 jaar, groepen van tien personen die vooraf 
reserveren, en leden Open Doek). 

Meer informatie en reservering: cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30
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Vorming  
provincie Antwerpen 

De sportdienst van de provincie  
Antwerpen organiseert verschillende 
soorten vorming in Herentals en om-
geving. 

Op dinsdag 15, 22 en 29 maart in  
Herentals krijgt u alles te horen over 
het herstellen van een koersfiets. Op 
donderdag 17, 24 en 31 maart leert 
u meer over het herstellen van een 
mountainbike. Beide vormingen vin-
den plaats in De Vossenberg 
(Markgravenstraat 93). 

Meer informatie: APB Sport, 
tel. 03-240 62 73, 
vorming@apbsport.provant.be

Badminton voor  
55-plussers

Badmintonnen is een fantastische 
sport om gezond en fit te blijven. Vo-
rig jaar kregen vijftien enthousiaste 
55-plussers de basis van het badmin-
ton onder de knie. 

In 2011 gaan deze sportievelingen op 
hetzelfde elan verder. Hebt u zin om 
mee te doen? U bent elke maandagna-
middag van 13.30 tot 15 uur welkom in 
de Noorderwijkse sporthal.

Meer informatie: Miki Briers, 
gsm 0496-52 25 90, 
miki.briers@skynet.be,
www.noorderwijksebc.be

SPOrt

Start to Swim

Zwemmen is goed voor uw conditie, figuur en humeur. Herentals beschikt over een prach-
tige accommodatie met zeer veel mogelijkheden voor de trimzwemmers, het hele jaar 
door. Maar misschien vraagt u zich af: hoe begin ik eraan? en belangrijker: hoe hou ik het 
vol? Start to Swim geeft u alvast een duwtje in de rug. tien weken lang krijgt u begeleiding, 
technische tips en advies van ervaren lesgevers. De lessenreeks start op dinsdag 15 maart, 
de laatste les is op zaterdag 21 mei. De lessen vinden plaats op dinsdag van 21 tot 22 uur 
en op zaterdag van 9 tot 10 uur. Deelnemen kost 65 euro (inclusief twintigbeurtenkaart) of  
25 euro (exclusief twintigbeurtenkaart). In de prijs zitten de begeleide trainingssessies, een 
sportverzekering, het gebruik van zwem- en lesmateriaal, een trainingsschema en een trai-
ningspakket. Inschrijven kan vanaf 5 maart aan de kassa van het Netepark.

zwemlessenreeks in het voorjaar 

In het voorjaar zijn er nieuwe zwemlessen voor baby’s, peuters, kleuters, kinderen en volwas-
senen. De lessenreeks start in de week van 14 maart en omvat tien lessen. De reeks loopt tien 
weken. tijdens de schoolvakanties of op feestdagen zijn er geen lessen.

Sportkampen, het hele jaar door 

Wie voelt de sportkriebels al opkomen? Kinderen en jongeren mogen zich al opwarmen voor 
de Krokussportkampen. Het belooft zoals altijd weer een toffe en gezellige week te worden. 
Kinderen geboren in 2003 of 2004 kunnen deelnemen aan een sportkamp met basketbal, bad-
minton, bowling en schaatsen. Kinderen geboren in 2001 en 2002 amuseren zich met bow-
ling, schaatsen, voetbal en trampolinespringen. Kinderen geboren in 1999 en 2000 krijgen de 
kneepjes van het squashen aangeleerd, afgewisseld met andere sporten. Deelnemen aan deze 
sportkampen kost 60 euro. Jongeren geboren in 1998 of vroeger mogen op wintersportkamp, 
met schaatsen, skiën op rol en snowboarden op sneeuw. Dit sportkamp kost 100 euro. De in-
schrijvingen voor deze kampen zijn volop bezig.

Ook tijdens de paasvakantie kunnen kinderen en jongeren deelnemen aan sportkampen. De 
kampen vinden plaats van 11 tot 15 april en van 18 tot 22 april in De Vossenberg. In de tweede 
week van de paasvakantie zijn er kleutersportdagen voor kinderen geboren in 2005 en in 2006. 
De inschrijvingen voor deze kampen starten op maandag 17 maart. Ook in de zomervakantie 
staan er vijf weken lang sportkampen op het programma. Het programma hiervan staat be-
gin mei op de website van de stad. De inschrijvingen voor de zomersportkampen starten op 
maandag 23 mei.

Turbozwemmen paasvakantie 

tijdens de paasvakantie kunnen kleuters vanaf drie jaar en kinderen vanaf vijf jaar terecht in 
het Netepark voor zwemlessen. Kinderen die al een diploma van 25 meter schoolslag hebben, 
kunnen andere zwemstijlen aanleren of zich vervolmaken. Ook overlevingszwemmen staat op 
het programma. Inschrijven kan vanaf 14 maart op de sportdienst. 

50-plussers gaan fitnessen 

Op dinsdag 15 maart zijn alle sportieve 50-plussers welkom voor een initiatie fitness. De 
initiatie vindt plaats in the Sportsstudio (Lierseweg 230) om  14 uur. De activiteit duurt tot  
16.30 uur en deelnemen kost 2,50 euro per persoon.

Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, 
tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be
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JeUGD

Parkrock zoekt bands!

Zin om op Parkrock te spelen? Parkrock is op zoek 
naar muziekgroepen en dj’s die tijdens de volgende 
editie van Parkrock willen optreden. Dit jaar vindt 
Parkrock plaats op donderdag 23 juni, opnieuw in 
het Stadspark. Groepen en dj’s kunnen zich inschrij-
ven via de site van de jeugddienst of met een mail 
naar parkrock@herentals.be. Demo’s zijn tot en 
met maandag 28 maart welkom bij de jeugddienst.

ProSWaP in de krokusvakantie 

Op maandag 7 maart kunnen jongeren met ProSWAP naar 
het subtropisch zwembad erperheide in Peer. De bus vertrekt 
om 9.30 uur in Herentals. Om 15.30 uur is iedereen terug. Deel-
nemen kost 5 euro met een ProSWAPpas. De ProSWAPpas zelf kost 
4 euro. Jongeren met een vrijetijdspas betalen twee euro voor een proSWAPpas en de helft 
van de deelnameprijs voor de activiteiten. De pas blijft een jaar geldig en je krijgt er verschil-
lende kortingen bij handelaars in  Herentals, Geel, Herselt en Westerlo. Inschrijven kan tot en 
met woensdag 2 maart bij de jeugddienst.

Buitenspeeldag 

Op woensdag 6 april spelen alle kinderen buiten, 
want dan is het in Vlaanderen opnieuw Buitenspeel-
dag. De Vlaamse overheid en kinderzender Nickelo-
deon vragen aan kinderen en jongeren om samen 
buiten te spelen en te sporten. Nickelodeon zendt tijdens de Buitenspeeldag daarom ook geen 
programma’s uit. De jeugddienst en de sportdienst organiseren op de Buitenspeeldag tal van 
sport- en spelactiviteiten op verschillende locaties in de stad. Kinderen en jongeren kunnen 
gratis deelnemen aan deze activiteiten. Het volledige programma staat binnenkort op de web-
site van de jeugddienst.

Plan alvast uw zomervakantie 

In de zomervakantie kunnen kinderen tussen vijf en veertien jaar spelen en ravotten met de 
speelpleinwerkingen van de stad. Omdat ouders al vroeg beginnen met de planning van de zo-
mervakantie, heeft het stadsbestuur nu al de planning van de verschillende zomerwerkingen 
vastgelegd.

Stedelijke vakantiewerking (Wijngaard): van 4 tot 15 juli, van 25 tot 29 juli, 
van 1 tot 12 augustus en van 16 tot 19 augustus
Buurtspeelpleinwerking diependaal: van 12 tot 29 juli en van 8 tot 26 augustus
Speelpleinwerking noorderwijk en morkhoven: 
van 12 tot 15 juli, van 25 tot 29 juli, 
van 1 tot 5 augustus en van 22 tot 26 augustus
Speelbus: van 4 tot 20 juli en van 1 tot 19 augustus

er is geen speelpleinwerking in het weekend en op 11, 21 en 22 juli en 15 augustus. 

Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be, 
www.jeugddienstherentals.be

Workshops 
in het jeugdhuis

Jeugdhuis 10r20 organiseerde dit jaar 
al enkele leuke en interessante work-
shops voor de Herentalse jeugd. Het 
jeugdhuis gaat in hetzelfde tempo ver-
der en zorgt ook in maart voor verant-
woord plezier. Op donderdag 10 maart 
zijn jongeren tussen 12 en 16 jaar wel-
kom voor een workshop retro cinema. 
Op vrijdag 11 maart kunnen jongeren 
tussen 16 en 26 deelnemen aan een 
workshop kringloopmode. Inschrijven 
voor de workshops kan tot 27 februari. 
Deelnemen kost 5 euro, inclusief con-
sumptie.

Meer informatie: jeugdhuis 10R20, 
tel. 014-22 05 42, info@10r20.be

Grabbelpas  
in de paasvakantie 

De paasvakantie nadert met rasse 
schreden en dat betekent heel wat 
plezier voor de Grabbelpassers. Van 
11 tot 22 april staat Grabbelpas in het 
teken van ‘dieren koning’. een bezoek 
aan een boerderij mag natuurlijk niet 
ontbreken. Maar de kinderen gaan ook 
zelf dieren in elkaar knutselen en ma-
ken kennis met levensechte slangen en 
spinnen! De ervaren Grabbelpassers 
krijgen het programma per e-mail of 
post. Kinderen die nog geen Grabbel-
pas hebben, kunnen het programma 
binnenkort raadplegen op www.jeugd-
dienstherentals.be. De inschrijvin-
gen starten op zaterdag 26 maart om  
10 uur op de jeugddienst. telefonisch of 
per e-mail inschrijven kan vanaf maan-
dag 28 maart. een Grabbelpas kost  
4 euro en is te koop bij de jeugddienst. 
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Kiezen is niet altijd 
verliezen 

Kiezen betekent dikwijls iets anders 
achterlaten. Als u echter goed leert 
kiezen, verliest u minder. In deze cur-
sus leert u hoe dit keuzeproces werkt 
en wat gemakkelijk of moeilijk gaat bij 
het kiezen. Van daaruit onderzoekt 
u uw gewone manier van kiezen en 
leert u een betere manier te kiezen. 
De cursus vindt plaats op dinsdag  
22 maart, 29 maart en 5 april, telkens 
van 19 tot 22.15 uur in de lokalen van het  
Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12. 
Deelnemen kost 50 euro. 

Meer informatie: Hilde Simons,
 tel. 014-22 36 06, 
hilde.simons@prh.be, www.prh.be 

rijbewijscursus 
voor 
begeleiders

Al vijfentwintig jaar 
organiseert KWB cur-
sussen voor jonge-
ren die hun rijbewijs 
via vrije begeleiding willen 
halen. Nu leerlingen hun theoretisch 
rijexamen op school kunnen afleg-
gen, richt de cursus van KWB zich op 
de begeleiders. De cursus bestaat uit 
twee avonden, waarop u uw kennis 
van het verkeersreglement opfrist en 
verneemt hoe de manoeuvres moeten 
worden uitgevoerd en hoe het prak-
tisch examen verloopt. U leert ook hoe 
u de proefperiode stap voor stap moet 
aanpakken en hoe u kunt omgaan met 
stress en faalangst. De cursus vindt 
plaats op dinsdag 29 en woensdag  
30 maart in de Vrije Basisschool Leer-
tuin op de Molekens. De lessen begin-
nen om 19.30 uur.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Alfons Horemans, Lindenlaan 10,
014-21 43 37, gsm 0497-26 27 16

Beginnerscursus voor imkers 

Nog voor de mens op de aarde verscheen, waren honingbijen al druk bezig op de planeet. Het 
bewijs vinden we in fossielen van bijen in gesteenten van 50 miljoen jaar geleden. Bijen zorgen 
al eeuwenlang voor honing, bijenwas en de bestuiving van bloemen. Bijen zijn onmisbare in-
secten voor zowel de mens als de natuur. Daarom organiseren de Antwerpse Vereniging voor 
Imkerbelangen en de Imkerbond Bijenvrienden Herentals vanaf 18 maart een beginnerscursus 
voor imkers. De cursus loopt tot 19 juni en vindt plaats op de imkerboerderij, Boskant 1 in Olen.

Meer informatie: Willy Willems, tel. 014-55 20 31, willywillems62@hotmail.com of 
Harry Daems, tel. 014-54 79 61, har.daems@skynet.be, www.konvib.eu/activiteiten

Positief opvoeden voor ouders met tieners 

Op dinsdag 22, 29 maart en 5 april kunt u in zaal De Volle Vaart (Vaartkom 6, Grobbendonk) 
terecht voor interessante lezingen over het positief opvoeden van uw tieners. De lezingen zijn 
gratis. De lezingen behandelen het omgaan met conflictsituaties, het nuttig besteden van de 
schooltijd en het contact leggen met mensen buiten het gezin en de school. De bedoeling van 
de lezingen is om jongeren positief te benaderen en om hun zelfstandigheid en verantwoorde-
lijkheid te laten ontplooien. elke ouder moet op zijn eigen manier ontdekken hoe hij zijn kinde-
ren kan aanmoedigen en ondersteunen. De lezingen zijn een organisatie van de OCMW’s uit de 
regio’s. Inschrijven kan tot 18 maart bij OCmW Grobbendonk, Schransstraat 51, 014-50 81 10, 
luisterbank@ocmwgrobbendonk.be.

Meer informatie: OCMW Herentals, Leen Dries, 014-24 66 36

Voordracht over de teelt  
van witlof, groenlof en roodlof  

Op zondag 27 maart om 9.30 uur geeft Herman De 
Waele een voordracht over de teelt van groenlof, 
roodlof en witlof. Herman De Waele combineert 
theorie en praktijk en ondersteunt dit met filmpjes 
en een PowerPoint-presentatie. tijdens de voor-
dracht komt de teelt in volle grond, in serre en bin-
nenshuis aan bod. De voordracht vindt plaats in het clubhuis in het Begijnhof. Velt-leden mo-
gen gratis naar binnen, niet-leden betalen 2,50 euro. Inschrijven is niet nodig. 

Meer informatie: Herman Rombouts, tel. 014-51 76 73, hermanblanche.rombouts@pandora.be

Hoe krijgt u goedkoop gezonde voeding op tafel? 

In maart, april en mei kunt u in zaal  ’t Hof terecht voor infosessies over gezonde voeding. De in-
fosessies zijn een organisatie van het armoedeoverleg, LOGO Kempen en Vormingplus Kempen. 
De sessies vinden plaats in zaal ’t Hof, telkens van 9 tot 13 uur. Deelnemers winkelen, koken en 
eten samen voor de prijs van 1 euro per persoon. Op  3 maart gaat de infosessie over diabetes, 
op 24 maart over cholesterol. In april, mei en juni gaan de sessies over bewegen en eten, ge-
zond vermageren, en gezond en goedkoop een feestmaal klaarmaken. 

Meer informatie: Denise, De Fakkel, tel. 014-21 40 73, vzwdefakkel@gmail.com

CUrSUSAANBOD
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Buru Buru Vice Versa 

Op zaterdag 19 maart van 14 tot 21.30 uur is ieder-
een welkom op een Burundi-dag in kasteel Le Paige. 
In de kerstvakantie gingen vier leerlingen en een 
leerkracht van het technisch Instituut Scheppers 
op inleefreis naar Burundi. Samen met de derdewe-
reldraad en de lokale werkgroep Broederlijk Delen 
nodigen ze u uit op de Burundi-dag. Om 20 uur ver-
tellen de inleefreizigers over hun avonturen, en u 
hoort ook een Burundese getuigenis van een part-
nerorganisatie van Broederlijk Delen. Doorlopend 
zijn er muzikale optredens, interactieve tentoon-
stellingen, video’s, hapjes en drankjes.

Het is ook een gelegenheid om in Herentals het vijftigjarige bestaan van Broederlijk Delen te 
vieren. Met de campagneslogan ‘maak ons overbodig’ geeft Broederlijk Delen een duidelijke 
visie op ontwikkelingssamenwerking: de partners in het Zuiden moeten op eigen benen kun-
nen staan en zonder rechtstreekse ondersteuning verder kunnen. toch wordt internationale 
samenwerking steeds belangrijker in onze geglobaliseerde wereld. Hoe vullen we die samen-
werking vandaag in? Die vraag wil Broederlijk Delen na vijftig jaar in de kijker zetten.

Meer informatie: e.hamers@hotmail.com of paulvandevel@hotmail.com

Herfst- en Winterwandelingen 

Nog tot 27 maart kunt u iedere zondag gratis onder begeleiding van een gids een wandeling 
maken. De wandelingen vertrekken vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar ook aan. 
De wandelingen vertrekken stipt om 14.30 uur en eindigen omstreeks 17.30 uur. er zijn ook 
‘trage’ wandelingen die uitstekend geschikt zijn voor families met kinderen, kinderwagens en 
rolstoelgebruikers.

Op zondag 6 maart vertrekt de wandeling aan het parochiecentrum (ring 27, Noorderwijk), op 
zondag 13 maart aan De Viaduct (Herenthoutseweg 188), op zondag 20 maart aan de cafetaria 
van het Netepark (Vorselaarsebaan 56) en op zondag 27 maart aan Den Beiaard (Grote Markt 19).

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

Opening toeristisch seizoen 

Op zondag 10 april begint in Herentals het nieu-
we toeristische seizoen. De belangrijkste toeris-
tische attracties van de stad gooien die dag hun 
deuren wijd open en zorgen voor extra animatie. 
De dienst toerisme op de Grote Markt is die dag 
uitzonderlijk open van 10 tot 17 uur. De mede-
werkers van de dienst heten u van harte welkom. 
Ook voor geboren en getogen Herentalsenaren 
is dit een gedroomde gelegenheid om hun stad 
op een andere manier te leren kennen. Het vol-
ledige programma verschijnt in de stadskrant van 
april en op de website van de stad.

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

Quiz De Leertuin 

Op zaterdag 19 maart organiseert ba-
sisschool De Leertuin haar zesde quiz-
avond. trouwe quizzers weten dat deze 
quiz gelijk staat met een avond vol ple-
zier en gezelligheid. er zijn vragen op 
ieders niveau, met enkele uitdagingen 
voor de echte quizzers. traditioneel 
is er een rijkelijk gevulde prijzentafel, 
zodat niemand met lege handen naar 
huis gaat. een ploeg telt maximaal zes 
leden. Deelnemen kost 16 euro. De 
quiz vindt plaats in de eetzaal van het 
Sint-Jozefs-instituut (Burchtstraat 14). 
De deuren gaan open om 18.30 uur, 
de quiz start om 19.30 uur. Het aantal 
plaatsen is beperkt, dus schrijf tijdig in.

Meer informatie en inschrijvingen: 
familie Verrydt-Stickens, 
tel. 014-21 38 79, 
ouderraad@leertuin.be

earth Hour 

De eerste editie van earth Hour vond 
vier jaar geleden plaats in Australië. In 
Sydney doofden 2,2 miljoen mensen 
een uur lang hun lichten. De oproep 
van het Wereldnatuurfonds (WWF) 
bereikte vervolgens jaarlijks steeds 
meer mensen, tot er in 2010 een deel-
nemersrecord bereikt werd: meer dan 
4.000 steden in 125 landen deden 
mee. In België werd vorig jaar het licht 
uitgeschakeld bij 750.000 gezinnen, 
maar ook in 324 steden en dorpen, en 
in 671 bedrijven. earth Hour is dus in 
enkele jaren uitgegroeid tot de groot-
ste steunactie in de strijd tegen de kli-
maatverandering, zowel op internatio-
naal niveau als in België.

Iedereen kan deelnemen door gewoon 
de lichten een uurtje te doven op za-
terdag 26 maart van 20.30 uur tot 
21.30 uur. Maak er samen met familie, 
vrienden of buren een gezellig feest bij 
kaarslicht van.
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Circusshow Locorotondo 

Op zondag 13 maart tonen de leerlingen van circusatelier Lo-
corotondo wat ze in de loop van het jaar hebben geleerd. In 
totaal volgen 71 leerlingen de circuslessen. elke leerling kiest 
welke circusact hij of zij wil brengen: evenwicht, jongleren, 
acrobatie of circustheater. U mag zeker optredens verwach-
ten van de specialisatiegroepen eenwieler, jongleren en kleu-
tercircus. er komen ook enkele echte circusartiesten langs. 
tias en Mieke tonen hun acrobatienummer en Joost laat zien 
wat hij kan met tennisballen. De voorstelling vindt plaats in cc ’t Schaliken (Grote Markt 35). 
tickets kosten 2 euro; u kunt ze reserveren via www.locorotondo.be. er vinden twee voorstel-
lingen plaats: een om 13 uur, de andere om 16 uur. 

Meer informatie: Locorotondo, tel. 014-30 32 30, www.locorotondo.be

Travoo klust voor vzw’s 

Vzw’s die hulp zoeken voor kleine klussen, zoals schilderwerk, tuinonderhoud, reparaties of 
klein verhuiswerk, kunnen een beroep doen op travoo, een tewerkstellingsproject van het 
OCMW. travoo werkt met mensen die zich willen inzetten op de arbeidsmarkt, maar die daar 
om verschillende redenen moeilijkheden mee hebben. Als voorbereiding op de arbeidsmarkt 
voeren de deelnemers en hun begeleiders daarom kleine klussen uit. Deelnemers komen twee 
dagen per week werken. De vzw die een beroep doet op travoo hoeft niet te betalen voor de 
klussen, maar moet wel het werkmateriaal leveren. Omdat het werk verloopt in het tempo van 
de klussers zijn er geen deadlines. Het project krijgt financiële steun van het europees Sociaal 
Fonds. 

Meer informatie: Eric Croegaert, tel. 014-24 66 22, ericcroegaert@ocmwherentals.be 

Gidsen 2de Kempen bestaan 70 jaar 

De Gidsen 2de Kempen bestaan dit jaar 70 jaar. Dat willen ze niet ongemerkt laten voorbijgaan. 
Op 2 april kunt u naar een fototentoonstelling over de geschiedenis van de Gidsen. Deze ten-
toonstelling, samen met een receptie, vindt plaats van 16 tot 18 uur in zaal ’t Hof op de Grote 
Markt. Alle leden, leiders, oud-leiders en sympathisanten worden van harte uitgenodigd om 
de receptie bij te wonen. Van 18.30 tot 20.30 uur volgt er een bonte avond voor leden, hun 
ouders en de leiding. Als afsluiter is er om  21 uur een fuif, waar iedereen welkom is. 

Op zaterdag 19 maart kunt u vanaf  19 uur ook terecht in het Gidsenlokaal in de Kleerroos voor 
de jaarlijkse kaas-en-wijnavond van de Vriendenkring Gidsen 2de Kempen. Vooraf inschrijven is 
gewenst. Deelnemen kost 13 euro. 

kWB organiseert jaarlijkse wandeldag 

Op zondag 6 maart kunt u met KWB een wandeling maken door de Herentalse bossen. Vertrek-
ken kan tussen 8 en 15 uur in zaal ’t Hof op de Grote Markt. U kunt kiezen uit tochten van zes, 
negen, dertien en achttien kilometer. De tocht van zes kilometer is ook geschikt voor rolstoel-
gebruikers. Deelnemen kost 1 euro. Kinderen onder de 12 jaar doen gratis mee. In zaal ’t Hof 
serveert KWB pannenkoeken en rijstpap.

Meer informatie: Firmin Ryken, tel. 014-21 85 17, gsm 0499-14 33 27

HeT 
COnVenT
Lokaal dienstencentrum

Begijnhof 17 
tel. 014-28 20 00
bertvangenechten@ocmwherentals.be

De zin en onzin van 
geheugentraining

Dementie, alzheimer, mentaal verval, …  
Senioren maken zich dikwijls zorgen 
over hun geheugen en stellen zich vra-
gen bij het feit dat ze soms wat ver-
geetachtig zijn. Meestal is dit echter 
onterecht en gaat het om een onschul-
dig en natuurlijk fenomeen. toch zijn 
niet alle geheugenklachten even ba-
naal. Soms gaan er zelfs gezondheids-
problemen achter schuil. Soms kan 
geheugentraining een oplossing bie-
den, soms ook niet. Op vrijdag 4 maart 
krijgt u in Het Convent alle uitleg over 
de zin en onzin van deze geheugentrai-
ning. De infosessie start om 14 uur en 
deelnemen is gratis.

Successierechten

In het dienstencentrum kunt u ook 
terecht om een computer te leren ge-
bruiken. er is een leslokaal met tien 
computers en de lessen zijn aangepast 
aan uw tempo. De beginnerscursus 
bestaat uit zes lessen, waarbij u geen 
voorkennis nodig hebt. U kunt ook kie-
zen voor vervolgcursussen of cursus-
sen voor gevorderden, zoals Publisher, 
PowerPoint, excel of Photoshop. Voor 
deze computerlessen zijn er veel ge- 
interesseerden, dus is er een wacht-
lijst. Als u aan de beurt bent, brengt 
Het Convent u telefonisch op de hoogte.

Meer informatie: Het Convent, 
lokaal dienstencentrum; Begijnhof 17, 
tel. 014-28 20 00, 
bertvangenechten@ocmwherentals.be
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DI 01/03 raad Gemeenteraad / raadzaal administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur 

DO 03/03 WOOrd Kristien Hemmerechts, Saskia de Coster, Christophe Vekeman, 
Mich Walschaerts, … – Te gek voor woorden (try-out) / 
cc ’t Schaliken / 20 uur

InFO Infosessie over diabetes / Zaal ’t Hof / Van 9 tot 13 uur

Vr 04/03 InFO Het Convent – infosessie over de zin en onzin van geheugen-
training / Begijnhof 17 / 14 uur

ZA 05/03 mUzIek Buscemi – Squadra Bossa Cultura / cc ’t Schaliken / 20 uur

UIT Boerenkermis - Bierfeesten / KLJ Noorderwijk / Parochiecentrum

ZO 06/03 UIT Herfst- en Winterwandeling / Parochiecentrum, ring 27 in 
Noorderwijk / 14.30 uur

UIT Voorstelling nieuwe publicatie over Herentalse orgels / Sint-
Waldetrudiskerk / 16 uur

UIT KWB-wandeldag / Zaal ’t Hof / Vertrekken tussen 8 en 15 uur

DI 08/03 InFO Het Convent – infosessie over successierechten / Begijnhof 
17 / 14 uur

WO 09/03 THeaTer Het Gevolg – De Drie Musketiers (+5 jaar) / cc ’t Schaliken / 
14.30 uur

danS Bollwerk – Wa(h)rEsGelogen / cc De Werft, Geel / 20.15 uur

mUzIek Ann Van den Broeck, Sam Verhoeven en Pol Vanfleteren –
A la carte / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

Vr 11/03 mUzIek Kamerorkest arc-en-ciel o.l.v. Herman engels- Dances & 
Strings / cc ’t Schaliken / 20 uur 

MUZIeK elly en rikkert – 40 jaar kleinkunst / De Schuur, Pastoorsbos 35 
(Noorderwijk) / 20 uur / Een organisatie van Davidsfonds Noor-
derwijk-Morkhoven / Info: 014-26 22 27 / toegang: 12 euro

tHeAter theaterspektakel – Ja ja maar nee nee / Zaal ’t Hof / 20 uur

ZA 12/03 HUmOr Bart Cannaerts – Ik tel tot tien / cc ’t Schaliken / 20 uur- 
UITVerkOCHT

THeaTer theaterspektakel – Ja ja maar nee nee / Zaal ’t Hof / 20 uur

ZO 13/03 UIT Herfst- en Winterwandeling / De Viaduct, Herenthoutseweg 
188 / 14.30 uur

UIT Circusshow Locorotondo / cc ’t Schaliken / Om 13 uur en om 
16 uur

DO 17/03 THeaTer Het Ongerijmde – Hippoliet / cc ’t Schaliken / 20 uur
(inleiding om 19 uur)

THeaTer theaterspektakel – Ja ja maar nee nee / Zaal ’t Hof / 20 uur

Vr 18/03 VrOUW Vrouwenraad: de betekenis van geven / Fundatiehuis / Van 
13.30 tot 16.30 uur

THeaTer theaterspektakel – Ja ja maar nee nee / Zaal ’t Hof / 20 uur

ZA 19/03 FIeTS Fietsgraveersessie / Verkeersadministratief centrum, 
Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur

FeSTIVaL Literair festival – Spraakwater / cc ’t Schaliken / 15.30 uur en 
20 uur

QUIz Quizavond van basisschool De Leertuin / Sint-Jozefsinstituut 
/ 19.30 uur

UIT Kaas-en-wijnavond Vriendenkring Gidsen 2de Kempen / 
Gidsenlokaal Kleerroos / 19 uur

UIT Buru Buru Vice Versa / Kasteel Le Paige / Van 14 tot 21.30 uur

THeaTer theaterspektakel – Ja ja maar nee nee / Zaal ’t Hof / 20 uur

ZO 20/03 InFO Infosessie Volkstuinen – Alles over rozen / Scheppersinstituut 
/ 10 uur

UIT Herfst- en Winterwandeling / Cafetaria van het Netepark, 
Vorselaarsebaan 56 / 14.30 uur

THeaTer theaterspektakel – Ja ja maar nee nee / Zaal ’t Hof / 15 uur

DI 22/03 UIT Nacht van de Geschiedenis / Lakenhal / Van 20 tot 22 uur

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

UIT Nacht van de Geschiedenis / Sint-Bavokerk in Noorderwijk / 
20 uur

DO 24/03 InFO Infosessie over cholesterol / Zaal ’t Hof / Van 9 tot 13 uur

THeaTer theaterspektakel – Ja ja maar nee nee / Zaal ’t Hof / 20 uur

Vr 25/03 THeaTer theaterspektakel – Ja ja maar nee nee / Zaal ’t Hof / 20 uur

ZA 26/03 THeaTer theaterspektakel – Ja ja maar nee nee / Zaal ’t Hof / 20 uur

ZO 27/03 InFO Velt – Voordracht over de teelt van groenlof, roodlof en witlof 
/ Clubhuis Begijnhof / 9.30 uur

UIT Herfst- en Winterwandeling / Den Beiaard, Grote Markt 19 / 
14.30 uur

DI 29/03 InFO KWB Sint-Jan – Cursus vrije begeleiding rijbewijs / 
Basisschool De Leertuin, Populierenlaan 1 / Van 19.30 
tot 22 uur / Info: tel. 014-21 43 37

WO 30/03 FILm La tête en friche / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

FILm The Ghost Writer / cc ’t Schaliken / 20 uur

InFO KWB Sint-Jan – Cursus vrije begeleiding rijbewijs / 
Basisschool De Leertuin, Populierenlaan 1 / Van 19.30 
tot 22 uur / Info: tel. 014-21 43 37

DO 31/03 mUzIek raymond van het Groenewoud – RX4 / cc ’t Schaliken 
/ 20 uur

19/02 t/M 06/03 TenTOOn Anne Frank, een geschiedenis voor vandaag / Laken-
hal / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur

Vr 01/04 UIT Quiz van de Herentalse Cultuurraad / Zaal 't Hof, 
Grote Markt 41 / 20 uur / 20 euro per ploeg van maxi-
maal 5 personen / reserveren: 014-85 41 80, 
0472-42 76 12, quiz@cultuurraadherentals.be

aCTIeVe SenIOr

Okra Sint-Waldetrudis

elke dinsdag TUrnen Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur

elke woensdag FIeTSen Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur

elke donderdag PeTanQUe Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur

Okra Sint-antonius

elke maandag PeTanQUe Het Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86

elke woensdag FIeTSen Vertrek aan 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: Karel, tel. 014-21 65 03

MA 14/03 WandeLen Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13.30 uur / Info: 
André Peeraer, tel. 014-22 25 48

S-Sport

elke dinsdag danSen Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder 
partner) Sportcomplex De Vossenberg
Van 9 tot 10.30 uur (beginners)
van 10.30 tot 12.00 uur (gevorderden)
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79)
of rosetta Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

elke dinsdag PeTanQUe
mInIGOLF

Het Convent / 13 uur
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

elke 
donderdag

FIeTSen Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg
13 uur / Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

elke 
donderdag

Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder 
partner) / Sportcomplex De Vossenberg / 
Van 10 tot 12.30 uur (beginners
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) 
of rosetta Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

JeUGd

elke vrijdag-
namiddag

HAPPY
HOUr

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

Vrijdag- en
zaterdagavond

rUSTIGe Jeugdhuis 10r20, Grote Markt 41 / 20 uur

DO 10/03 WOrkSHOP retro cinema

Vr 11/03 WOrkSHOP Kringloopmode

GezOndHeIdSWandeLInGen

elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

UIt IN HereNtALS
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.
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 Geboorten

 04/01 rune, zoon van Cindy Boschmans
 07/01 Victor, zoon van Bieke Beirinckx en Stijn Van Asbroeck
 10/01 Gloria, dochter van Katrien Van Asbroeck en Hans Van Genechten
 19/01 Liano, zoon van Winny Vervest en Kevin Corthout
 19/01 Yarrid, zoon van Carina Hagenaers en Bert Ven
 20/01 Loik, zoon van Joyce Meeuwsen
 21/01 Mo, zoon van eva De Beucker en Steven Verbruggen
 22/01 thijs, zoon van An Gobart en Jan Verbiest
 25/01 Marie, dochter van Vicky Meeus en Nick Van Den Bosch
 25/01 Yasmina, dochter van Chajran Altemirova en Isa Arsamekov
 26/01 Yana, dochter van Inge Van Aert en Wouter t’Seyen
 26/01 Dorian, zoon van eva Lefevere en rudi De Keyser
 27/01 Axl, zoon van Cynthia Aelst en Filip Hardis
 30/01 Kato, dochter van Sofie Buyens en Kevin Van den Branden
 01/02 tor, zoon van Kim Beirinckx en Nick Steurs
 03/02 Ona, dochter van Angelique Milis en Maarten Moonen
 05/02 Anaïs, dochter van Zoë Bervoets en toby Hellemann
 06/02 Yentl, zoon van Kristel Gelders en Marc Blykers

 Overlijdens

 07/01 Marcel De Beule (79)
 10/01 Karel thys (83), echtgenoot van Maria Pluym
 11/01 Dirk De troyer (65)
 12/01 Julianus Verlinden (90), weduwnaar van Maria Peeters
 13/01 Maria De Busser (86), echtgenote van Jozef raeymaekers
 13/01 elvira De Coster (91), weduwe van Antoon Dykmans
 13/01 emma Van de Poel (70), weduwe van edmond Vereecken
 15/01 Liliane Mabilde (74), echtgenote van Livien De Vis
 15/01 Justina Bernaerts (86), weduwe van Aloysius Janssen
 18/01 Maria Van Olmen (87), weduwe van Leon Verdonck
 20/01 Josephus Van Hoof (79), echtgenoot van Joanna Bogaerts
 22/01 Melania Mariën (85), weduwe van Jozef Van roosbroeck
 22/01 Melania Van roosbroeck (86), weduwe van Constantinus Geens
 23/01 Albertus Bellens (79), echtgenoot van Lily Moons
 25/01 Karel Meir (82), echtgenoot van Irma Bellemans
 27/01 Johannes Peeters (88), echtgenoot van elza Hufkens
 30/01 Bertha Van Cauwenberghe (81), weduwe van Hendrik tegenbos
 31/01 Lodewijk Van kerkhoven (66), echtgenoot van Nicole Leysen
 31/01 Ilona rado (96), weduwe van Karel Verloy

 Huwelijksaankondigingen

 Alfred Martijn (Brussel) en Denise Verellen (Herentals)
 Bruno Vansteensel (Herentals) en Claudia Spencer (Herentals)
 Frederik Govaert (Herentals) en Nele Cloots (Herentals)
 rudy Vermeiren (Herentals) en Ashley Van de Velde (Herentals)
 Mattias Deboutte (Gent) en Griet Verwerft (Herentals)
 David Kevelaers (Herentals) en Karin Boeckx (Herentals)
 Bert Helsen (Herentals) en evi Nietvelt (Herentals)

 Huwelijken

 Bart Daems (Antwerpen) en An Van Hove (Herentals)
 tom Snelders (Herentals) en Nancy rivera Hernández (Mexico)
 tom Van Dingenen (Verenigd Koninkrijk) en Annemie Breesch (Verenigd 
 Koninkrijk)

BUrGerZAKeN INFO

Geef het e-loket 
mee vorm 

Het stadsbestuur heeft sinds begin dit jaar een nieuwe website. 
Met deze website kan de stad online formulieren beschikbaar 
stellen die inwoners, toeristen, bedrijven of bezoekers kunnen 
invullen. Omdat het e-loket bedoeld is om de dienstverlening 
van de stad te verbeteren, horen wij er graag uw mening en 
ideeën over. Ga daarvoor naar de website van de stad en klik 
bovenaan rechts op contact. U kunt dan een onlineformulier 
invullen.

Meer informatie: dienst communicatie, administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Onderzoek communicatiebeleid  
stad Herentals

Het stadsbestuur van Herentals voert aan de hand van een vra-
genlijst een onderzoek naar de kwaliteit en de effecten van haar 
externe communicatie volgens de inwoners van Herentals. ten 
eerste krijgt een aselecte steekproef van 1.000 mensen de vra-
genlijst thuis toegestuurd. ten tweede kan de vragenlijst online 
ingevuld worden op www.herentals.be/vragenlijst. ten derde 
zal de vragenlijst te vinden zijn bij verschillende stadsdiensten. 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wil de stad haar 
inwoners beter en gerichter kunnen informeren.

Meer informatie: dienst communicatie, administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014- 28 50 50
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SPreeKUreN

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

rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid 

(uitkeringen aan mensen met een handicap)

tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

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

zelfstandigen)

tweede woensdag van 9 tot 12 uur

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat

iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

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

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

burgemeester Jan Peeters 
politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid 
en coördinatie, communicatie en informatie, burgerlijke stand en 
bevolking, administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale 
economie

maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Ingrid Ryken
cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages

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

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen

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

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

woensdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx 
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid

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

schepen Jan Bertels
financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica, 
huisvesting, OCMW en kerkfabrieken

maandag van 18 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Jos Schellens
openbaar werk en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, 
monumentenzorg en landschappen

maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jos.schellens@herentals.be

Spreekuren OCmW Herentals
- Voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op nummer
 0475-56 10 32 of voorzitter@ocmwherentals.be 
- sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en 
 maandagavond van 18 tot 19 uur
- dienst rechtshulp OCMW: maandagavond van 18 tot 20 uur en 
 dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11.45 uur
- elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur in het Dorpshuis van
 Noorderwijk
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NUttIGe teLeFOONNUMMerS

Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten els 014-22 29 47
 rené 014-51 20 51
 Karel 014-51 55 48
 Lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon 078-15 22 52

Begeleid Wonen, Herentals
info over wonen voor mensen met een handicap 014-23 18 80

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

CardStop 070-344 344

Centrum voor Levens- en Gezinsvragen, Hofkwartier 23 014-21 08 00

Child Focus 116000

Contact Center Personen met een handicap 0800-987 99

deN Babbelhoek 0472-22 86 71

praatgroep Nederlands voor anderstaligen 014-22 17 81

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

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 014-21 40 73

De Fakkel 0487-99 06 23

vereniging waar armen het woord nemen 014-21 40 73

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

eurofoon, europese Unie 078-15 19 92

IOK - Geel 014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

rusthuis - infofoon 078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23 014-23 02 42

tele-onthaal 106

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25

drInGende HULP

Brandweer 100 of 112

Ziekenwagen 100

Politie 101

Antigifcentrum 070-245 245

Gasgeur 0800-65 065

WaCHTdIenSTen

Apothekers 0900-10 500
 www.apotheek.be

Huisartsen

Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99 014-22 22 00

Morkhoven en Noorderwijk 014-54 83 83

tandartsen 090-33 99 69

Stadsdiensten  014-28 50 50

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30 fax 014-21 78 28

Belastingen - Belgiëlaan 31 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60 014-85 95 10

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

Compostmeesters 014-28 50 50

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

Defecten aan de openbare verlichting 0800-6 35 35 

De Lijn 070-220 200

bpost - Belgiëlaan 51 022-012 345

Diftarinformatielijn 0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

Kerkhof Herentals - Lichtaartseweg 111
van ma tot vr tussen 12 en 12.30 uur 014-23 38 93

Muziekacademie - Hikstraat 28 014-21 33 05

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

Netepark - Vorselaarsebaan 014-85 97 10

NMBS - Herentals 03-229 56 14

Politiezone Neteland - Molenvest 23 014-24 42 00

recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

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

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk 014-85 92 40

tekenacademie - Markgravenstraat 77 014-28 51 55

toerisme Herentals - Grote Markt 35 014-21 90 88

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan 014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21 014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11



BeDeeLD DOOr

OPeNINGStIJDeN StADSDIeNSteN
ma dI WO dO Vr za zO

admInISTraTIeF CenTrUm 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

CC ’T SCHALIKEN 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

BIBLIOTHeek GILdeLaan 14.00-20.00 10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00 14.00-20.00 10.00-12.00
14.00-20.00
uur

14.00-17.00 10.00-12.00

BIBLIOTHeek nOOrderWIJk 14.00-16.00 18.00-20.00 10.00-12.00

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

JeUGddIenST 09.00-12.30
13.30-16.30
17.30-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HUmmeLTJeSHOF 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 09.00-17.00

SPOrTdIenST 09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STadSarCHIeF 08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00
13.30-16.00

op zat. 
5 en 19 ma. 

open van 
9 tot 12 uur

TOerISme HerenTaLS 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

STedeLIJke WerkPLaaTS 08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

HeT neTePark
7-11 maart: alle zwembaden open van 14 tot 21 uur
zondag 13 maart:  wedstrijdbad gesloten van 12 tot 18 uur wegens zwemwedstrijd

reCreaTIeBad 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

dOeLGrOePenBad 17.00-21.00 15.30-19.00 14.00-21.00 15.30-20.00 16.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

WedSTrIJdBad 07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

IJSBAAN BLOSO-CeNtrUM 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
18.30-21.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-20.30

14.00-16.00
16.30-18.30
19.00-20.30

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

Spraakwater
Literair festival - Zaterdag 19 maart


