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Bijval van Filomijn

“Ge zijt van Hertals als … ge bij Filomijn nog bijval zijt gaan kopen. 
Hé menneke.” Een van de honderden herkenbare uitspraken op de 

inmiddels zeer bekende Facebookpagina “Ge zijt van Hertals als….”.  Een initiatief met veel 
nostalgie naar ons stadje zoals het was en zoals we het ons herinneren van onze jongere 
jaren. Met veel fierheid over Herentals ook, en een gezonde dosis chauvinisme. Dat mag 
ook. In een snel veranderende wereld waar buurtcafés of buurtwinkels als Filomijn op de 
Eigen Haard in snel tempo verdwijnen, moeten we die herinneringen koesteren. Ze zijn 
lokaal erfgoed. 
En je kan als stad niet zelfverzekerd de toekomst maken, als je je eigen verleden niet kent 
en koestert.

Nog eentje om het af te leren: “Ge zijt van Nodderwaak als ... ge jakke beton ziet meelopen 
in de Ronde.” 

Uw burgemeester
Jan Peeters

voorwoord ...

Onderhoud spoorwegen zorgt voor hinder
In maart wordt er stevig gewerkt aan de Herentalse spoorwegen. Van 3 tot 14 maart werkt 
een aannemer aan de bovenleiding van de spoorwegovergang aan de Lichtaartseweg. In de 
weekends van 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 en 30 maart vernieuwt Infrabel de treinsporen tussen 
Herentals en Tielen, vanaf de vertakking van de Kruisberg naar Turnhout. De werkzaam-
heden in het weekend starten telkens in de nacht van vrijdag op zaterdag om 24 uur, en 
eindigen op zondag om 18 uur. 

Lichtaartseweg

Van 3 tot 14 maart werkt een aannemer aan de bovenleiding van de spoorwegen op de 
overweg op de Lichtaartseweg. Doorgaand autoverkeer ondervindt geen hinder, maar fiet-
sers en voetgangers kunnen niet passeren. Zij moeten oversteken aan Wellens en de Wijn-
gaard.

Wijngaard

De doorgang naar de Wijngaard is van 3 tot 9 maart en van 15 tot 21 maart afgesloten voor 
alle verkeer, eerst door het werk aan de bovenleiding, nadien door dat aan de spoorweg-
overgang aan Wijngaard. De Wijngaard is dan enkel te bereiken via de Holle Weg.

Bosbergen

De overweg aan Bosbergen is afgesloten van zaterdag 15 maart tot en met donderdag 27 
maart. De Brink en de stedelijke begraafplaats zijn enkel te bereiken via de onverharde weg 
Bosbergen.

sTaDskrant

De werkzaamheden kunnen hinder ver-
oorzaken voor omwonenden en reizi-
gers. U kunt met al uw vragen terecht op 
het gratis telefoonnummer van Infrabel: 
0800-55 000 (elke dag van 7 tot 22 uur), of 
via mail naar info.projecten@infrabel.be. 
Voor vragen over de dienstregeling kunt u 
terecht bij de NMBS op 02-528 28 28 of op 
www.railtime.be.
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
april moeten uiterlijk op maandag 3 maart bij 
de redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en te 
wijzigen.

DRUK: IPM printing
Gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

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

Buurtvrijwilliger? Je komt wat tegen!

Buurtvrijwilligers zijn de bezige bij-
tjes in een wijk. Ze ruimen zwerfvuil 
op en zorgen er zo voor dat hun wijk 
er net en verzorgd bij ligt. De eerste 
stedelijke buurtvrijwilligers start-
ten meer dan tien jaar geleden. Zij 
zijn geen werknemers van de stad, 
maar zetten zich onbezoldigd in 
voor een propere samenleving. De 
stad geeft hun extra vuilniszakken 
voor het opruimen van zwerfvuil 
en zorgt voor klein gereedschap als 
een hark, een straatveger of werk-
handschoenen.

Er zijn in Herentals zeker nog meer 
mensen die, zonder in de schijnwerpers te treden, hun buurt of straat netjes houden. Bent of 
kent u een buurtvrijwilliger? Of wilt u graag een buurtvrijwilliger worden? Neem dan contact 
op met het stadsbestuur. De stad steunt en dankt u.

Schrijf u in via www.herentals.be/word-buurtvrijwilliger of neem contact op met de dienst 
preventie (tel. 014-28 50 50).

Vlaams huurgarantiefonds beschermt verhuurders tegen 
inkomensverlies

Op 1 januari 2014 is het Vlaams huurgarantiefonds in werking getreden. Als u als private wo-
ningverhuurder een nieuw huurcontract afsluit, kunt u zich vrijwillig aansluiten bij het huurga-
rantiefonds. Zo beschermt u zichzelf tegen inkomensverlies als een huurder de huur niet kan 
betalen. 

Zodra u geconfronteerd wordt met drie maanden huurachterstand kunt u naar de vrederech-
ter stappen en laten weten dat u aangesloten bent bij het huurgarantiefonds. De vrederechter 
zal dan meestal een afbetalingsplan opleggen aan de huurder. Het huurgarantiefonds stelt een 
deurwaarder aan om te controleren of de huurder deze afbetalingsvoorwaarden nakomt. Als 
de huurder het afbetalingsplan niet volgt, past het huurgarantiefonds eenmalig maximaal drie 
maanden huur bij met een plafond van 2.700 euro. Het huurcontract wordt dan niet ontbon-
den en er wordt ook niet overgegaan tot uithuiszetting.

Aansluiten bij het huurgarantiefonds kan tot uiterlijk twee maanden na het ondertekenen van 
het huurcontract en kost 75 euro. U vindt het aanvraagformulier op www.wonenvlaanderen.
be/huurgarantiefonds.

Meer informatie: huurgarantiefonds@rwo.vlaanderen.be, tel. 02-553 64 86 

WETEnsWaarD

sTaDs
krant

cvvne
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Stad steunt straatfeesten

Het stadsbestuur helpt u graag bij het or-
ganiseren van uw straatfeest. Moet uw 
straat tijdelijk verkeersvrij gemaakt wor-
den of hebt u materiaal zoals stoelen, ta-
fels en herbruikbare bekers nodig? Vraag 
het aan de stad. Bovendien krijgt u een 
subsidie van 50 euro. Voorwaarden hierbij 
zijn wel dat het feest moet plaatshebben 
in uw buurt en dat iedereen die er woont, 
de kans krijgt om mee te doen. U kunt uw 
straatfeest aanvragen via www.herentals.
be/straatfeesten. 

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

Orgaandonatie redt levens

Er is nog steeds een tekort aan donororga-
nen. Elk jaar sterven er mensen die wach-
ten op een levensreddende transplanta-
tie. Orgaandonatie is belangrijk voor elk 
van ons: iedereen kan ziek worden en een 
transplantatie nodig hebben, en iedereen 
kan ooit in aanmerking komen als donor. 
Eén donor kan tot zes levens redden. Als u 
orgaandonor wilt worden, is het belangrijk 
dat u dat laat weten. Dat kan op verschil-
lende manieren:

•  Praat erover met uw naaste familie. Aan 
hen wordt na uw overlijden gevraagd of 
er bezwaren zijn. Zorg dat uw familiele-
den weten wat u beslist hebt. Dan hoe-
ven zij dat, op zo’n moeilijk moment, niet 
voor u te doen.

•  Laat u officieel registreren bij de dienst bur-
gerzaken in het administratief centrum.

•  Zet het op papier. In principe is een zelfge-
schreven brief voldoende.

We zijn met 27.617!

In 2013 groeide de bevolking in Herentals 
aan met 185 inwoners. Hiermee komt het 
totale aantal inwoners in onze stad op 
27.617. Daarvan wonen er 20.430 in He-
rentals, 5.160 in noorderwijk en 2.027 in 
Morkhoven. Het stadsbestuur wenst alle 
nieuwe inwoners een aangenaam verblijf 
in onze stad.

PIdPa controleert uw leidingwater

Uw leidingwater is een voedingsmiddel dat streng wordt gecontroleerd. Met drinkwater 
wilt u immers geen enkel risico nemen. Om zeker te zijn dat leidingwater niets van zijn 
kwaliteit verliest, controleert PIDPa het drinkwater ook bij u thuis. Elke dag gaat PIDPa 
langs bij enkele willekeurig gekozen adressen om een waterstaal te nemen aan de keu-
kenkraan. Maar niet iedereen die een staal wil nemen, werkt bij PIDPa. Er zijn bedrijven 
die een waterstaal vragen en u later een duur waterbehandelingstoestel proberen te 
verkopen. Laat u niet misleiden: PIDPa-drinkwater is van de allerbeste kwaliteit en heeft 
geen verdere behandeling nodig. 

Medewerkers van PIDPa zijn gemakkelijk te herkennen aan hun kleding, hun voertuig en 
hun legitimatiebewijs. U kunt ook contact opnemen met de gratis klantenservicelijn van 
PIDPa op het nummer 0800-90 300 (optie 1).

Laat uw fiets graveren

Gegraveerde fietsen die gestolen worden, komen drie keer zo vaak weer terug bij hun 
rechtmatige eigenaar. Aarzel dus niet en laat uw fiets graveren tijdens de maandelijkse 
fietsgraveersessies. Deze maand graveren de gemeenschapswachten fietsen op zaterdag 
15 maart aan het verkeerspark op de Vorselaarsebaan. Wie zijn fiets laat graveren, maakt 
bovendien kans om een Helemaal Herentals Kadocheque te winnen. schrijf u in op www.
herentals.be/aanvraagformulier-fietsgraveren.

Meer informatie: dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-
28 50 50, info@herentals.be

Politiecodex vernieuwd

Sinds 1 januari 2014 is in Herentals de nieuwe politiecodex en het bemiddelingsregle-
ment voor minderjarigen van kracht. De politiecodex bevat alle strafbare overtredingen 
waarvoor u een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete) kunt krijgen. Het gaat 
over overtredingen zoals lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, 
graffiti en wildplakken. Samen met de nieuwe politiecodex werd ook het bemiddelings-
reglement van kracht. Dit reglement beschrijft hoe er met minderjarigen van 16 en 17 
jaar bemiddeld wordt wanneer zij een inbreuk op de politiecodex begaan hebben. Er 
staan ook een aantal nieuwe zaken in de politiecodex. Zo is gemeenschapsdienst een 
mogelijk alternatief voor een geldboete. Ook kan de GAS-ambtenaar de ouders van een 
minderjarige vragen welke opvoedkundige maatregelen ze gaan nemen, vooraleer een 
GAS-procedure op te starten. Verder werd de maximale boete verhoogd van 250 naar 
350 euro (175 euro voor minderjarigen).

Meer informatie: GAS-ambtenaar, Veiligheidscentrum Stelenseweg 92, Geel, gemeente-
lijkeadministratievesancties@geel.be, tel.  014 56 60 87, www.herentals.be/politiecodex

Werk mee aan Herentals Fietst en Feest

Op donderdag 31 juli en vrijdag 1 augustus zorgt Herentals Fietst en Feest ervoor dat 
Herentals weer twee dagen lang het levendige hart van de Kempen is. Voor deze tiende 
editie is de organisatie op zoek naar vrijwilligers om drankbonnetjes te verkopen, drank 
te schenken en sponsordoeken op te hangen. Bent u sociaal aangelegd, een beetje prettig 
gestoord en wilt u graag meewerken aan dit unieke evenement? Twijfel niet en schrijf u 
in via huysmans.christel@telenet.be, www.herentalsfietst.be of de Facebookpagina van 
Herentals Fietst.
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Werkmannen hertekenen 
zwerfvuilrondes

Het stadsbestuur wil talent alle kansen geven. We moedi-
gen daarom ook het eigen initiatief van onze werknemers 
aan. andré Dauwen, een van de werkmannen van de reini-
gingsdienst, heeft op eigen initiatief de zwerfvuilrondes in 
kaart gebracht en hertekend. Hij merkte op dat zijn huidige 
zwerfvuilronde niet de efficiëntste was, en daarom tekende 
hij op waar hij op welke momenten het meeste zwerfvuil te-
genkwam. Met die lijst is hij naar zijn ploegbaas gestapt, en 
op basis van deze informatie halen andré en zijn collega’s nu 
sneller en meer zwerfvuil op. In totaal werden acht zwerf-
vuilrondes aangepast.

Huis-aan-huisophaling van papier en 
karton

De huis-aan-huisophaling van papier en karton vindt om de 
drie weken plaats. Om de ophaling vlot te laten verlopen, 
moet iedereen zich aan een aantal regels houden. Zo moet 
u het papier en karton aanbieden in een kartonnen doos, 
in een papieren zak of samengebonden met een touw. Een 
pakket mag niet meer wegen dan 10 kilo. Let erop dat u het 
pakket stevig vastbindt, zodat er geen papier kan wegwaai-
en. als dat toch gebeurt, bent u zelf verantwoordelijk voor 
het opruimen ervan. U mag het papier en karton op de dag 
voor de ophaling vanaf 20 uur buitenzetten. Zorg er wel voor 
dat er geen hinder is voor voertuigen, fietsers en voetgan-
gers. Het volledige reglement vindt u in de politiecodex (on-
line op www.herentals.be/politiecodex of aan de infobalie in 
het administratief centrum).

Meer informatie: dienst milieu, administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Wordt Biezenhoek een nieuwe straat?

In mei 2013 verleende het schepencollege een vergunning voor een 
nieuwe verkaveling die aansluit op de raapbreukstraat. De verkaveling 
bestaat uit één straat. Deze straat moet nog een naam krijgen. Op de 
kaarten van de Ferraris (1771-1778) is te zien dat het gebied destijds 
vooral bestond uit moerassige beemden, die werden doorsneden met 
een stelsel van sloten en brede houtkanten. Daarom wil de stad deze 
straat Biezenhoek noemen. Het woord ‘biezen’ wijst op een gebied met 
oevergewassen. Voor de straat deze nieuwe naam krijgt, organiseert de 
stad een openbaar onderzoek. U kunt uw opmerkingen en bezwaren 
van 1 maart tot en met 31 maart opsturen naar het schepencollege, ad-
ministratief centrum, augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. De stukken 
van het openbaar onderzoek kunt u, na afspraak, inkijken bij de dienst 
burgerzaken.

Meer informatie: dienst burgerzaken, administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

een hart voor erfgoed? Word vrijwilliger bij 
erfgoedcel kempens karakter!

Binnen Kempens Karakter werken verschillende gemeenten uit de regio 
samen rond cultureel erfgoed. De erfgoedcel ondersteunt allerlei initia-
tieven en steekt ook zelf de handen uit de mouwen met eigen projecten 
als de Erfgoeddag, de nacht van het Kempens Erfgoed en de erfgoed-
bank. 

Hebt u interesse voor lokale geschiedenis? Neem dan contact op met 
de erfgoedcel. Kempens Karakter is op zoek naar vrijwilligers om col-
lecties te inventariseren, een handje toe te steken op evenementen, als 
fotograaf de activiteiten in beeld te brengen, … De erfgoedcel zorgt voor 
een gerichte opleiding, dus zijn ook mensen zonder ervaring welkom. U 
vindt alle informatie over de vacatures op www.kempenskarakter.be.

Meer informatie: erfgoedcel Kempens Karakter, Begijnhof 27,  
tel. 014-21 39 00, info@kempenskarakter.be

Wereldtals 2014

In februari ging Wereldtals 2014 van start. Onder deze noemer orga-
niseren Herentalse verenigingen, organisaties en scholen activiteiten 
rond het thema noord-Zuid. Ook in maart en april kunt u nog aan allerlei 
interessante en leuke activiteiten deelnemen. Bekijk snel het volledige 
programma op www.herentals.be/wereldtals.
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de stad bestrijdt ratten, u ook?

Het stadsbestuur krijgt regelmatig meldin-
gen over ratten. De rattenvanger 
van de stad blijft hard optreden 
tegen rattennesten, maar het 
stadsbestuur wil ook u vra-
gen om uw steentje bij te 
dragen. Dat kan op ver-
schillende manieren.

Verzorg uw composthoop
Thuiscomposteren is een ideale manier om goed-
koop uw groenafval te recycleren. Een goede com-
posthoop bevat enkel onbewerkt groen materiaal. 
Klaargemaakt voedsel en vleesresten horen niet thuis 
op een composthoop. Ze brengen wormpjes voort in de compostbak, brengen geur-
hinder met zich mee en trekken ratten aan die op zoek zijn naar voedsel.

Met de kippen op stok
Kippen zijn de ideale manier om etensresten uit uw grijze bak te houden. Een kip is een 
alleseter, uitgezonderd dan misschien voor aardappelschillen. als u uw kippen te eten 
geeft, moet u echter rekening houden met het bioritme van de kip. Een kip gaat im-
mers vroeg slapen. Wanneer u uw kippen dus laat op de dag eten geeft, zullen ze het 
gestrooide voedsel niet allemaal opeten. Dat voedsel blijft daardoor ’s nachts liggen 
en is dus een feestmaal voor nachtdieren als ratten.

Voed geen vogels
Wanneer u vogels (eenden, duiven, …) op straat of aan de waterkant voert, blijven er 
altijd wel etensresten over. Deze etensresten trekken ratten aan. De stad vraagt dan 
ook om geen vogels te voeren op het openbaar domein.

sluikstorters, we houden u in de gaten!
Een belangrijke oorzaak van ratten in het centrum is sluikstorten. Sluikstorters ver-
spreiden afval over de hele stad. Dit afval trekt ratten aan. Door sluikstorters actief 
op te sporen en effectief te beboeten wil het stadsbestuur zorgen voor een schonere 
stad, en dus ook voor minder ratten.

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

Bestel uw compostbak via het e-loket

Compost is het ideale voedingsmateriaal voor uw tuin. Het bevat veel organische stof 
en verbetert de bodemstructuur. Composteren gaat langzaam, maar u kunt het pro-
ces versnellen door het tuinafval aan water en lucht bloot te stellen. Dat kan in een 
compostbak of een compostvat. Het stadsbestuur verkoopt compostvaten tegen de 
gunstige prijs van 44,50 euro. Een compostbak kost 53,10 euro. Bezorg ons uw adres 
via www.herentals.be/bestel-uw-compostvat en stort het bedrag op de rekening van 
het stadsbestuur. Het vat of de bak wordt gratis aan huis geleverd. 
Op www.herentals.be/e-loket biedt het stadsbestuur trouwens nog veel meer online-
dienstverlening aan. Het is zeker de moeite waard om er eens een kijkje te nemen.

Meer informatie: dienst milieu, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,  
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Slim omgaan met 
regenwater

Bouwt of verbouwt u? Dan moet u sinds 1 ja-
nuari 2014 rekening houden met een nieuwe 
Vlaamse regel omtrent regenwater. De nieuwe 
regelgeving is strenger dan die uit 2004, maar 
de principes blijven dezelfde. Het regenwater 
dat op uw dak terechtkomt, moet u opvangen 
in een put. Het is ideaal om te gebruiken in uw 
toilet of wasmachine. Om te voorkomen dat re-
genwater in de riolering stroomt, moet u het 
overtollige regenwater in de grond laten sijpe-
len of infiltreren. Dat is zowel verplicht bij de 
bouw of uitbreiding van uw woning als bij de 
aanleg of heraanleg van een oprit of terras. Be-
nieuwd of uw project aan de verordening moet 
voldoen? Controleer het op www.watertoets.
be/watertoetsinstrument. 

Hoe houdt u het water op uw 
terrein onder controle?  
Door slim te (ver)bouwen!

•  Beperk de verharding rond uw pand. Verhardt 
u toch? Kies dan voor waterdoorlatende ma-
terialen, zoals grastegels, grind of dolomiet.

•  Laat tuinpaden, verhardingen en daken afwa-
teren naar uw gazon. 

•  Heeft uw woning een plat dak? Maak er dan 
een groendak van. Dankzij zijn isolerende ei-
genschappen bespaart u zo ook flink op uw 
energiefactuur.

Meer informatie: dienst ruimtelijke ordening, 
administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be,  
www.integraalwaterbeleid.be
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nieuwe regelgeving OmnIO-statuut en verhoogde 
tegemoetkoming

Sommige mensen hebben recht op een hogere terugbetaling voor gezondheidszorg. Tot voor 
kort bestonden daarvoor twee regelingen: het OMNIO-statuut en de regeling voor verhoogde 
tegemoetkoming bij de ziekteverzekering. Die werden op 1 januari 2014 samengevoegd tot één 
eenvormige regelgeving onder de naam ‘verhoogde tegemoetkoming’. 

als u een sociale tegemoetkoming geniet, hebt u automatisch recht op de verhoogde tege-
moetkoming. Hebt u een laag inkomen, dan moet u zelf een aanvraag indienen bij uw zieken-
fonds. Wie vóór 1 januari 2014 al van de verhoogde tegemoetkoming genoot, hoeft niets te 
doen. Uw ziekenfonds neemt, indien nodig, contact met u op. 

Iedereen moet het weten

Het bezoekersteam van dienstencentrum ’t Convent komt graag bij u langs om samen de soci-
ale en financiële voordelen waarop u recht hebt, door te nemen. Deze dienstverlening is gratis 
en vrijblijvend voor inwoners van Herentals, Morkhoven en noorderwijk die ouder zijn dan 65 
jaar. Ook hun kinderen, kleinkinderen, partner of mantelzorger kunnen een bezoek aanvragen. 
Maak een afspraak met Kristien Uytterhoeven via tel. 014-28 20 03 of kristienuytterhoeven@
ocmwherentals.be.

de voordelen

•  U betaalt minder remgeld voor sommige geneesmiddelen, bij een bezoek aan de dokter, de 
tandarts, de kinesitherapeut of een andere zorgverlener, en bij opname in het ziekenhuis.

•  als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, betaalt u minder verblijfskosten. Bij opname in 
een gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer betaalt u geen kamer- en honorari-
umsupplementen.

•  Zodra uw ziektekosten tijdens een kalenderjaar 450 euro bedragen, krijgt u het remgeld van 
de volgende prestaties in dat jaar volledig terugbetaald.

•  U betaalt een lagere bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering.
•  U krijgt vijftig procent korting op de trein en de bus. 
•  Wie arbeidsongeschikt is of ouder is dan 65 jaar heeft recht op een sociaal telefoontarief.
•  U hebt recht op een verwarmingstoelage als uw woning wordt verwarmd met bulkpropaan-

gas, huisbrandolie (in bulk of aan de pomp) of verwarmingspetroleum aan de pomp.

Voetverzorging voor 
senioren

Een goede voetverzorging is voor ie-
dereen van belang, maar vooral voor 
minder mobiele mensen en diabetici. 
In ’t Convent kunnen zestigplussers uit 
Herentals, Morkhoven en noorderwijk 
terecht voor een professionele voet-
verzorging. Een behandeling kost 14 
euro. Wie een verhoogde tegemoet-
koming krijgt, betaalt 10 euro. Huis-
bezoeken kunnen ook, maar zijn enkel 
bedoeld voor mensen die niet naar het 
dienstencentrum kunnen komen. Voor 
een huisbezoek betaalt u 2 euro extra. 
Een afspraak maken kan via het dien-
stencentrum. Houd er wel rekening 
mee dat er voor nieuwe aanvragers 
een wachttijd is van zes weken. 

tips voor een goede 
voetverzorging
•  Was uw voeten elke dag met lauw 

water.
•  Droog uw voeten grondig af, ook tus-

sen de tenen.
•  Draag schone katoenen of wollen 

sokken.
•  Draag geen te nauwe schoenen en 

draag bij voorkeur lederen schoenen.

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

                                           Peuters & zo, nu ook in diependaal

Op maandag 10 maart opent Peuters & Zo een nieuw speelpunt in het buurthuis van Diependaal (Musketstraat 100). Kinderen tot drie jaar 
kunnen er samen met hun ouders of grootouders elke maandag van 13 tot 15 uur komen spelen. Twee begeleiders houden toezicht en be-
zorgen de peuters een leuke namiddag. Ouders en grootouders blijven aanwezig en kunnen gezellig met elkaar praten bij een kopje koffie.

Elke dinsdagvoormiddag kunt u nog steeds terecht in het speelpunt in Campus Spiegelfa-
briek (Lierseweg 132/a). De peuterspeelpunten zijn gratis. U hoeft niet in te schrijven of 
te reserveren. Peuters & Zo is een initiatief van IsOM, de intergemeentelijke samenwer-
king van de OCMW’s van de Middenkempen.

Hebt u thuis nog degelijk speelgoed dat geschikt is voor kindjes van nul tot drie jaar? Of 
hebt u nog knutselmateriaal dat u niet gebruikt (verfschortjes, borstels, kartonnen bord-
jes …)? Breng het gerust binnen op een peuterspeelpunt tijdens de openingsuren of neem 
contact op voor een afspraak.
 
Meer informatie: Lieze Van Orshaegen, lieze.vanorshaegen@isom.be, tel. 014-24 66 47, 
www.isom.be
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zitdag Infopunt dementie

Wie vragen heeft over dementie kan elke tweede dinsdag van de maand tussen 14 en 16 uur 
terecht op de zitdag van het Infopunt Dementie in ’t Convent (Begijnhof 17). Deze maand vindt 
de zitdag plaats op dinsdag 11 maart. U kunt het Infopunt Dementie ook elke werkdag telefo-
nisch bereiken op het nummer 014-28 20 00. De dienstverlening is gratis.

Vlaams Woningfonds enkel nog op afspraak

Het Vlaams Woningfonds houdt elke dinsdag een zeer succesvolle zitdag in het administratief 
centrum. Vanaf 3 februari kunt u enkel nog na afspraak naar deze zitdag komen. Op die ma-
nier wil het Vlaams Woningfonds de wachttijden voor bezoekers verkorten, en vermijden dat 
sommige mensen niet geholpen kunnen worden. U kunt een afspraak maken via het algemeen 
telefoonnummer van het Vlaams Woningfonds: tel. 03-238 60 34.

Meer informatie: Vlaams Woningfonds Antwerpen, Bosmanslei 29, 2018 Antwerpen,  
tel. 03-238 60 34

aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers

Het OCMW start met een nieuwe vervoersdienst voor inwoners van Herentals, Morkhoven 
en noorderwijk die zich verplaatsen met een rollator, een gewone rolstoel, een elektrische 
rolstoel of een scootmobiel. Een bijkomende voorwaarde is dat u geen eigen vervoer hebt en 
geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer of de Mindermobielencentrale.
 
De handicar rijdt elke dag tussen 6.30 uur en 23 uur, behalve op zondag. Een vrijwillige be-
stuurder komt u thuis ophalen en brengt u naar een bestemming naar keuze. Een enkele rit is 
maximaal 150 kilometer lang. U betaalt een instapkost van 2 euro per rit en een vergoeding per 
kilometer. Die varieert van 0,65 euro per kilometer tot 1,65 euro per kilometer, naargelang de 
afstand. Een begeleider mag gratis mee. Reserveren kan vanaf een maand tot twee werkdagen 
voor de rit.

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

Workshop eHBO bij 
kinderen

Op woensdag 12 en donderdag 13 
maart kunt u tussen 19 en 22 uur een 
leerrijke workshop volgen over de ba-
sisprincipes van EHBO bij kinderen. 

De workshop vindt plaats in zaal ’t Hof. 
U leert het onderscheid maken tussen 
levensbedreigende en niet-levensbe-
dreigende situaties en krijgt inzicht in 
de basisprincipes van reanimatie. U 
leert hoe u hulpdiensten correct moet 
informeren en maakt kennis met de 
eerste zorgen bij bloedingen, verstik-
king, hersenschudding, flauwte en 
hyperventilatie. Het maximale aantal 
deelnemers per workshop is 25. 

Inschrijven kan via tel. 014-23 17 18, 
hummeltjeshof@herentals.be of aan 
de balie van het Hummeltjeshof.

Inleefmoment autisme

Mensen zonder autisme kunnen leren 
en lezen over autisme. Maar voelen 
hoe het is om autisme te hebben, is 
een andere zaak. Op donderdag 20 
maart kunt u deelnemen aan een in-
leefmoment waar u wordt onderge-
dompeld in de zintuiglijke wereld van 
mensen met autisme. U komt meer te 
weten over hoe mensen met autisme 
de wereld ervaren en welke invloed 
dat heeft op hun functioneren. De in-
foavond vindt plaats in de gemeente-
lijke feestzaal in Herenthout (Bouwel-
sesteenweg 8) en start om 19.30 uur. 
Deelnemen is gratis, maar u moet zich 
wel voor 17 maart inschrijven.

Het inleefmoment is een initiatief van 
De Luisterbank Grobbendonk, Kids & 
Co Herenthout, Op stap Olen en de 
IsOM-besturen van Grobbendonk, 
Herentals, Herenthout, Lille, Olen en 
Vorselaar.

Meer informatie en inschrijvingen: An 
Van Mechelen, tel. 014-50 27 76, kids.
co@herenthout.be
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kamermuziekensemble de munt
Beethoven en Berwald
Zaterdag 1 maart om 20 uur in de sint-Catharinakerk, Begijnhof 

Het kamermuziekensemble van het Munt-
orkest zet twee fantastische werken op het 
programma. Het Septet opus 20 in es van Lud-
wig van Beethoven (1770-1827) werd voor het 
eerst uitgevoerd in 1800. Beethoven droeg het 
op aan keizerin Maria Theresia van Oostenrijk. 
Het Grand septet in bes van de Zweedse com-
ponist en violist Franz Berwald (1796-1868) 
werd geschreven in 1828, maar het werd pas 
enkele jaren na zijn dood gepubliceerd. 

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenprijs)

Sprookjes en zo
In de wolken
Zondag 2 maart om 14 en 16 uur in de schouwburg

UItVerkOCHt

Stenzel en kivits
The Perfect Concert Part II
Woensdag 5 maart om 14.30 uur in de schouwburg

In The Perfect Concert Part II maken we kennis met de arro-
gante tenor stenzel, die af en toe een koekje van eigen deeg 
krijgt van de onverstoorbare pianist Kivits. Met hun grenze-
loze schat aan fratsen en capriolen onder, naast, op en met 
de vleugelpiano brengen de twee elkaar op muzikale wijze 
tot cabareteske topprestaties. stenzel en Kivits leveren met 
The Perfect Concert Part II hét bewijs dat comedy en klas-
sieke muziek op een heerlijke manier kunnen versmelten.

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenprijs)

kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman engels
Noord-Europa in muziek en schilderijen
Woensdag 12 maart om 20 uur in de schouwburg

In Noord-Europa ontstond tijdens de romantiek en in de 
twintigste eeuw heel wat interessant muziekmateriaal, 
onder meer van Mendelssohn, Grieg en sibelius. Deze 
prachtige muziek wordt tijdens het concert aangevuld 
met projecties van schilderijen van Jef Van Grieken, een 
bekend kunstschilder die geboeid is door de spectacu-
laire natuurbeelden in Noord-Europa. 

Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenprijs)

La Femme Belge
Boke Hertals
Donderdag 20 maart om 12.15 uur in 
de foyer

Drie antwerpse jongens en een Gen-
tenaar (dat klinkt als een bedreigde 
vogelsoort) spelen cowboy en indi-
aan op viool, contrabas en gitaar. La 
Femme Belge staat met het ene been 
in de Amerikaanse jaren twintig en 
dertig van Louis Armstrong en met het 
andere in de Europese zigeunerswing 
van Django reinhardt. U wordt getrak-
teerd op schuifelende blues, hitsige 
gipsy swing en een lichte achtervol-
gingswaanzin.

Toegang en boterhammen: gratis

the Line-Up
Seizoen III
Vrijdag 21 maart om 20 uur in de 
schouwburg
UItVerkOCHt

Blackie and the Oohoos 
en Flying Horseman
Double Bill
Zaterdag 22 maart om 20 uur in de 
schouwburg

Eind 2012 brachten Blackie and the 
Oohoos hun tweede album uit. De band 
werkte daarvoor samen met producer 
Pascal Deweze (sukilove, The Van Jets …). 
Op Song for Two Sisters hoort u de psy-
chedelische droompop en de geheimzin-
nige folk van hun debuut, al klinken zowel 
de muziek als de teksten nu rijper, eigen-
zinniger en meer uitgepuurd.

Flying Horseman is de groep rond sin-
ger-songwriter Bert Dockx. Deze se-
lectie Antwerpse muzikanten creëert 
bloedstollend mooie albums en dito 
liveshows. Denk aan dreigende post-
folk en donkere blues, met de emotio-
nele diepgang die Flying Horseman als 
handelsmerk heeft. 

Toegang: 14 euro / 11 euro  
(Vriendenprijs) 
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eleonor
Moralia
Vrijdag 28 maart om 20 uur in de sint-Catharinakerk, 
Begijnhof

Eleonor bewijst dat het Latijn allesbehalve dood is. 
In een meeslepend programma gaat zangeres Elly 
aerden, vergezeld van een vocaal mannenkwartet, 
op zoek naar de wortels van eeuwenoude waarden, 

deugden en ondeugden. Ook brengt Eleonor eigen nummers, die het instrumentale trio een 
hedendaags geluid geven en zo een zuiderse mediterrane sfeer creëren. 

Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenprijs)

Gezocht: huis met karakter 

Het huis
Voor de voorstellingen van The House That Built 
Us op 11, 12 ,13 en 14 juni zoeken cultuurcentra 
De Warande, De Werft, ’t schaliken en ’t Getouw 
een huis met de volgende eigenschappen: 

•  Het is zestig jaar of ouder.
•  Het heeft minstens vier of vijf grote ramen.
•  Er loopt een oprit of een pad langs een kant van 

het huis.
•  Het is bij voorkeur mogelijk om rond het huis te 

fietsen.
•  Het heeft karakter, uitstraling.
•  Het is mogelijk om voor of achter het huis een 

tribune voor 400 personen te zetten.
•  Het is gelegen tussen Mol, Geel, Herentals en 

Turnhout.
•  Het staat leeg of kan tijdelijk ontruimd worden.
•  Het is beschikbaar van eind mei tot 15 juni 2014.

Het verhaal
Een huis wordt bedreigd met sloop. Van op zijn sterfbed vertelt het zijn levensverhaal. Het huis 
is door de jaren heen een thuis geweest voor verschillende bewoners. Het heeft generaties 
zien zoeken naar geluk en zien worstelen met de wreedheid van het falen. In de armen van dit 
huis zijn ze verliefd geweest en onder dit dak hebben ze zich opgesloten terwijl buiten de we-
reld geschiedenis schreef. Laat u samen met het huis meevoeren door de muziek van de jaren 
dertig tot nu en zap mee door tachtig jaar menselijke geschiedenis. 

De beloning
Vindt u ons huis, dan mag u samen met acht vrienden gratis naar een voorstelling. na de voor-
stelling trakteren we u en uw vrienden op een drankje. Mail een foto en het adres van het huis 
naar cultuurcentrum@herentals.be.

FILM

Het vonnis
Dinsdag 25 maart om 20 uur in de 
schouwburg 

Als de moordenaar van zijn vrouw door 
een procedurefout wordt vrijgelaten, 
slaan bij Luc Segers de stoppen door. 
Hij neemt het recht in eigen handen en 
moet zich bij de rechtbank verantwoor-
den. Het vonnis is een Belgische film 
uit 2013 van regisseur Jan Verheyen.  
Deze pakkende rechtbankthriller kreeg 
de prijs voor beste regie op het filmfes-
tival van Montreal. In de hoofdrollen 
herkent u Koen De Bouw (Luc segers), 
Veerle Baetens (Meester Teugels) en 
Hendrik aerts (Kenny De Groot). De 
film duurt 110 minuten.

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

the Butler
Woensdag 26 maart om 14.30 uur in 
de schouwburg

The Butler vertelt het verhaal van Cecil 
Gaines. Van 1952 tot 1986 dient hij als 
butler de amerikaanse presidenten, 
van Harry S. Truman tot Ronald Reagan. 
Van in het Witte Huis is hij getuige van 
de burgerrechtenbeweging, de oorlog 
in Vietnam en andere grote gebeurte-
nissen die zijn leven, zijn familie en de 
samenleving beïnvloeden. The Butler 
is een Amerikaanse film uit 2013 van 
regisseur Lee Daniels. De film won al 
verschillende prijzen en heeft een in-
drukwekkende cast met onder ande-
ren Forest Whitaker (Cecil Gaines) en 
Oprah Winfrey (Gloria). De film duurt 
132 minuten.
 
Toegang: 5 euro / 3,50 euro  
(Vriendenprijs)

Info en tickets: 
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
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Jef Bertels en dirk de keyzer
Zonder titel
Tot en met zondag 9 maart in kasteel Le Paige
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Stephan Vanfleteren
Flandriens
Tot en met zondag 9 maart in de Lakenhal
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

raSa
Kunst op pootjes

Van woensdag 12 maart tot en met zondag 23 maart in 
de Lakenhal
open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur
De extra workshop van zondag 16 maart is geannuleerd.

In Kunst op pootjes verzamelt RASA werk van twin-
tig kunstenaars in een kijkkast. Het project bestaat uit 
twee stevige kamers, elk op acht slanke pootjes. Het 
ene kunstkabinet toont verzamelde schatten van Sofie 
Muller, Wim Delvoye, Tinka Pittoors en Johan Tahon. 
De tweede kunstkast is leeg en lijkt op een bijenkast vol 
lege honingraten: klaar om te worden gevuld. 

eXtra: wedstrijd
Zowel groot als klein wordt uitgenodigd om met een 
zelfgemaakt kunstwerk op maat van een luciferdoosje 
deze tweede kunstkamer te vullen. Op die manier creë-
ren we een Herentals kunstkabinet. Het mooiste werkje 
wint een prijs. U kunt uw kunstwerk nog binnenbrengen 

tot en met maandag 10 maart bij cultuurcentrum ’t schaliken (Grote Markt 35). Vermeld uw 
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Op www.rasa.be kunt u inspiratie opdoen (zoek 
naar Kunst op pootjes onder de rubriek Tentoonstellingen).

De toegang is gratis.

Hugo draulans
The Holy Works
Van zaterdag 22 maart tot en met zondag 13 
april in kasteel Le Paige
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag van 14 tot 17 uur

Hugo Draulans grasduint met The Holy Works 
zowel in het repertoire van Het Grote Leven als 
in dat van het dagelijkse bestaan. Mededogen, 
liefde, haat, hoop, passie en ontroering: het hele 
gamma van gevoelens wordt aangesproken.

De toegang is gratis.

Dit jaar bestaat Karel 
vijftien jaar en wordt 
Kaatje er tien. Dat 
viert Liesbeth Sle-
gers, schrijfster en 
illustratrice, met een 
nieuwe reizende 
tentoonstelling. De 
tentoonstelling gaat 
op vrijdag 28 maart van start in 
de bibliotheek van Herentals en 
trekt de komende twee jaar langs 
zestien andere bibliotheken in de Kem-
pen. U kunt er illustraties, schetsen en 
vertaalde boeken bewonderen. Maar 
er is ook een interactief spel voor kin-
deren waardoor ze Karel en Kaatje pas 
écht goed leren kennen. 

Liesbet Slegers is al vele jaren een ge-
waardeerd Herentals literair talent, 
ook buiten de stadsgrenzen. Door de 
jaren heen is er tussen de auteur en de 
bibliotheek een speciale band opge-
bouwd, die onder andere resulteerde 
in de beschildering van de achterwand 
van de kleuterafdeling door de auteur 
zelf. Ook verzorgt de auteur al jaren 
voorleesmomenten voor kleuters tij-
dens de voorleesweek.

Meer informatie: Bibliotheek, 
Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50, 
bibliotheek@herentals.be,  
www.bibliotheek-herentals.be 



maart 2014 11

JEUGD & sPOrT

Grabbelpas zonder grenzen

Ook de Grabbelpas doet mee aan 
Wereldtals. Tijdens de paasva-
kantie, van maandag 7 tot en met 
vrijdag 18 april, staan de Grabbel-
pasactiviteiten in het teken van 
andere landen en vreemde cul-
turen. Het volledige programma 
verschijnt in de loop van maart 
op www.jeugddienstherentals.be. 
Vergeet niet dat u voor de paasva-
kantie een Grabbelpas voor 2014 
nodig hebt. Hij kost 5 euro en u kunt hem bestellen via de website 
van de jeugddienst of aan de balie van de jeugddienst.

De inschrijvingen voor de Grabbelpas starten op maandag 24 
maart om 17 uur, zowel online als aan de balie van de jeugddienst. 
Vanaf dinsdag 25 maart kunt u ook telefonisch inschrijven. Het 
volledige programma en verdere informatie kunt u terugvinden 
op www.jeugddienstherentals.be.

Buitenspeeldag

Op woensdag 2 april vindt de Buitenspeeldag plaats. Alle kinderen 
zijn uitgenodigd om te komen buiten spelen aan de sporthal in 
noorderwijk, op het Dorpsplein in Morkhoven en in het stadspark 
van Herentals. Hier kunnen zij zich uitleven op springkastelen en 
deelnemen aan leuke activiteiten die georganiseerd worden door 
de jeugd- en de sportdienst. Voor het volledige programma kunt u 
surfen naar www.jeugddienstherentals.be/buitenspeeldag.

De Buitenspeeldag is geen opvanginitiatief, en de animatoren bie-
den enkel speelgelegenheid aan. Deelnemen is gratis en u hoeft 
niet vooraf in te schrijven. De activiteiten starten om 13 uur en 
eindigen rond 16 uur.

turbozwemmen paasvakantie

Tijdens de paasvakantie kun-
nen kleuters vanaf drie jaar en 
kinderen vanaf vijf jaar in het 
Netepark zwemlessen volgen. 
Kinderen die al een diploma van 
25 meter schoolslag behaalden, 
kunnen andere zwemstijlen 
aanleren of zich vervolmaken. 

Ook overlevingszwemmen staat op het programma. Inschrijven 
kan vanaf maandag 10 maart via www.uitinherentals.be/turbo-
zwemmen.

Sportkampen paasvakantie

Tijdens de paasvakantie 
kunnen kinderen en jon-
geren deelnemen aan 
sportkampen in sportcom-
plex De Vossenberg. Twee 
weken lang kunnen de 
deelnemers zich uitleven 
onder begeleiding van ge-
diplomeerde monitoren. 
Tijdens de tweede week 
organiseert de sportdienst 
ook kleutersportdagen 
voor kleuters geboren in 
2008 en 2009. Inschrijven 
voor de sportkampen kan 
vanaf maandag 10 maart 
2014 via www.uitinheren-
tals.be/sportkampen. Hier vindt u ook het volledige programma.

kampioenenhuldiging 
2013

Op vrijdag 7 maart om 20 uur zetten de 
sportraad en het stadsbestuur de Herental-
se sportkampioenen van 2013 in de bloeme-
tjes. Iedereen is welkom in de schouwburg van  
cc ’t schaliken om de huldiging bij te wonen.

meer informatie: 
Jeugddienst, Stadspark z/n, 
tel. 014-21 21 86, 
jeugddienst@herentals.be, www.jeugddienstherentals.be, 
www.facebook.com/jeugddienst.herentals

meer informatie: 
Sportdienst, 
De Vossenberg, Markgravenstraat 93, 
tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be
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Herfst- en Winterwandelingen

Nog tot eind maart kunt u elke zondag gratis wandelen onder begelei-
ding van een gids. De wandelingen vertrekken om 14.30 uur vanuit een 
Herentalse horecazaak en komen daar twee uur later ook aan. U kunt tel-
kens kiezen tussen een korte en een lange wandeling. Op zondag 2 maart 
vertrekt de wandeling aan De sportkring (Koulaak 6), op 9 maart aan het 
parochiecentrum van noorderwijk (ring 27), op 16 maart aan café ’t saske 
(Herenthoutseweg 112) en op 23 maart aan de cafetaria van het Netepark 
(Vorselaarsebaan 56). De wandeling van 9 maart is ook geschikt voor rol-
stoelgebruikers. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis.

Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, 2200 Herentals, 014-21 
90 88, toerisme@herentals.be

tiende academiekwis

Op vrijdag 21 maart, stipt om 20 uur, begint de tiende academiekwis. De 
quiz vindt plaats in zaal ’t Hof (Grote Markt 41). Er komen veel verschil-
lende onderwerpen aan bod, zoals actualiteit, film, muziek, kunst, litera-
tuur en geschiedenis. Vorm een ploeg van vier personen en schrijf u in. 
Deelnemen kost 16 euro per ploeg.

Meer informatie en inschrijvingen: corinne@pics.be 

Cultuurcafé met fluit en gitaar

Op zaterdag 29 maart stelt het Cultuurcafé Danièle van Os en anke 
Lauwers voor, twee klassiek geschoolde muzikanten die een programma 
brengen met amerikaanse muziek voor fluit en gitaar. Zij brengen Moun-
tain Songs van Robert Beaser en de Sonata for Flute and Guitar van Lowell 
Liebermann.

Danièle van Os studeerde gitaar aan het Lemmensinstituut Leuven en de 
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wenen. Zij ontving ver-
scheidene internationale prijzen en geeft concerten in binnen- en bui-
tenland. Anke Lauwers studeerde fluit en piccolo aan de conservatoria 
van Antwerpen en Amsterdam. In 2010 behaalde zij de eerste prijs op 
de Piccolo Artist Competition van de 
National Flute Association in de Ver-
enigde Staten. 

Het Cultuurcafé vindt plaats op za-
terdag 29 maart om 20 uur in het 
Fundatiehuis op het Begijnhof. De 
deuren gaan open om 19 uur en de 
toegang is gratis. 

Wilt u zelf een optreden geven in 
het Cultuurcafé, dan kunt u met uw 
voorstel terecht op info@cultuur-
raadherentals.be of bij cultuurcen-
trum ’t schaliken op de Grote Markt.

Bij De Kringwinkel kun je elke dag schatten vinden. 
De retrodag is hét moment om extra toffe 

spulletjes op de kop te tikken tegen betaalbare prijzen.

Je steunt alvast het milieu en de sociale tewerkstelling!  

www.dekringwinkelzuiderkempen.be

kom JE mEE NEUZEN 
oP DE RETRoDAG?

Bij De Kringwinkel kun je elke dag schatten vinden. Bij De Kringwinkel kun je elke dag schatten vinden. 

8 mAART
RETRoDAG
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Internationaal dubbelconcert in de Paterskerk

Het Koninklijk sint-Franciscuskoor verwelkomt 
op zondag 23 maart het koor Cantamus uit het 
Franse Cul-des-Sarts. Samen brengen zij een 
concert in de Sint-Antoniuskerk (Paterskerk). 
De opvoering staat onder leiding van diri-
genten Greet Liekens en Kristiaan De Becker, 
oud-Herentalsenaar en leider van het Franse 
gezelschap. Elk koor brengt zijn eigen reper-
toire. Aansluitend zingen de koren samen. Het 
concert begint om 15 uur. Kaarten kosten 8 

euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Kinderen jonger dan twaalf jaar betalen 5 euro.

Meer info en tickets: tel. 014-21 84 33

euro-Children zoekt gastgezinnen

Elk jaar laat Euro-Children kansarme kinderen uit Oost-Europa op vakantie komen in  
Vlaanderen. Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een 
enorme opkikker voor hun gezondheid. De meeste kinderen komen elk jaar terug naar het-
zelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar verwacht Euro-Children 
dertig jongens en meisjes tussen negen en elf jaar, die voor het eerst naar Vlaanderen komen. 
Voor hen zoekt Euro-Children gastgezinnen die tijdens een viertal weken in de zomervakantie 
een kind willen opvangen.

Meer informatie: Euro-Children, tel. 03-247 88 50, info@eurochildren.be, www.eurochildren.be

Garageverkoop in noorderwijk en morkhoven 

De Gezinsbond organiseert op zaterdag 5 en zondag 6 april van 9 tot 16 uur een garagever-
koop. Iedere inwoner van noorderwijk en Morkhoven kan deelnemen. Dit is de ideale gelegen-
heid om spullen die u niet meer gebruikt te verkopen. Ook kinderen mogen hun speelgoed 
verkopen. U kunt zich nog tot 15 maart inschrijven. Deelnemen kost 5 euro voor leden van de 
Gezinsbond en 7 euro voor niet-leden. Tijdens de garageverkoop kunt u in het Dorpshuis van 
Noorderwijk voor 1 euro een lijst met deelnemende verkopers krijgen.

Meer informatie en inschrijvingen: Mart Boeckx, Lankem 8/1, 2200 Noorderwijk, tel. 014-26 16 
73, martboeckx@gmail.com

tweedehandsbeurs Gezinsbond in morkhoven en Herentals

De Gezinsbond organiseert op zondag 30 maart zowel in Morkhoven als in Herentals een twee-
dehandsbeurs. De beurs in Morkhoven vindt plaats in de parochiezaal (Goorstraat 1) van 10.30 
uur tot 12.30 uur, de beurs in Herentals in zaal ’t Hof (Grote Markt 41) van 14 tot 16 uur. U kunt 
er baby- en kinderkleding, babyartikelen en speelgoed kopen. Drank en wafels zijn te koop te-
gen gezinsvriendelijke prijzen. Aan de infostand van de Gezinsbond kunt u terecht voor NMBS-
passen, gsm-kaarten en bioscoopcheques. U krijgt er ook meer informatie over de werking en 
de activiteiten van de Gezinsbond.

Meer informatie: Gezinsbond Morkhoven, tel. 014-72 79 21, ingeborg.cornelis1@telenet.be – 
Gezinsbond Herentals, tel. 014-21 07 88, claire.perdaen@skynet.be

aanKOnDIGInGEn

Laat je onderdompelen

Ook dit jaar organiseert Heilige Huisjes 
een reeks lezingen op de zes zondagen 
van de vasten. Onder de noemer ‘laat 
je onderdompelen’ gaan sprekers die-
per in op de evangelielezingen van die 
zondagen. Zij vertellen deze eeuwen-
oude verhalen op hun eigen manier en 
brengen ze weer tot leven. De sprekers 
zijn Jef Leysen (9 maart), Jes Bouwen 
(16 maart), Bart Paepen (23 maart), 
Ilse Dupont (30 maart en 13 april) en 
Hans Vanackere (6 april). De lezingen 
vinden plaats in de winterkapel van de 
Sint-Waldetrudiskerk en beginnen om 
10 uur. De toegang is gratis.

Meer informatie: www.heiligehuisjes.be

Vocaal ensemble 
markant zingt van spijs 
en drank

Een muzikale liefdesverklaring aan 
peestoemp en een gezongen recept 
voor Vlaamse stoverij zijn maar en-
kele van de liederen waarmee Vocaal 
Ensemble Markant in Toast Markant 
de musico-culinaire toer opgaat. En 
natuurlijk zijn er ook drinkliederen 
van vroeger en nu, die voor de nodige 
sfeer zullen zorgen. Vocaal Ensemble 
Markant wordt begeleid door Thomas 
Peeters op piano en Guy Moors op 
percussie. Het publiek wordt verwend 
met lekkere hapjes. Het concert vindt 
plaats op zaterdag 22 maart om 20 uur 
in de feestzaal van kOsh campus Col-
legestraat (het vroegere Sint-Jozefscol-
lege). De toegang is 15 euro, inclusief 
aperitief en hapjes.

Meer informatie en tickets: tickets@
ensemblemarkant.be, tel. 014-21 76 71
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Sterrenkijkdagen in Herentals

De amateursterrenkundigen van Herentals (asH Polaris) stellen ook dit jaar hun kijkers ter 
beschikking tijdens de jaarlijkse Sterrenkijkdagen van de Vereniging Voor Sterrenkunde. Op 
vrijdag 7 en zaterdag 8 maart staan ze vanaf 19 uur aan het Fundatiehuis (Begijnhof). Bij helder 
weer staat Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel, te schitteren aan de hemel. Bij be-
wolkt weer is er een vervangprogramma.

Meer informatie: www.sterrenkijkdagen.be

Sterrenkunde voor jongeren

asH Polaris, de vereniging voor amateursterrenkundigen in Herentals, neemt op zaterdag 22 
maart een nieuwe start met haar jongerenwerking. Geïnteresseerde jongeren zijn welkom 
vanaf 14 uur op de eerste verdieping van het Koetshuis in het stadspark.

Meer informatie: www.ashpolaris.vvs.be

Cursus rijbewijs voor begeleiders

KWB sint-Jan organiseert een tweedaagse cursus voor begeleiders van het praktisch rijexa-
men. als u iemand wilt leren rijden, helpt deze cursus u op weg. De cursus vindt plaats op 
dinsdag 25 en woensdag 26 maart in basisschool Leertuin (Populierenlaan 1) en start telkens 
om 19.30 uur. KWB-leden betalen 12 euro, niet-leden 25 euro. Bent u lid van CM of begeleidt 
u een leerling van kOsh, dan betaalt u 20 euro.

Meer informatie: Jan Lambrechts (tel. 014-21 11 86), Campforts (tel. 014-22 22 06) en Alfons 
Horemans (tel. 014-21 43 37, alfons.horemans@skynet.be)

doe mee aan de eerste dorpelquiz

Op vrijdag 4 april kunt u deelnemen aan de eerste 
Dorpelquiz, een algemene kennisquiz voor jong 
en oud. De quiz vindt plaats in zaal ’t Hof en begint 
om 20 uur. Deelnemen kost 15 euro per ploeg. De 
opbrengst gaat naar vzw De Dorpel, een ontmoe-
tingshuis voor mensen in armoede. 

Meer informatie en inschrijvingen: andre.smans@
plsstystems.be, gsm 0474-53 46 42, www.face-
book.com/dedorpel

Start to run met aC Herentals

Wilt u op een gezonde en ontspannende manier aan uw conditie werken, neem dan deel aan 
de jogcursus van AC Herentals. Met de hulp van een gediplomeerd begeleider kunt u na twaalf 
weken vijf kilometer aan een stuk lopen. De jogcursus staat open voor iedereen vanaf vijftien 
jaar, ook voor vijftigplussers. De lessen vinden plaats in het BLOsO-centrum (Vorselaarsebaan 
60), telkens op maandag om 19 uur en op donderdag om 19.30 uur. Op zaterdag start de les 
om 10 uur op het parkeerterrein aan Kruisberg. Inschrijven kan tijdens het infomoment op 
maandag 10 maart om 19 uur op de atletiekpiste. aansluitend begint de eerste les. Deelnemen 
kost 25 euro.

Meer informatie: Jos Van de Water, tel. 014-23 49 99, www.acherentals.be

Vertelwandeling

Hopla hopla het is weer van dat ...
Eén keer per jaar gaan we in het 

donker op pad
Met de natuurgidsen richting de 

Hellekens
en manden vol vuur

Muzikanten en vertellers over oorlog
en natuur

Schrijf alvast in je agenda: 15 maart
is een avondwandeling waard

De Herentalse natuurgidsen en na-
tuurpunt Nete & Aa nodigen u op za-
terdag 15 maart uit voor hun jaarlijkse 
duistere vertelwandeling. Vertrekken 
kan tussen 19 en 21 uur aan de tent 
op de Hellekens. U kunt het beste 
parkeren op de Oud-strijderslaan, ter 
hoogte van de Kleine nete. Van aan 
de Netebrug volgt u de pijlen ‘Natuur-
punt’. Tijdens de wandeling krijgt u 
verschillende verhalen te horen. Na 
twee uur wandelen kunt u rond een 
gezellig vuur genieten van soep, choco-
lademelk of jenever. Deelnemen kost 2 
euro, drankje inbegrepen. Kinderen tot 
twaalf jaar mogen gratis mee. 

Meer informatie: puls.herman@ 
scarlet.be, gsm 0496-96 78 27

Oog in oog met wilde bijen

Op dinsdag 11 maart om 20 uur kunt u 
in de bibliotheek een informatieavond 
bijwonen over wilde bijen. Wist u dat 
deze zachtaardige diertjes niet steken, 
dat ze solitair leven en elk een eigen 
nestje maken? Dat ze als geen ander 
bessenstruiken, fruitbomen en andere 
gewassen bestuiven? Dit is een reden te 
meer om het ze naar de zin te maken, 
ook in onze eigen tuin. De toegang is 
gratis maar u moet wel vooraf inschrij-
ven. De voordracht verloopt in samen-
werking met Vormingplus Kempen.

Meer informatie en inschrijvingen: 
bibliotheek Herentals, Gildelaan 13, tel. 
014-85 97 50, bibliotheek@herentals.be
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de toverlantaarn

De toverlantaarn is een project van de stedelijke academie voor Muziek, Woord en Dans. De 
leerlingen uit de dansafdeling staan centraal. Maar ook de muziekklassen, de stedelijke acade-
mie voor Beeldende Kunst en circusschool Locorotondo werken mee. De voorstellingen vinden 
plaats op zaterdag 15 en zondag 16 maart in cultuurcentrum ’t schaliken. De voorverkoop 
verliep zo vlot dat er geen kaarten meer beschikbaar zijn.

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28,  
tel. 014-21 33 05, www.samwdherentals.be

zoek mee naar de Young ambassador 2013-1014

Lions Club Herentals De Lakenpoortse is op zoek naar jongeren met het hart op de juiste plaats. 
Kent u een jongere tussen vijftien en achttien jaar die zich vrijwillig en hartverwarmend inzet 
binnen een gemeenschap, vereniging, sociale instelling of school? Laat het dan weten. Mis-
schien wint uw kandidaat de Young ambassador award 2013-2014. De winnaar wordt verkozen 
door een onafhankelijke jury. Het prijzengeld gaat naar het project waar de jongere zich voor 
inzet.

Meer informatie: Heidi Meynckens, meynckens@telenet.be, gsm 0475-45 64 96,  
www.lions.be/herentals-de-lakenpoortse

Camera Social brengt verenigingen in beeld

Camera Social wil u laten zien wat voor toffe dingen er in verenigingen gebeuren. Tien vrijwilli-
gers trekken regelmatig met de camera op pad en maken sfeervolle reportages. Deze reporta-
ges verschijnen op www.camerasocial.be en op de Facebookpagina ‘camera social’, waar u ze 
kunt delen en de wereld in sturen. Wilt u de activiteiten van uw vereniging ook in de kijker zet-
ten? Laat het dan weten via info@camerasocial.be. Het maken van een beeldverslag is gratis.

Wilt u zelf graag reportages maken? Om haar vrijwilligersploeg te versterken, is Camera social 
op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers die gratis een professionele opleiding tot came-
raman of -vrouw willen volgen.

Meer informatie: www.camerasocial.be

Op hoop van zegen

Met Op hoop van zegen gaat Theater-
spektakel de uitdaging van een groots 
locatieproject aan. Kniertje, een vissers-
vrouw, heeft haar man en twee zonen 
verloren op zee. Nu moeten ook haar 
twee nog in leven zijnde zonen de zee 
op met het schip Op Hoop van Zegen. 
regisseur Jelle De Grauwe werkte voor 
deze productie samen met twee andere 
jonge kunstenaars. Barbara Ardenois 
zorgt voor live accordeonmuziek en An-
neleen De Causmaecker tekende voor 
de scenografie. De negenkoppige spe-
lersgroep wordt versterkt met twee zan-
geressen en een vijftiental figuranten.

De voorstellingen vinden plaats in de 
loods op het oude militaire domein 
achter wasserij Van Ende en Roxy 
(Lierseweg 315). Warme kleding wordt 
aangeraden: de speellocatie is niet 
verwarmd. Er zijn voorstellingen op 
14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 en 29 maart, 
telkens om 20 uur.

Meer informatie en tickets: 
cultuurcentrum 't Schaliken,  
tel. 014-28 51 30, www.schaliken.be, 
www.theaterspektakel.be

kreatief zoekt  
vrijwilligers

Kreatief Herentals is een vereniging die 
allerhande cursussen aanbiedt, zoals 
computerlessen, taalcursussen, bloem-
schikken, koken, kantklossen, kalligra-
fie en linedancen. De lessen worden 
gegeven door vrijwillige lesgevers. Wilt 
u ook graag uw kennis delen met an-
deren, laat het dan weten. Kreatief is 
op zoek naar gemotiveerde lesgevers 
die vanaf september willen meewer-
ken aan het nieuwe cursusjaar. Voor de 
cursus naaien die momenteel loopt in 
Onze-Lieve-Vrouw-Olen is Kreatief op 
zoek naar een lesgever die zich kan vrij-
maken op woensdagvoormiddag.

Meer informatie: vzw Kreatief, Grote 
Markt 25, tel. 014-23 12 77, kreatief.
herentals@skynet.be
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Van 15/02 
tot 09/03

tentOOn Jef Bertels en Dirk De Keyzer – Zonder titel / Kasteel Le 
Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur

Van 15/02 
tot 09/03

tentOOn stephan Vanfleteren – Flandriens / Lakenhal / Op woens-
dag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 
17 uur 

Van 22/02 
tot 26/04

WereLd Wereldtals / Info: www.herentals.be/wereldtals

Za 01/03 kLaSSIek Kamermuziekensemble De Munt – Beethoven en Berwald 
/ sint-Catharinakerk, Begijnhof / 20 uur 

 JeUGd Gidsen 2de Kempen – kinderfuif / Jeugdhuis 10r20 / Van 
18 tot 21 uur

 JeUGd Gidsen 2de Kempen – Generation Party / Jeugdhuis 
10R20 / 21 uur

ZO 02/03 UIt Herfst- en Winterwandeling / De sportkring, Koulaak 6 / 
14.30 uur

 tHeater sprookjes en zo – In de wolken / cc ’t schaliken / 14 en 16 
uur / UITVErKOCHT

 UIt Mosselrestaurant van Music Band avanti / Zaal ’t Hof / 
Van 11.30 uur tot 15 uur

Van 02/03 
tot 09/03

UIt Krokuskriebels: water op een rijtje / Hidrodoe, Haanheu-
vel 7 / Info: www.hidrodoe.be

WO 05/03 kLaSSIek/
HUmOr

stenzel en Kivits – The Perfect Concert Part II / cc ’t schali-
ken / 14.30 uur 

 SenIOr Lekkere Lichtmispannenkoeken / ’t Convent / 14 uur

VR 07/03 InFO Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 uur 
tot 15 uur

 UIt Afterworkshopping / Stadscentrum / Winkels open tot 
19 uur

 UIt asH Polaris – sterrenkijkdagen / Fundatiehuis / 19 uur

Za 08/03 UIt asH Polaris – sterrenkijkdagen / Fundatiehuis / 19 uur

 VerkOOP retrobeurs / De Kringwinkel, Lierseweg 132/a / Van 9.30 
uur tot 17 uur 

FUIF De nacht van de 10 gratis vaten / Zaal 't Hof / Een organi-
satie van vzw Hertals

ZO 09/03 UIt Herfst- en Winterwandeling / Parochiecentrum Noorder-
wijk, ring 27 / 14.30 uur

 tUIn Herentalse Volkstuinen: les over grondbewerken en 
zaaiklaar maken van de grond / Eetzaal kOsh campus 
Scheppersstraat / 10 uur

MA 10/03 SPOrt Infomoment en start jogcursus AC Herentals / BLOSO-
centrum / 19 uur

DI 11/03 raad Gemeenteraad / raadzaal administratief centrum, augus-
tijnenlaan 30 / 20 uur

SenIOr Grijze Panters – Kleine ongevallen in huis / ’t Convent /  
14 uur / Info: ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

 SOCIO Zitdag Infopunt Dementie / ’t Convent, Begijnhof 17 / Van 
14 tot 16 uur

 InFO Oog in oog met wilde bijen / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 
20 uur

WO 12/03 kLaSSIek  Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – 
noord-Europa in muziek en schilderijen / cc ’t schaliken 
/ 20 uur 

 danS Ula sickle – Jolie / Solid Gold (Double Bill) / cc de Werft, 
Werft 32, Geel / 20.15 uur 

InFO Workshop EHBO bij kinderen / Zaal ’t Hof / Van 19 tot  
22 uur

Van 12/03 
tot 23/03

tentOOn rasa – Kunst op pootjes / Lakenhal / Op woensdag, don-
derdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

DO 13/03 raad Milieuadviesraad / administratief centrum, augustijnen-
laan 30 / 20 uur

InFO Workshop EHBO bij kinderen / Zaal ’t Hof / Van 19 tot 22 uur

VR 14/03 tHeater Theaterspektakel – Op hoop van zegen / Militair domein 
achter Van Ende & Roxy (Lierseweg 315) / 20 uur

Za 15/03 FIetS Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 
tot 16 uur

danS De toverlantaarn / cc ’t schaliken / Om 17 uur en om 19 
uur / UITVErKOCHT

tHeater Theaterspektakel – Op hoop van zegen / Militair domein 
achter Van Ende & Roxy (Lierseweg 315) / 20 uur

 UIt Vertelwandeling van de Herentalse natuurgidsen en 
Natuurpunt / Hellekens / Tussen 19 en 21 uur

ZO 16/03 danS De toverlantaarn / cc ’t schaliken / Om 15 uur en om 17 
uur / UITVErKOCHT

 UIt Herfst- en Winterwandeling / Café ’t saske, He-
renthoutseweg 112 / 14.30 uur

DI 18/03 SOCIO Familiegroep dementie – Hoe de persoon met beginnende 
dementie thuis helpen? / Clubhuis, Begijnhof 26/B / 19 uur

SenIOr Grijze Panters – Lezing door Ludo abicht over Joodse wijs-
heid en humor / Thomas More Hogeschool / 14 uur /  
Info: ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

WO 19/03 InFO Voordracht over palliatieve zorg / Zandstraat 42 / 20 uur / 
Een organisatie van VIVa i.s.m. Vormingplus Kempen

DO 20/03 mUzIek Boke Hertals – La Femme Belge / Foyer cc ’t schaliken / 
12.15 uur

tHeater Theaterspektakel – Op hoop van zegen / Militair domein 
achter Van Ende & Roxy (Lierseweg 315) / 20 uur

InFO Inleefmoment autisme / Gemeentelijke feestzaal, Bou-
welsesteenweg 8, Herenthout / Van 19.30 uur tot 22 uur

SenIOr Grijze Panters – Bezoek aan tv-tentoonstelling in Gent / 
Info: ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 

VR 21/03 VrOUW Vrouwenraad – Wereldtals: Het leven in India en het werk 
van moeder Teresa / Fundatiehuis, Begijnhof / Van 13.30 
uur tot 16.30 uur / Info: Louisa Van sand, tel. 014-22 00 55

 QUIz Tiende academiekwis / Zaal ’t Hof / 20 uur

 HUmOr The Line-Up – Seizoen III / cc ’t Schaliken / 20 uur / UIT-
VErKOCHT

 tHeater Theaterspektakel – Op hoop van zegen / Militair domein 
achter Van Ende & Roxy (Lierseweg 315) / 20 uur

Za 22/03 JeUGd Jongerenwerking van asH Polaris / Koetshuis, stadspark 
/ 14 uur

 mUzIek Vocaal Ensemble Markant – Toast Markant / kOsh campus 
Collegestraat / 20 uur

 mUzIek Blackie and the Oohoos en Flying Horseman – Double Bill 
/ cc ’t schaliken / 20 uur

 tHeater Theaterspektakel – Op hoop van zegen / Militair domein 
achter Van Ende & Roxy (Lierseweg 315) / 20 uur

 JeUGd slaakfoaf / ’t Zaaltje, Molenstraat 12 in Morkhoven / 21 
uur

Van 22/03 
tot 13/04

tentOOn Hugo Draulans – The Holy Works / Kasteel Le Paige / Op 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 
14 tot 17 uur

ZO 23/03 UIt Herfst- en Winterwandeling / Cafetaria netepark, Vorse-
laarsebaan 56 / 14.30 uur

 mUzIek Dubbelconcert van het koninklijk sint-Franciscuskoor en 
het koor Cantamus / Sint-Antoniuskerk / 15 uur

 WereLd-
mUzIek

session a9 – schotse volksmuziek / CC Zwaneberg, Cul-
tuurplein 1, Heist-op-den-Berg / 20 uur

DI 25/03 raad raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de 
OCMW-secretaris, nederrij 133/a / 20 uur

 FILm Het vonnis / cc ’t schaliken / 20 uur

WO 26/03 FILm The Butler / cc ’t schaliken / 14.30 uur

 InFO In the Spotlight met gouverneur Cathy Berx / Lakenhal / 
20 uur

DO 27/03 tHeater Theaterspektakel – Op hoop van zegen / Militair domein 
achter Van Ende & Roxy (Lierseweg 315) / 20 uur

VR 28/03 kLaSSIek Eleonor – Moralia / sint-Catharinakerk, Begijnhof / 20 uur 

 tHeater Theaterspektakel – Op hoop van zegen / Militair domein 
achter Van Ende & Roxy (Lierseweg 315) / 20 uur

Za 29/03 mUzIek Cultuurcafé met fluit en gitaar / Fundatiehuis, Begijnhof 
/ 20 uur

 tHeater Theaterspektakel – Op hoop van zegen / Militair domein 
achter Van Ende & Roxy (Lierseweg 315) / 20 uur

kLImaat Earth Hour / Doof uw verlichting tussen 20.30 uur en 
21.30 uur

Van 29/03 
tot 03/05

tentOOn Liesbeth slegers - Karel & Kaatje zijn jarig! / Bibliotheek, 
Gildelaan 13

ZO 30/03 VerkOOP Tweedehandsbeurs Gezinsbond / Parochiezaal Morkho-
ven, Goorstraat 1 / Van 10.30 uur tot 12.30 uur

 VerkOOP Tweedehandsbeurs Gezinsbond / Zaal ’t Hof, Grote Markt 
41 / Van 14 tot 16 uur
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aCtIeVe SenIOr

Okra Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag tUrnen sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur

Info: suzanne noyen, tel. 014-23 10 34 
Elke woensdag FIetSen Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur

Info: adolf Fioole, tel. 014-22 22 93
Elke donderdag PetanQUe Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur

Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37
Elke donderdag LIne-

danCen
sportcomplex De Vossenberg / Van 13.30 tot  
15 uur / Info: Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78

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 WInter-

wande-
LInG

Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk /  
13 uur

Elke woensdag PetanQUe Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: Karel, tel. 014-21 65 03

Elke donderdag HOB-
BYCLUB 
VOOr 
dameS

Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

S-Sport
Elke dinsdag en 
donderdag

danSen 
VOOr
SenIOren

Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder 
partner) sportcomplex De Vossenberg / Van 9 tot 
12 uur / 
Info: Marie-Louise Bertels, tel. 014-21 99 79

Elke dinsdag PetanQUe, 
mInIGOLF, 
kaarten 
OF BInGO

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

Elke 
donderdag

FIetSen sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur / 
Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

Sportelen

Elke maandag BadmIn-
tOn

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke maandag aQUaGYm Netepark / Van 15.20 tot 16.05 uur en van 16.15 
tot 17 uur

Elke dinsdag nOrdIC 
WaLkInG

Netepark / Van 9.55 uur tot 11.50 uur

Elke woensdag LICHaam 
In eVen-
WICHt

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BadmIn-
tOn

De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag aQUaFIt-
neSS

Netepark / Van 9 tot 9.50 uur

JOnG

Elke dinsdag PeUterS 
& zO

Campus spiegelfabriek, Lierseweg 132/a / Van 9 tot 
12 uur

Elke donderdag PeUterS 
& zO 

Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 / Van 13 
tot 15 uur

Elke vrijdag-
namiddag

HaPPY 
HOUr

1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10r20, Grote 
Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur

Vrijdag- en  
zaterdagavond

de rUStIGe Jeugdhuis 10r20, Grote Markt 41 / 20 uur

GezOndHeIdSWandeLInGen

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

KaLEnDEr

 Geboorten

10/12 renée, dochter van Dorien sas en Peter Pelckmans

02/01 seth, zoon van stephanie Uytterhoeven en nick Wynants

04/01 robin, zoon van Els Geypen en stefan sablon

06/01 Matthias, zoon van Caroline Wens en steven De Voeght

06/01 Jonas, zoon van niki Veris en Kristof Meert

07/01  stephanie, dochter van Mónica Bravo Jubilado Trindade en 

Antonio Ramos Trindade

09/01 Yano, zoon van Jessica Willems en Wim Bosmans

14/01 Lucas, zoon van Petra Clarijs en Johannes Dries

14/01 Idriss, zoon van Wahida Mohamad nabi en rahmatullah nazari

14/01 Janne, dochter van Lieve Exelmans en Jef Van Lommel

16/01 Lucy, dochter van Katelijne Van Loy en Charles Mwaura

18/01 sami, zoon van nicky Van den Vonder en Issam azougarh

18/01 Oscar, zoon van Isabelle Van Peer en Kristof Dirix

19/01 Keylee, dochter van anais Pleysier en Kenny Eelen

22/01 anouk, dochter van Evi Jacobs en Bob Marinus

27/01 rik, zoon van nele Govaerts en Bram Lievens

28/01 Matz, zoon van Louise Goor

28/01 Tamila, dochter van Eliza atkaeva en Zelemkhan atkaev

30/01 Pifte-Pelle, zoon van ruth Ceulemans en Werner Willekens

31/01 romi, dochter van Glenda Blockx en Bob De Wever

01/02 Thorbe, zoon van Isabel Poelmans en Tom ryken

 Overlijdens

05/01 Florent sneyers (81), echtgenoot van Filomena Geens

06/01 Germania Vissers (90), weduwe van alfons Torfs

07/01 Gommaar Bogaerts (87), echtgenoot van Maria Van Orshaegen

09/01 Jan De Ceuster (73), weduwnaar van Judith De Wyngaert

10/01 Robert Vanheuckelom (57)

10/01 Louis Van Opstal (89), echtgenoot van Emiliana Van roy

10/01 Clara Clissen (91), weduwe van Joannes Franck

11/01 Joseph armirotto (79), echtgenoot van suzanne De Troch

12/01 Josephus Van Looy (68)

12/01 régine Lepage (85), weduwe van Willy De smet

20/01 Maria Torfs (72), weduwe van Pierre Dhaluin

21/01 Lea Van Loij (78), echtgenote van Jozef Van nueten

28/01 Martha Kempenaers (74), weduwe van Herman Janssens

31/01 Josephus Mertens (80), echtgenoot van Julia Hermans

 Huwelijksaankondigingen

Jean-Pierre Op de Weerdt (Herentals) en Daisy Verstricht (Herentals)

Björn Lantermann (Herentals) en Kim Van Beethoven (Herentals)

Bert Petré (Herentals) en Evy Bellens (Herentals)

René Janssen (Herentals) en Rosa Stickens (Herentals)

Wim Lauwers (Herentals) en Isabel Bouwen (Herentals)

 Huwelijken

Er Perez Tabuena (Herentals) en Daisy rivera Lacuesta (schilde)

Jesse Geuens (Herentals) en Kimberly noël (Herentals)

BUrGErZaKEn
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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

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 132/a  015-23 73 93

Muziekacademie - Hikstraat 28  014-21 33 05

Netepark - Vorselaarsebaan  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

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

Politiezone Neteland - Molenvest 23  014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10  014-85 92 40

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

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

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Aids-telefoon Vlaanderen               078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten  René 014-51 20 51

 Karel 014-51 55 48

 Lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon 078-15 22 52

Awel  102

Boskat  014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink  014-24 66 90

CardStop 070-344 344

Centrum algemeen Welzijnswerk, 

CaW de Kempen, Hofkwartier 23  014-21 08 08 

Child Focus  116000

Contact Center Personen met een handicap  0800-987 99 

deN Babbelhoek 0472-22 86 71 

praatgroep Nederlands voor anderstaligen   014-22 17 81

Den Brand  

dagbesteding voor mensen met een handicap 014-84 12 00

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

Diabetes Infolijn  0800-96 333

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17  014-28 20 00

Docstop  00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier  23 014-23 34 01

Eandis  078-35 35 00

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

Holebifoon  0800-99 533

Infopunt dementie  014-28 20 00

IOK - Geel  014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Kankertelefoon  078-15 01 51

MS-liga Antwerpen  03-887 48 18

OpWeg  014-23 18 80

Info over wonen voor mensen met een handicap

PIDPa (klantenservice)  0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23  014-21 08 08

Tele-onthaal  106

Vertrouwensartsencentra  02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon  0800-122 66

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit stil (aDHD)  03-830 30 25
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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 
iedere dinsdag van 13.30 uur tot 16 uur

enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

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

Fonds voor arbeidsongevallen
Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande, 

Warandestraat 42, Turnhout.

[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

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

burgemeester Jan Peeters 
Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en 
coördinatie, communicatie en informatie, bevolking en burgerlijke 
stand, openbare werken en gemeentelijk patrimonium

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

schepen Mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, 
monumenten en landschappen, landbouw en 
plattelandsontwikkeling

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Jan Bertels
Financiën, jeugd, internationale samenwerking, 
informatica, huisvesting, OCMw en kerkfabrieken

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

schepen Ingrid Ryken
Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed 
en museumbeleid, toerisme en jumelages

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

schepen Wies Verheyden 
Sport en personeel

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

schepen Jan Michielsen
Mobiliteit, middenstand en lokale economie, 
markten en foren

alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx
Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid, gezondheidsbeleid, 
kinderopvang, sociale economie en seniorenprojecten

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

schepen Fons Michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW

alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be

Spreekuren OCmW Herentals
- Sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en 
 maandagavond van 18 tot 19 uur
-  Zitdag in Dorpshuis noorderwijk: elke dinsdag van 9.30 tot 

10.30 uur
- Zitdag in Dorpshuis Morkhoven: elke dinsdag van 11 tot 12 uur
-  Dienst rechtshulp OCMW: maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag van 9 tot 11.45 uur en maandagavond van 18 tot 20 uur



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

BIB GILdeLaan 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00

BIB nOOrderWIJk 18.00-20.00 14.00-16.00  10.00-12.00

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

JeUGddIenSt
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

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
13.30-16.00

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 ZaTErDaGEn 
1 EN 15 MAART

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
Openingsuren ti jdens de krokusvakanti e: van maandag 3 tot vrijdag 7 maart zijn alle baden open van 14 tot 21 uur. 
Trimzwemmers kunnen in het wedstrijdbad terecht van 7.30 uur tot 8.30 uur en van 12 tot 13 uur. Van 14 tot 16 uur is 
het wedstrijdbad een pretbad  met speelmateriaal. Op zaterdag en zondag zijn alle baden open van 9 tot 17 uur.

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
18.00-21.00

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

SCHaatSBaan BLOSO
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
18.30-20.30

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


