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Meer informatie
Zwembaden en recreatiedomein Netepark
Vorselaarsebaan 56 - 2200 Herentals
tel. 014-85 97 10 - netepark@herentals.be - www.netepark.be

To Walk Again zet Herentals internationaal op de zorgkaart

Afgelopen maand ontvingen To Walk Again en het AZ Herentals het eer-
ste Hart voor Herentalse Ondernemers voor de oprichting van het nieu-
we postrevalidatiecentrum. Het nieuwe centrum zet immers Herentals 
op nationaal en internationaal vlak op de kaart als zorgstad. Het cen-

trum, dat de steun heeft van Marc Herremans, is dan ook een prachtige troef voor de hande-
laars en de gehele zorgsector van onze stad.

Het centrum wil op een warme, uitdagende en deskundige manier mensen met een fysieke 
beperking begeleiden om opnieuw te bewegen, onder meer met staprobots. Dit vormt na-
tuurlijk een enorme uitdaging voor ons ziekenhuis, waar de stad en het OCMW zich volmondig 
achter scharen. Maar ook voor onze lokale ondernemers is het centrum van groot belang. Het 
centrum wil immers ook nieuwe technologie en ideeën ontwikkelen op het vlak van zorg. Zo 
kunnen ondernemers uit de Kempen in overleg met het centrum producten en diensten ont-
wikkelen op het vlak van de nieuwste zorgtechnologie. Bovendien kunnen lokale ondernemers 
genieten van de aantrekkingskracht van het centrum en hierop inspelen met toegankelijke ac-
tiviteiten en diensten voor de bezoekers van het centrum. 

Begrijpelijk dus dat de stad, het OCMW, het AZ Herentals, UNIZO en de lokale handelaars dit 
project van harte ondersteunen en veel succes toewensen.

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

Speeltuin in het Netepark uitgebreid en vernieuwd
Het recreatiedomein Netepark is wijd en zijd 
bekend om zijn prachtige zwembaden en 
speeltuin. Die speeltuin krijgt nu een heleboel 
nieuwe speeltuigen, waardoor hij een pak gro-
ter en spannender wordt. 

Op woensdag 23 maart om 13.30 uur opent 
de vernieuwde speeltuin zijn deuren. Alle kin-
deren zijn welkom om eens goed te komen 
ravotten op het ruimtenet van 7 meter hoog, 
de drakenglijbaan, de piratenburcht en nog 
veel meer. Elk kind krijgt bovendien een leuk 
cadeautje.

De kleintjes kunnen zich amuseren op de veer-
wipjes, de zandspelletjes, de waterspeeltuigen 
en leuke glijbanen vlakbij het terras. Ondertus-
sen kunnen ouders genieten van een drankje en 
rustig hun kinderen in de speeltuin zien spelen. 

Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)
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WETENSWAARD

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

maandelijks informatieblad 
van het stadsbestuur van Herentals 
verschijnt niet in juli en augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 
Jan Peeters, burgemeester 
Spoorwegstraat 27
2200 Herentals

Aankondigingen voor de Stadskrant van 
april 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

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.

STADS
KRANT

Besluiten van het schepencollege voortaan online
Sinds februari komen de besluiten van het schepencollege wekelijks op de website van de stad. 
Het stadsbestuur zet hiermee een nieuwe belangrijke stap op het vlak van de actieve openbaar-
heid van bestuur. De vergaderingen van het schepencollege zijn immers besloten en de burger 
kon de besluiten van het schepencollege vroeger enkel opvragen via een officiële aanvraag voor 
openbaarheid. Dat moet voortaan dus niet meer. Om de privacy van betrokken burgers niet te 
schaden, schrapt de stad wel bepaalde informatie uit de besluiten. Hierdoor worden de beslui-
ten telkens met een maand vertraging gepubliceerd. U vindt de pagina met de besluiten van het 
schepencollege op www.herentals.be/besluiten-schepencollege.

Grondverwerving voor fietspaden Poederleeseweg 
De stad start binnenkort een procedure voor grondverwerving in de Poederleeseweg. De stad 
en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) willen deze gronden gebruiken om op deze druk-
ke verkeersader vrijliggende fietspaden aan te leggen, ook in Vorselaar en Lille. Op 23 februari 
stelde de stad haar plan voor tijdens een bewonersvergadering. Toen ging het voornamelijk 
over de rooilijnen en de onteigeningen. U vindt het volledige plan ook terug op de website van 
de stad. Nog tot 15 maart kunt u opmerkingen op het plan doorgeven. Omdat dit een uitge-
breide procedure is, kan de aanleg van de fietspaden zelf nog wel enkele jaren duren.

Meer informatie: www.herentals.be/poederleeseweg

Verleng uw vakbekwaamheid op rijbewijs C en D 
Bent u een beroepschauffeur met een rijbewijs C of D, dan bent u verplicht om uw bewijs van 
vakbekwaamheid om de vijf jaar te verlengen. Het bewijs van vakbekwaamheid staat op het 
rijbewijs aangeduid met de code 95. Voor een verlenging moet u 35 uur nascholing volgen in 
een erkend opleidingscentrum. Chauffeurs die hun rijbewijs C behaalden voor 10 september 
2009 waren tot nu toe vrijgesteld voor deze nascholing. De vrijstelling vervalt echter op 9 
september 2016. Volg dus tijdig de nascholing, anders mag u vanaf 10 september enkel nog 
privévervoer verrichten.

Vraag tijdig een kids-ID aan 
De kids-ID is verplicht 
voor alle kinderen on-
der de twaalf jaar die 
naar het buitenland rei-
zen. De kaart is geldig 
in de meeste Europese 
landen. Om een kids-ID 
aan te vragen maakt u 
een afspraak met het 
stadsloket via www.he-
rentals.be of 014-28 50 
50. U komt samen met 
uw kind naar het stads-
loket en brengt een pas-
foto mee. Twee tot drie 
weken na de aanvraag ontvangt u via de post een code. Met die code kunt u de kids-ID afhalen 
en activeren bij het onthaal van het stadsloket. Daarvoor moet u geen afspraak maken. De 
kids-ID kost 6,20 euro en is drie jaar geldig.

Reist u buiten Europa, dan kan het zijn dat uw kind een paspoort en een visum nodig heeft. 
Surf naar www.diplomatie.belgium.be voor alle informatie.
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Nieuwe bevolkingscijfers 
bekend 
In 2015 groeide de bevolking in He-
rentals aan met 46 inwoners. Hiermee 
komt het totale aantal inwoners in 
onze stad op 27.709. Daarvan wonen 
er 20.529 in Herentals, 5.136 in Noor-
derwijk en 2.044 in Morkhoven.

Verkaveling  
Blindestraat 
Het college van burgemeester en 
schepenen keurde de verdere verka-
veling van de Blindestraat goed. Dat 
betekent dat er een nieuwe weg komt 
van de Blindestraat naar de Grot-
straat. De gemeenteraad gaf princi-
pieel de naam Blindestraat aan de 
nieuwe weg en herbenoemt het deel 
van de Grotstraat van huisnummer 10 
tot en met 18 naar Blindestraat.

De stad organiseert in dit verband 
een openbaar onderzoek van 1 maart 
tot en met 31 maart 2016. U kunt in 
die periode uw opmerkingen en be-
zwaren opsturen naar het college van 
burgemeester en schepenen (admi-
nistratief centrum, Augustijnenlaan 
30, 2200 Herentals). De stukken van 
het openbaar onderzoek kunt u inkij-
ken aan het stadsloket. Maak een af-
spraak via tel. 014-28 50 50.

Infomoment  
natuurbeheer De Roest 
Het stadsbestuur en Natuurpunt heb-
ben recent een beheerovereenkomst 
afgesloten over De Roest. Dat is het 
voormalige traject van het Kempisch 
Kanaal via het station richting militair 
domein in Grobbendonk. Met deze 
overeenkomst willen de stad en Na-
tuurpunt de natuur in De Roest be-
houden en ontwikkelen. Naast deze 
groene functie besteedt de overeen-
komst ook aandacht aan recreatie en 
de geschiedenis van het gebied. Op 
zaterdag 12 maart kunt u kennisma-
ken met het project. Om 14 uur be-
gint er in het Fundatiehuis (Begijnhof 
28) een presentatie over het project. 
Daarna maken we een wandeling 
door De Roest. 

Meer informatie: Dirk Wouters, 
tel. 014-70 40 98, dirk.wouters1@telenet.be

Sportelt u mee?
Sportelen is geen nieuwe sport. Het is een mentaliteit. Samen genieten van het leven en van 
sport, daar komt het op neer. Sportelen is voor elke vijftigplusser. Tijdens het sportelen sport 
u op uw eigen tempo. Ontspanning is daarbij even belangrijk als inspanning. In Herentals is er 
een grote waaier aan sportelactiviteiten. Om u een volledig overzicht van al deze activiteiten te 
geven, stelde de stad een Sportelgids samen. We stellen er ook de verschillende sportelclubs in 
voor. U vindt de Sportelgids op www.herentals.be/sportelen.

Voortgang en planning van hernummeringen   
Vorig jaar begon het stadsbestuur aan een grootschalige hernummering van een aantal  
straten. Deze hernummering is noodzakelijk om de veiligheid, postzekerheid en privacy van  
de bewoners te verzekeren. De volledige lijst van betrokken straten, de voortgang en de  
planning van de hernummering kunt u raadplegen op www.herentals.be/hernummering. 
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het stadsloket. Maak hiervoor een afspraak via  
tel. 014-28 50 50.

Jij bent onze nummer 1!   
Tijdens de Week van de Vrijwilliger zetten we de vrijwilligers
 in de bloemen. Het is ondertussen al de dertigste keer dat deze week
 plaatsvindt. De boodschap van dit jaar: ‘Jij bent onze nummer 1!’. 
De Week van de Vrijwilliger start op 27 februari en loopt tot 6 maart.

In Vlaanderen zijn er 750.000 vrijwilligers. Binnen de diensten van de stad 
en het OCMW tellen we er zelf al snel meer dan vijfhonderd. En dan 
hebben we het nog niet over al die vrijwilligers in de sportclubs, jeugdverenigingen, cultuur-
verenigingen, buurtwerkingen en andere vzw’s. Hun inzet en de tijd die ze in hun vrijwilligers-
werk steken, is niet vanzelfsprekend. Vrijwilligers geven immers een belangrijk deel van hun 
leven aan de samenleving, onbezoldigd, onvermoeibaar en met inzet voor het goede doel.

Daarom, voor al deze vrijwilligers: ‘Jullie zijn onze nummer 1’.
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MILIEU

Vecht mee tegen zwerfvuil
Gooit u soms ook een blikje cola nonchalant weg? Doet u uw peuk 
ook gewoon op straat uit? Wat doet u met dat lege chipszakje in 
de auto? Gewoon uit het raam kieperen? En de plastic fles terwijl u 
traint op de fiets? Haalt ze de pmd-zak thuis, of niet? 

Zwerfvuil is een echte pest. Want iedereen gooit wel eens iets weg. 
Maar veel kleintjes maken een grote hoop. Een grote hoop zwerfvuil. 
Elk jaar verzamelt de reinigingsdienst van de stad het gewicht van 
een volle Boeing 747 afval op straat. Dat betekent meer dan 400.000 
kilogram afval!

Ach, maar wat is nu één kauwgom of één blikje? Als iedereen zo 
denkt, dan leven we binnenkort misschien op een grote hoop zwerf-
vuil. Bovendien kost het opruimen van zwerfvuil veel geld, tijd en in-
zet. De stad wil daarom samen met u de strijd aangaan tegen zwerf-
vuil. Want zwerfvuil verminderen, dat begint bij ons allemaal. Duw 
de peuk uit in een asbak, gooi de chipszak in de vuilnisbak en neem 
de lege fles na de training mee naar huis.

Het stadsbestuur blijft natuurlijk rekenen op de reinigingsploeg, 
maar onderneemt nog meer acties. Zo zorgt de stad de volgende 
maanden voor nieuwe vuilnisbakken in de straat. De nieuwe straat-
vuilnisbakken zijn groot en robuust. Ze hebben een ingebouwde as-
bak voor sigarettenpeuken en een kleine inworpopening, waardoor 
het niet meer mogelijk is om er zakjes huisvuil in te werpen. Er ko-
men in totaal 182 nieuwe vuilnisbakjes. De kostprijs voor de aankoop 
bedraagt ongeveer 265.000 euro. 
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“IK BLIJF 
KAUWEN TOT IK AAN 

DE VUILBAK BEN.”

Een Boeing 747 voor de reinigingsdienst

De reinigingsdienst haalt elk jaar 400 ton afval op van de straat. 
De straatstofzuiger neemt 11 ton afval per jaar voor zijn rekening, 
de riksja’s 16 ton en de kleine veegwagen 55 ton. De topper is na-
tuurlijk de grote veegwagen, die elk jaar meer dan 230 ton afval 
verzamelt. Via de straatvuilnisbakken haalt de reinigingsdienst 
ook nog 55 ton afval op en de GAS-ambtenaar verzamelt daarbo-
venop nog 33 ton sluikafval. Als we die getallen optellen, komen 
we aan 400 ton afval per jaar. Dat is even veel als een goedgevul-
de Boeing 747, een van de grootste passagiersvliegtuigen op de 
wereld. Een welgemeende proficiat dus voor deze hardwerkende 
ploeg!

Let’s Do It! Belgium

Tijdens het weekend van 18, 19 en 20 maart kunt u meedoen aan 
Let’s Do It! Belgium, een nationale actie tegen zwerfvuil. Wilt u 
ook de handen uit de mouwen steken, schrijf u dan voor 4 maart 
in via www.herentals.be/zwerfvuil of bij het stadsloket (tel. 014-
28 50 50). Het stadsbestuur ondersteunt de deelnemers met 
prikkers, afvalzakken, handschoenen en fluohesjes. Na afloop 
van de actie haalt de stad het verzamelde afval op en laat het 
verwerken.

Ruimt u regelmatig zwerfvuil op in uw buurt? Meld u dan aan  
als buurtvrijwilliger bij het stadsloket (tel. 014-28 50 50) of via 
www.herentals.be/buurtvrijwilliger.
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Rechtshulp of juridische hulp 
Dienst rechtshulp van het OCMW
De juristen van het OCMW geven u gratis advies over zaken als huur-
contracten, echtscheidingen, erfenissen en gerechtskosten. Zij helpen 
u ook bij het schrijven van brieven, begeleiden u bij bepaalde proce-
dures of verwijzen u door naar de juiste persoon of instantie. U kunt 
bij hen terecht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 
en 11.45 uur en op maandagavond van 18 tot 20 uur. De dienst rechts-
hulp bevindt zich in het gebouw van het OCMW aan de Nederrij 133/A.

Meer informatie: tel. 014-24 66 66, rechtshulp@ocmwherentals.be

Commissie voor juridische bijstand
Ook de advocaten uit Herentals geven u gratis juridisch advies. Het 
zijn echter geen pro-Deoadvocaten. Zij behandelen uw zaak niet ten 
gronde en schrijven ook geen brieven. De juristen houden elke maan-
dagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur spreekuur in het administra-
tief centrum (Augustijnenlaan 30). U kunt een afspraak maken via het 
stadsloket.

Afspraak: www.herentals.be/afspraak of tel. 014-28 50 50

Huurdersbond
Hebt u juridische hulp nodig bij huurproblemen of zoekt u informa-
tie over huurcontracten, dan kunt u terecht bij het steunpunt van de 
Huurdersbond in Turnhout (Otterstraat 116). U betaalt hiervoor wel 
een jaarlijkse ledenbijdrage.

Meer informatie: tel. 014-44 26 76, www.huurdersbond.be

Laat je niets wijsmaken, vraag advies  
aan de diëtist! 
Tijdens de Week van de Diëtist kunt u naar goede traditie bij de di-
etisten van het AZ Herentals terecht met al uw vragen. Dit jaar ont-
krachten we de mythes en fabels rond voeding en zetten we correc-
te informatie in de kijker. U vindt de infostand in de inkomhal van het 
AZ Herentals op dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 maart. 

Ook kunt u gratis een kennismakingsgesprek maken. In 15 minuten 
legt de diëtist de werkwijze uit. Hier moet u wel voor reserveren, 
want de plaatsen zijn beperkt. Elke bezoeker krijgt een kleine atten-
tie.

Meer informatie: dieetafdeling@azherentals.be, 
tel. 014-24 60 94 (tussen 8.30 en 16 uur)

Zwanger & Zo 
Zwangere vrouwen en kersverse mama’s zijn elke maand welkom op 
de bijeenkomst van Zwanger & Zo. U kunt er gezellig praten bij een 
kopje koffie of thee. An Van Mechelen, pedagogisch coördinator van 
het Huis van het Kind Middenkempen, is telkens aanwezig en beant-
woordt uw vragen over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. 
Op vraag van de groep nodigt zij ook deskundigen uit, zoals een 
vroedvrouw of een borstvoedingsconsulent. Zwanger & Zo vindt tel-
kens plaats op een maandag van 9.30 uur tot 11.30 uur in de ontmoe-
tingsruimte van het Huis van het Kind (Sociale Campus Spiegelfabriek, 
Lierseweg 132/A). De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 21 
maart. De toegang is gratis en u hoeft niet vooraf in te schrijven.

Meer informatie: An Van Mechelen, 
tel. 014-24 66 47, huisvanhetkind@isom.be

Nieuw dienstencentrum en  
extra seniorenflats 

Op de werf tussen het Hofkwartier en de Augustijnenlaan werken het 
OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard samen 
aan de verbouwing van het oude moederhuis Sancta Maria. De nv Ei-
gen Haard bouwt hier appartementen voor senioren en het OCMW 
bouwt een nieuw dienstencentrum. Het nieuwe dienstencentrum 
is heel centraal gelegen en voor iedereen gemakkelijk toegankelijk. 
Het neemt alle taken van het huidige dienstencentrum over en spitst 
zich toe op zorg en informatie. Er komen ook vormingslokalen en 
een sociaal restaurant waar iedereen een gezonde warme maaltijd 
kan komen eten. Het nieuwe dienstencentrum wordt midden 2017 
in gebruik genomen. Tot dan blijft dienstencentrum ’t Convent op 
zijn huidige stek in het Begijnhof.

SOCIO

LET OP! De juristen geven geen juridisch advies per mail of telefoon.
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN

Warre Borgmans en 
Vitaly Pisarenko 
De biecht van Liszt 
Zaterdag 5 maart om 20 uur in de schouwburg 

De oude en zieke Franz Liszt wacht tevergeefs op 
de komst van zijn geliefde dochter Cosima. Samen 
met zijn publiek en bijgestaan door een goddelijke 
pianist peilt hij naar de essentie van zijn bestaan en zijn muziek. De tekst is van Geert Vermeulen, 
scenarist van Katarakt en In Vlaamse velden. Topacteur Warre Borgmans speelt de oude Liszt en 
Vitaly Pisarenko, winnaar van de internationale Liszt-competitie, speelt pianomuziek.

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

Hugo Matthysen, Tine Embrechts, Karlijn Sileghem,  
Ronny Mosuse en Aram Van Ballaert
De Hersenhap
woensdag 9 maart om 20 uur in de schouwburg

UITVERKOCHT

Hof van Eede 
Het Weiss-effect (Circuit X)
Donderdag 10 maart om 20 uur in de schouwburg

In Het Weiss-effect vraagt Hof van Eede zich af wat 
er gebeurt als we de schoonheid van fictie verkiezen 
boven de werkelijkheid. Drie personages verliezen 
zich in hun bewondering voor het leven en werk van 
de kunstenaar Edgard Weiss. Ze worden weerloos voor zijn invloed en dreigen te vergeten wie ze 
zelf zijn.

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas)

Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels 
Introspection Classic
Vrijdag 11 maart om 20 uur in de schouwburg

UITVERKOCHT

MANdolinMAN 
Boke Hertals
Donderdag 17 maart om 12.15 uur in de foyer

MANdolinMAN is het muzikale project van mando-
linespelers Andries Boone, Dirk Naessens, Maarten 
Decombel en Peter-Jan Daems. Op hun eerste cd 
Old Tunes, Dusted Down bracht het kwartet vooral 
Vlaamse oude folkdeuntjes. Voor hun tweede album vonden zij inspiratie in de Braziliaanse bos-
sanova. De vier interpreteerden bekende klassiekers als Agua de beber en Meditaçao van Antonio 
Carlos Jobim, maar schreven ook enkele eigen composities.

Toegang en boterhammen: gratis

Han Solo 
Kloenke 
Donderdag 24 maart om 20 uur 
in de schouwburg

Kloenke is de vierde avondvullende 
show van Han Solo, gespeeld door ac-
teur Han Coucke. Nu de Islamitische 
Staat, de Kuringse Kleurenwies Kame-
raden en andere radicale hobbyclub-
jes de wereld bedreigen, is Han Solo 
actueler dan ooit. Hij is de stekende 
aambei in de reet van alles wat conser-
vatief, extreem en naïef is. Ongemak-
kelijk, pijnlijk zelfs, maar altijd grappig. 
De voorstelling loopt in samenwerking 
met Live Comedy.

Toegang: 17 euro / 14 euro (Vriendenpas) 

Les Truttes 
The 20th Anniversary Tour 
Vrijdag 25 maart om 20 uur 
in de schouwburg  

Les Truttes bestaan in 2016 twintig 
jaar. Reden genoeg om uitgebreid te 
vieren met een heuse Anniversary 
Tour. De groep brengt covers met een 
ongeziene energie en overgave. De 
creatieve mix van muziek en spektakel, 
met de nodige dosis humor en zelfrela-
tivering, maakt hen na al die jaren nog 
steeds onnavolgbaar.

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)
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Bart Ramakers 
De prinses op de ezel  
Van zaterdag 13 februari tot en met zondag 20 maart in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst 
Go with the Flow 
Van maandag 14 maart tot en met zaterdag 23 april 
in de Vitrine
Open op maandag, dinsdag en woensdag 
van 13 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties

De studenten van het atelier keramiek van de Stede-
lijk Academie voor Beeldende Kunst trokken het bos 
in. Ze vertaalden hun indrukken in klei en integreer-
den hun ontwerpen opnieuw in de natuur. U kunt 
de resultaten bekijken in de Vitrine, de tentoonstel-
lingsruimte van de academie (Markgravenstraat 77). 
De vernissage vindt plaats op maandag 14 maart om  
20 uur.

De toegang is gratis. 

De Maan
Kleine rode Eva (+7 en +16 jaar)
Zaterdag 26 maart om 14.30 uur in de schouwburg
Zaterdag 26 maart om 19 uur in de schouwburg - UITVERKOCHT

De Maan maakt met Kleine rode Eva twee voor-
stellingen in één. Bij het binnengaan van de zaal 
krijgt u een hoofdtelefoon. Iedereen ziet de 
drie acteurs op het podium spelen, maar wat u 
hoort, hangt af van uw leeftijd. Het verhaal gaat 
over het onderzoek naar de moord op de kleine 
Eva. Voor jongeren onder de zestien jaar gaat 
het er sprookjesachtig aan toe, als in een soort 
modern Roodkapje. Wie ouder dan zestien jaar 
is, hoort een bewerking van het boek De kleine 
Eva uit de Kromme Bijlstraat van Louis Paul Boon. Hier komt meer erotiek, proza en gelaagdheid 
aan te pas.

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas)

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN

Info en tickets: 
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, cultuurcentrum@herentals.be, 
www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30

FILM

Maryland 
Dinsdag 29 maart om 20 uur 
in de schouwburg

Vincent is een 
soldaat die na 
zijn terugkeer 
uit Afghanistan 
te kampen heeft 
met een post-
traumatische 
stressstoornis. 
Hij gaat aan de 
slag als veiligheidsagent op het landgoed 
Maryland. Daar moet hij de vrouw en de 
zoon van een rijke Libanese zakenman 
beschermen. Vincent ontwikkelt een 
vreemde fascinatie voor de vrouw en 
krijgt meer en meer last van zijn angsten 
en hallucinaties. Deze Belgisch-Franse 
film uit 2015 met Matthias Schoenaerts 
in de hoofdrol duurt 98 minuten.

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

Minuscule en de  
Mierenvallei (+5 jaar)
Woensdag 30 maart om 14.30 uur 
in de schouwburg

Een lieveheers-
beestje wordt 
gescheiden van 
zijn familie en 
komt toevallig 
bij een kolonie 
zwarte mieren 
terecht. Die zijn 
net een doos 
suikerklontjes op het spoor gekomen. 
Ze willen deze heerlijke buit meenemen 
naar hun heuvel, maar daar proberen 
de sluwe rode mieren een stokje voor 
te steken. Het begin van een spannende 
en vooral hilarische strijd.

Minuscule en de Mierenvallei is een 
Franse animatiefilm uit 2013. Deze film 
zonder tekst en met prachtige geluids-
effecten won de César voor beste ani-
matiefilm en de prijs voor regisseur van 
het jaar bij Cartoon Movie 2014. De film 
duurt 89 minuten.

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

TENTOON
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Grabbelpas laat je gluren bij andere culturen
In de paasvakantie, van dinsdag 29 maart tot en met vrijdag 1 april en van 
maandag 4 tot en met vrijdag 8 april, gaat de Grabbelpas gluren bij andere 
culturen. We gaan op bezoek in de Wereldwinkel, we maken een verha-
lenreis met de VertelSter en doen aan yoga in het warme Afrika. 
We leren dotpainten en origami vouwen en we wagen ons aan Afrikaanse 
dansen en djembé spelen. Het volledige programma en verdere informa-
tie vindt u op www.herentals.be/grabbelpas.

De inschrijvingen voor de Grabbelpas starten op maandag 7 maart om 17 uur, zowel online als 
aan de balie van de jeugddienst in het Stadspark. Vanaf dinsdag 8 maart kunt u ook telefonisch 
inschrijven. 

Om deel te nemen aan de activiteiten hebben de kinderen geen pasje meer nodig. Bij een eer-
ste inschrijving moet u wel de informatiefiche invullen op www.herentals.be/grabbelpas. Zo be-
schikt de jeugddienst over alle nodige informatie.

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

Spel van de Roetaert 
Op zondag 3 april zijn alle kinderen van 
drie tot twaalf jaar welkom op het Spel van 
de Roetaert. Ze jagen op de pluchen ko-
nijnen die uit de toren van de Lakenhal ge-
gooid worden. Wie het prijskonijn vangt, 
wint een fiets. Inschrijven kan vanaf 
13.30 uur in de tent aan het cultuurcen-
trum op de Grote Markt. De kinderdisco 
start om 14 uur en de eerste konijntjes 
vallen om 15 uur uit de toren. Bovendien 
is het op 2 en 3 april Shop in Thals in het 
stadscentrum. De winkels zijn open en 
de handelaars zorgen voor extra kinder-
animatie.

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

Dj-wedstrijd in Jeugdcentrum 2200 
Op vrijdag 25 maart vindt er een dj-
wedstrijd plaats in Jeugdcentrum 2200 
(Grote Markt 41). De publiekswinnaar 
en de jurywinnaar openen op Summer 
Kickoff, het vroegere Parkrock. Kom dus 
zeker even langs en breng je stem uit. 
De optredens starten om 20 uur. De toe-
gang bedraagt 1 euro.

Sportkampen 
paasvakantie
Tijdens de paasvakantie kunnen kinde-
ren en jongeren deelnemen aan sport-
kampen in De Vossenberg. Twee weken 
lang kan iedereen zich uitleven onder 
leiding van gediplomeerde monitoren. 
Tijdens de tweede week is er ook een 
kleutersportweek voor kinderen gebo-
ren in 2010 en 2011. Inschrijven kan via 
www.herentals.be/sportkampen.

Vriendjesdagen 
In de week voor de paasvakantie zijn 
het weer Vriendjesdagen in de zwem-
baden van het Netepark. Kom je tussen 
dinsdag 22 en zondag 27 maart met een 
vriend of een vriendin zwemmen, dan 
betaalt je vriend of vriendin de helft 
van de toegangsprijs. De actie is geldig 
voor kinderen en jongeren tot en met 
18 jaar.

Wedstrijdbad gesloten 
Op zaterdag 26 maart is het wedstrijd-
bad van 13 tot 17 uur gesloten wegens 
de organisatie van een zwemwedstrijd. 
Het doelgroepenbad en recreatiebad 
zijn die dag wel open.

Huldiging   
sportkampioenen
Op vrijdag 4 maart om 20 uur zetten de 
sportraad en het stadsbestuur de He-
rentalse sportkampioenen van 2015 in 
de bloemetjes. Iedereen is welkom in 
de schouwburg van cc ’t Schaliken om 
de huldiging bij te wonen.

JEUGD SPORT

Meer informatie 
Dienst sport, De Vossenberg, 
Markgravenstraat 93, 
tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be
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Bruegel in zijn hemd 
gezet
De Nacht van de Geschiedenis vindt dit 
jaar plaats op dinsdag 22 maart. Het 
thema van 2016 is smaak. Het Davids-
fonds, de Gezinsbond en Vormingplus 
Kempen nodigen Walter Van den Brande 
uit. In zijn lezing over de traditionele 
streekgerechten van de Kempen schui-
men we de feesttafel af, van de middel-
eeuwen tot in de twintigste eeuw. Het 
blijft niet bij woorden, want we proeven 
natuurlijk ook een regionaal biertje en 
Kempense hapjes. De lezing vindt plaats 
in de Lakenhal (Grote Markt) en begint 
om 19.30 uur. Iedereen is welkom. De 
toegangsprijs bedraagt 5 euro. Met een 
Vrijetijdspas betaalt u 4 euro.

Tweedehandsbeurs  
Gezinsbond
Op zondag 13 maart organiseert de Ge-
zinsbond van Herentals haar tweede-
handsbeurs. De beurs vindt plaats van 
14 tot 16 uur in zaal ’t Hof (Grote Markt 
41). U kunt er baby- en kinderkleding, 
zwangerschapskledij, speelgoed en 
meubeltjes kopen. Voor de kleintjes 
is er een speelhoek en in de cafetaria 
kunt u genieten van een drankje.

Hotel Pardon, wereldverhalen over verzoening
Voor zijn boek Hotel Pardon trok Jan De Cock 
de wereld rond. Hij ging op zoek naar slacht-
offers en nabestaanden van misdaden die 
erin geslaagd zijn zich te verzoenen met de 
daders. Hij sprak onder meer met ouders van 
kinderen die werden gedood door Anders 
Breivik, met weduwen van 9/11-slachtoffers 
en met overlevenden van de Rwandese ge-
nocide. Op maandag 7 maart om 20 uur geeft 
Jan de Cock een lezing in de Sint-Catharina-
kerk op het Begijnhof. Hij vertelt over de mensen die hij ontmoette, over wat zij hem leer-
den, over ware vergevingsgezindheid. De toegang bedraagt 5 euro. Organisator Heilige Huisjes 
schenkt de opbrengst aan goede doelen in binnen- en buitenland.

Meer informatie: www.heiligehuisjes.be

KWB-wandelcriterium komt naar Herentals 
Het KWB-wandelcriterium bestaat uit een zeventigtal leuke wandelingen in de provincie Ant-
werpen. Op zondag 13 maart brengt het KWB-sportcomité het wandelcriterium naar Heren-
tals. U kunt kiezen uit vier afstanden: 7, 10, 13 en 18 kilometer. Starten kan tussen 8 en 15 uur 
aan zaal Nieuwland (Nederrij 100). Deelnemen kost 1,50 euro. KWB-leden betalen 1,20 euro 
en kinderen jonger dan twaalf jaar wandelen gratis mee. Hebt u geen zin om te wandelen, kom 
dan gerust even langs voor een drankje, een hapje en een gezellige babbel.

Meer informatie: Firmin Ryken, firmin.ryken@skynet.be, tel. 014-21 85 17

Theaterspektakel - Doorgefokt 
Doorgefokt is een Hollandse komedie over integratie, verdraagzaamheid, dierenliefde, religie 
en plastische chirurgie. U mag gedurfde taal verwachten, en rollende spierballen en vetkwab-
ben. Politiek correct? NFW! Maak kennis met de hitsige buurman en de fuckin’ urban cowboy. 
Recht in het gezicht van de toeschouwer, of beter, recht in het kruis van zijn of haar partner.

De voorstellingen vinden plaats op 11, 12, 17, 18, 19, 24 en 25 maart om 20 uur en op zondag 20 
maart om 15 uur in de Kamertheaterzaal van ’t Hof (Grote Markt 41). Tickets zijn te verkrijgen 
bij cultuurcentrum ’t Schaliken (Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30, http://tickets.schaliken.be).

Sterrenkijkdagen 
Op 11 en 12 maart vinden de Vlaamse Sterrenkijkdagen plaats. De Amateur Sterrenkundigen 
van Herentals (ASH Polaris) stellen op zaterdag 12 maart vanaf 19 uur hun sterrenkijkers op 
in het Begijnhof (aan het Fundatiehuis). Bij heldere hemel kunt u onder meer Jupiter zien, de 

grootste planeet uit ons zonnestelsel. 
Leer de verschillende sterrenbeelden 
herkennen, ga mee op zoek naar nevel-
tjes, sterrenhopen en melkwegstelsels. 
Bij bewolkt weer zijn er doorlopend kor-
te voordrachten. 

Meer informatie: 
www.ashpolaris.vvs.be of 
@ashpolaris op Twitter

Paaskermis 
Herentals

van 26 tot 30 maart
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De biologische moestuin 
Op zondag 13 maart nodigt Velt Mid-
denkempen u uit op een voordracht 
over de biologische moestuin. Spreker 
Herman De Waele vertelt u meer over 
hoe u een goed teeltplan kunt maken 
en hoe u de percelen moet bemes-
ten. De voordracht vindt plaats in het 
clubhuis op het Begijnhof (ingang via 
Burchtstraat) en start om 10 uur. De 
toegang bedraagt 5 euro. Velt-leden 
betalen 3 euro.

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

Alegria, open huis voor 
mensen met kanker
Tien vrouwen die kanker overwonnen, 
bedwongen in 2009 de Kilimanjaro. De 
enthousiaste groep bestond uit Nina 
(46), Kathy (45), Anastasia (46), Alma 
(43), Kati (45), Eef (50), Sanne (21), 
Christiane (45), Gitte (49) en Erika (48). 
Ze werden begeleid door een inter-
nist en een verpleegkundige. Cineaste 
Saar Van Eyck legde hun ervaring vast 
op film. Op 31 maart vertoont Alegria 
deze film in het Oud Gasthuis (Ne-
derrij 133). De deuren gaan open om  
14 uur, de film zelf begint om 14.30 
uur. De toegang is gratis. U moet  
vooraf inschrijven. Dat kan via tel. 
0475-54 71 44.

Nieuwe editie van de Spiegelfeesten
De Herentalse cafébazen organiseren, na 
het grote succes van vorig jaar, ook dit 
jaar een editie van de Spiegelfeesten. In 
de spiegeltent op de Grote Markt kunt 
u op donderdag 10 maart vanaf 18 uur 
meefeesten op een Afterworkparty met 
dj Marc Van Rooy (12 euro in voorver-
koop, 15 euro aan de kassa). Op vrijdag 
11 maart is er vanaf 19 uur een all-in gala-
avond met een optreden van de Gibson 
Brothers en DJ Leon Mills. Geniet van uit-

gelezen hapjes, de exclusieve gin- en champagnebar en de beste muziek uit de jaren zestig en 
zeventig (toegangsprijs 120 euro). 

Op zaterdag 12 maart start om 13 uur de kindernamiddag (3 euro, inclusief consumptie). De 
kinderen kunnen ballonnen plooien, dansen, zich laten opmaken en nog veel andere deugnieterij 
uithalen. Om 20 uur start die avond ook de Mirrorparty met dj’s Hector Villa, Yessin, Babi en 
TND (10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa). Op zondag 13 maart nodigt Discobar De 
Witte Stilte u uit ten dans voor het bal populaire. Ook charmezanger Ludo, Rocking Moustache 
en Bobby Prins staan op de planken. Het bal start om 14 uur (toegangsprijs 5 euro).

Meer informatie: www.homahe.be

Vormingsavond rond voedselverspilling 
Elk jaar gaat een derde van het voedsel in de wereld verloren. Het gaat zowel om voedsel 
waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden als om voedselresten die niet worden opge-
geten. Wilt u voedselverspilling tegengaan en tegelijk geld besparen? Peter Zimmerman vertelt 
er u meer over tijdens een vormingsavond van de Gezinsbond Herentals. Iedereen is welkom 
op dinsdag 15 maart om 20 uur in de Lakenhal. De toegang bedraagt 2 euro. Leden van de 
Gezinsbond kunnen gratis deelnemen. Inschrijven is verplicht. 

Meer informatie en inschrijvingen: Jef Haest, gsm 0472-46 14 49, jefhaest@hotmail.com

Theatermonoloog over dementie 
De theatermonoloog Va is 
koning brengt het waarge-
beurde verhaal van Jef, een 
ijsjesverkoper die lijdt aan 
dementie. U wordt meege-
zogen in zijn wereld. U volgt 
hem thuis, in het ziekenhuis 
en later in het woonzorg-
centrum. Willy De Jaeghere 
brengt de tekst op aangrij-
pende wijze, verrassend, 
intiem, zonder meligheid en 
met een vlaagje humor. Ie-
dereen is welkom op woens-
dag 30 maart om 20 uur in 
de Lakenhal. De toegang is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht.

Meer informatie en inschrijvingen: huisvandeMens, tel. 014-85 92 90, herentals@deMens.nu
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UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit 
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 14/01          
tot 12/03

TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – White Spirit / Vitrine, 
Markgravenstraat 77 / Maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot  
21 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur

Van 13/02          
tot 20/03

TENTOON Bart Ramakers – De prinses op de ezel / Lakenhal / Op vrijdag, zater-
dag en zondag van 14 tot 17 uur 

Van 27/02           
tot 30/04

TENTOON Wereldtals / Tentoonstelling De wereld vertelt / Nonnenvest

SOCIO Wereldtals / Praatgroep Nederlands voor anderstaligen /  
deN Babbelhoek / Elke dinsdag van 12.30 tot 15 uur

SOCIO Wereldtals / Khalil uit Tunesië is barbier aan huis
SOCIO Wereldtals / Komen eten bij Armine en Hayk uit Armenië

Di 01/03 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

INFO Infosessie over reanimatie en het gebruik van de defibrillator /  
Rode Kruis, Schoolstraat 46 / 19 uur

UiT Creacafé – Knutselen met papier-maché / De Cirkel, Lierseweg 132 / 
Van 13.30 tot 17 uur / Info: tel. 014-24 66 90, 
delink@ocmwherentals.be

Do 02/03 UiT Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur / 
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

Vr 04/03 INFO Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 tot 14.30 uur

INFO Infosessie over reanimatie en het gebruik van de defibrillator /  
Rode Kruis, Schoolstraat 46 / 19 uur

MUZIEK Wereldtals / Concert WOSH-koor: Brood en rozen / Parochiekerk 
Morkhoven / 20.30 uur

QUIZ Wereldtals / Algemene kennisquiz / Zaal ’t Hof / 20 uur

UiT Huldiging sportkampioenen / cc ’t Schaliken / 20 uur

Za 05/03 THEATER ABCTheater – Hete kussen uit Lourdes / Podiumzaal kOsh Campus 
Collegestraat (Collegestraat 46) / 20 uur

WOORD
KLASSIEK

Warre Borgmans en Vitaly Pisarenko – De biecht van Liszt /  
cc ’t Schaliken / 20 uur 

UiT Wereldtals / Repair Café / kOsh Campus Scheppersstraat / 14 uur

INFO Wereldtals / Getuigenis inleefreis naar Senegal / kOsh Campus  
Scheppersstraat / 20 uur

QUIZ Wereldtals / Algemene kennisquiz / Paterszaaltje / 20 uur

Zo 06/03 UiT Herfst- en Winterwandeling / De Zuuten Inval, Bovenrij 80 / 14.30 uur

THEATER ABCTheater – Hete kussen uit Lourdes / Podiumzaal kOsh Campus  
Collegestraat (Collegestraat 46) / 14.30 uur

TUIN Praktijkles snoeien van pitfruit / Eetzaal kOsh Campus  
Scheppersstraat / 10 uur / Een organisatie van TuinHier

UiT Mosselrestaurant van Music Band Avanti / Zaal ’t Hof,  
Grote Markt 41 / 11.30 uur

UiT Natuurpunt Nete en Aa – Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut 
Snepkensvijver, Lichtaartseweg / 9 uur / Info: Julien, tel. 014-51 61 57

Ma 07/03 LEZING  Jan De Cock – Hotel Pardon / Sint-Catharinakerk, Begijnhof / 20 uur

Di 08/03 INFO Infosessie over reanimatie en het gebruik van de defibrillator /  
Rode Kruis, Schoolstraat 46 / 19 uur

SENIOR Lezing over depressie en stress bij ouderen / ’t Convent,  
Begijnhof 17 / 14 uur

Wo 09/03 DANS Ann Van den Broek – The Black Piece / cc de Werft, Werft 32,  
2440 Geel / 20.15 uur

HUMOR/
MUZIEK 

Hugo Matthysen, Tine Embrechts, Karlijn Sileghem, Ronny Mosuse 
en Aram Van Ballaert – De Hersenhap / cc ’t Schaliken / 20 uur / 
UITVERKOCHT

Do 10/03 UiT Spiegelfeesten / Afterworkparty / Spiegeltent Grote Markt / 18 uur

THEATER Hof van Eede – Het Weiss-effect (Circuit X) / cc ’t Schaliken / 20 uur 

UiT Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur / 
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

LEZING Lieven Debrauwer – Parfum, een passie / Parochiezaal Morkhoven / 
20 uur / Info: KVLV, gsm 0473-27 24 68

Vr 11/03 UiT Spiegelfeesten / Gala-avond / Spiegeltent Grote Markt / 19 uur

INFO Infosessie over reanimatie en het gebruik van de defibrillator /  
Rode Kruis, Schoolstraat 46 / 19 uur

THEATER ABCTheater – Hete kussen uit Lourdes / Podiumzaal kOsh Campus 
Collegestraat (Collegestraat 46) / 20 uur

KLASSIEK Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – Introspection 
Classic / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

THEATER Theaterspektakel – Doorgefokt / Kamertheaterzaal ’t Hof,  
Grote Markt 41 / 20 uur

Za 12/03 UiT Spiegelfeesten / Kindernamiddag / Spiegeltent Grote Markt / 13 uur

UiT Spiegelfeesten / Mirrorparty / Spiegeltent Grote Markt / 20 uur

THEATER  ABCTheater – Hete kussen uit Lourdes / Podiumzaal kOsh Campus 
Collegestraat (Collegestraat 46) / 20 uur

VROUW Vrouwenraad – Viering vijfentwintigjarig bestaan / Lakenhal /  
10.30 uur / Info: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

UiT Wereldtals / Uitstap naar Antwerpen: Babelse mozaïek / Station / 9 uur

INFO Infomoment De Roest / Fundatiehuis, Begijnhof 28 / 14 uur
UiT ASH Polaris – Sterrenkijkdag / Fundatiehuis, Begijnhof / 19 uur

THEATER Theaterspektakel – Doorgefokt / Kamertheaterzaal ’t Hof,  
Grote Markt 41 / 20 uur

VERKOOP Retrodag in de Kringwinkel / Sociale Campus Spiegelfabriek,  
Lierseweg 132/A

Zo 13/03 UiT Spiegelfeesten / Bal populaire / Spiegeltent Grote Markt / 14 uur

UiT Herfst- en Winterwandeling / Cafetaria Netepark,  
Vorselaarsebaan 56 / 14.30 uur

UiT  KWB-wandelcriterium / Zaal Nieuwland, Nederrij 100 / Van 8 tot 15 uur

INFO Infomoment Cohousing Kempen / Lakenhal, Grote Markt /  
Van 10 tot 13 uur / Info: www.cohousingkempen.be

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

INFO Velt Middenkempen – De biologische moestuin / Clubhuis, Begijnhof 
/ 10 uur

Van 14/03           
tot 23/04

TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Go with the Flow / 
Vitrine, Markgravenstraat 77 / Maandag, dinsdag en woensdag van 
13 tot 21 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur

Di 15/03 INFO Gezinsbond Herentals – Vormingsavond voedselverspilling / Lakenhal 
/ 20 uur

Wo 16/03 LEZING Wereldtals / Lezing: Overleven met de dood / ’t Convent / 20 uur

LEZING  Wereldtals / Lezing: De mens achter de vluchteling / Well2Day-centrum 
/ 20 uur

Do 17/03 MUZIEK MANdolinMAN – Boke Hertals / Foyer cc ’t Schaliken / 12.15 uur 

SOCIO Praatgraag voor blinden en slechtzienden / Bistro De Swaen,  
Belgiëlaan 1 / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: An Van Gils,  
gsm 0477-40 51 57

UiT Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur /  
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

INFO Wereldtals / Sofagesprek met Alex Saco over Foro Salud in Peru / 
Lakenhal / 20 uur

SOCIO Wereldtals / Praatcafé: Sociale bescherming en waardig werk in 
Congo / Oud Gasthuis / 20 uur

THEATER Theaterspektakel – Doorgefokt / Kamertheaterzaal ’t Hof,  
Grote Markt 41 / 20 uur

Vr 18/03 THEATER Theaterspektakel – Doorgefokt / Kamertheaterzaal ’t Hof,  
Grote Markt 41 / 20 uur

VROUW Vrouwenraad – Vergadering en paasfeest / Zaal ’t Hof,  
Grote Markt 41 / 12.30 uur / Info: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

Za 19/03 FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur
THEATER Theaterspektakel – Doorgefokt / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote 

Markt 41 / 20 uur

DANS Dansvoorstelling Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans / 
cc ’t Schaliken / Om 17 en om 19 uur
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Zo 20/03 TUIN Hoe schik ik een paasbloemstuk? / Eetzaal kOsh Campus  
Scheppersstraat / 10 uur / Een organisatie van TuinHier

THEATER Theaterspektakel – Doorgefokt / Kamertheaterzaal ’t Hof,  
Grote Markt 41 / 15 uur

DANS Dansvoorstelling Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans / 
cc ’t Schaliken / Om 15 en om 17 uur

Ma 21/03 SOCIO Zwanger & Zo / Sociale Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /  
Van 9.30 tot 11.30 uur

UiT Wereldtals / Uitstap naar Antwerpen: Babelse mozaïek / Station / 
9.10 uur

Van 22/03            
tot 27/03

UiT Vriendjesdagen in het Netepark

Di 22/03 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW- 
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

LEZING Nacht van de Geschiedenis – Bruegel in zijn hemd gezet / Lakenhal, 
Grote Markt / 19.30 uur

Wo 23/03 UiT Opening nieuwe speeltuin / Recreatiedomein Netepark,  
Vorselaarsebaan 56 / 13.30 uur

Do 24/03 HUMOR Han Solo – Kloenke / cc ’t Schaliken / 20 uur 

UiT Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur /  
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

THEATER Theaterspektakel – Doorgefokt / Kamertheaterzaal ’t Hof,  
Grote Markt 41 / 20 uur

SENIOR Grijze panters – Wandelen / Info: Yvonne, tel. 014-21 42 65

Vr 25/03 MUZIEK Les Truttes – The 20th Anniversary Tour / cc ’t Schaliken / 20 uur 

UiT Paashaas deelt paaseitjes uit op de vrijdagmarkt / Grote Markt, 
Hofkwartier, Belgiëlaan, Augustijnenlaan

JEUGD Dj-wedstrijd / Jeugdcentrum 2200, Grote Markt 41 / 20 uur

THEATER Theaterspektakel – Doorgefokt / Kamertheaterzaal ’t Hof,  
Grote Markt 41 / 20 uur

JAZZ Christophe Devisscher Quartet – Jazzconcert / Zaal Ootello,  
Ezaart 162, 2400 Mol / 20.15 uur 

Van 26/03             
tot 24/04

TENTOON Wereldtals / Tentoonstelling over geweldloos verzet in Israël- 
Palestina / Kasteel Le Paige

Za 26/03 FAMILIE/
WOORD 

De Maan – Kleine rode Eva (+7 en +16 jaar) / cc ’t Schaliken /  
14.30 uur en 19 uur (uitverkocht)

UiT Wereldtals / Origami / deN Babbelhoek / 13.30 uur

KERMIS Paaskermis / Grote Markt

INFO Telescoop Atelier van ASH Polaris / Jeugddienst, Stadspark /
Van 15 tot 17 uur

Zo 27/03 UiT Paashaas deelt paaseitjes uit op de zondagmarkt / Belgiëlaan

KERMIS Paaskermis / Grote Markt

Ma 28/03 JEUGD Wereldtals / Zijn er kraantjes in de jungle? / Hidrodoe

KERMIS Paaskermis / Grote Markt

Di 29/03 FILM Maryland / cc ’t Schaliken / 20 uur 

Wo 30/03 THEATER  Theatermonoloog Va is koning / Lakenhal, Grote Markt / 20 uur

FILM Minuscule en de Mierenvallei (+5 jaar) / cc ’t Schaliken /  
14.30 uur 

Do 31/03 THEATER Robbert&Frank/Frank&Robbert – TO BREAK - The Window of  
Opportunity (Circuit X) / cc ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol 
/ 20.15 uur 

UiT Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur /  
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

ACTIEVE SENIOR

OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag TURNEN Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur  

Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34

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

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

DANSEN Dansen zonder partner / Sportcomplex De Vos-
senberg / Van 13.30 tot 15.30 uur / Info: Wieza 
Bosmans, tel. 014-21 87 78

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag PETANQUE ’t Convent / Van 14 tot 17 uur  

Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86

Elke woensdag FIETSEN Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur 
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag WINTER-

WANDELING
Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Elke woensdag PETANQUE Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur

Elke donderdag HOBBYCLUB 
VOOR DAMES

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

S-Sport
Elke dinsdag
  

DANSEN Dansen zonder partner / Sportcomplex De Vossen-
berg / Van 9 tot 12 uur / Info: Marie-Louise Bertels, 
tel. 014-21 99 79

Elke dinsdag SPELEN Petanque, minigolf, kaarten of bingo / ’t Convent / 
13 uur / 
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

Elke donderdag DANSEN Dansen zonder partner / Sportcomplex De Vos-
senberg / Van 9.30 tot 11 uur / Info: Marie-Louise 
Bertels, tel. 014-21 99 79

Elke donderdag FIETSEN Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur / 
Info: Willy Verlinden, tel. 014-22 11 14

Sportelen
Elke maandag BADMINTON Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke maandag AQUAGYM Netepark / Van 15.15 tot 16 uur en 
van 16.15 tot 17 uur

Elke dinsdag NORDIC 
WALKING

Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

Elke woensdag  SENIOREN-
FITNESS 

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BADMINTON De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag  AQUAFITNESS Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

JONG
Elke dinsdag PEUTERS 

& ZO
Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A / 
Van 9 tot 12 uur

Elke vrijdag-
namiddag

HAPPY
HOUR

1 euro per consumptie / JC 2200, 
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur

Vrijdag- en
zaterdagavond

DE RUSTIGE JC 2200, Grote Markt 41 / 20 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

OP FEESTDAGEN ZIJN ER GEEN WANDELINGEN.

UIT IN HERENTALS
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Herfst- en Winterwandelingen

Het seizoen van de Winterwandelingen zit er bijna op. Deze 
maand kunt u nog twee gratis wandelingen maken onder begelei-
ding van een gids. De wandelingen vertrekken om 14.30 uur van-
uit een Herentalse horecazaak en komen daar twee uur later ook 
aan. U kunt telkens kiezen tussen een korte en een lange wande-
ling. Op zondag 6 maart vertrekt de wandeling aan De Zuuten 
Inval (Bovenrij 80) en op zondag 13 maart aan de cafetaria van 
het Netepark (Vorselaarsebaan 56). Inschrijven is niet nodig en 
deelnemen is gratis.

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

Doe mee aan de derde Dorpelquiz 
Op vrijdag 8 april kunt u deelnemen aan de derde Dorpelquiz, een 
algemene kennisquiz met vragen over aardrijkskunde, geschie-
denis, wetenschap, film en veel meer. De quiz vindt plaats in de 
foyer van cultuurcentrum 't Schaliken en begint om 20 uur. Deel-
nemen kost 15 euro per ploeg van maximaal zes deelnemers. De 
opbrengst gaat naar vzw De Dorpel, een ontmoetingshuis voor 
mensen in armoede. 

Meer informatie en inschrijvingen: 
andre.smans@plssystems.be, gsm 0474-53 46 42

AANKONDIGINGENBURGERZAKEN

 Geboorten
 31/12 Ella, dochter van Noortje Van der Linden en Koen Smolders
 01/01 Fleur, dochter van Ans Eelen en Dave Vanhove
 03/01 Elien, dochter van Marjolein Cornelissen en Tommy Govers
 05/01 Max, zoon van Nina Berghmans en Veerle Van Deun
 07/01 Jules, zoon van Naomi Doene en Bram Torfs
 08/01 Mathiz, zoon van Michelle Van Rooy en Kris Van Noten
 08/01 Kristina, dochter van Mirjana Bebek en Denis Bebek
 09/01 Jenna, dochter van Caro Embrechts en Lars Eelen
 10/01 Louise, dochter van Caroline Lambaerts en Tom Vanheuckelom
 16/01 Helena, dochter van Hasse Van Rompaey en Gert De Busser
 18/01 Ariana, dochter van Kim Vissers en Donny Declercq
 19/01 Ward, zoon van Lieve Aerts en Danny Van Hool
 21/01 Yasmin, dochter van Ana Sofia Ferreira Carrega De Melo en  
  Gurparkash Singh
 22/01 Noà, dochter van Anneleen Claes en Dominic Van de Poel

 Overlijdens
 30/12 Jozef Dierckx (95), echtgenoot van Theresia Van Gorp
 02/01 Irmgard Simek (92), weduwe van Rudolf Buchwald
 06/01 Angèle Sermon (88), weduwe van Jean Duprez
 10/01 Ludovica Van der Velde (83), weduwe van Alfons Robben
 11/01 Louisa De Pooter (89), weduwe van Frans Hardies
 12/01 Alexander Hofmans (91), echtgenoot van Alberta Caers
 13/01 Helena Burm (84), weduwe van Ludovicus Derboven
 13/01 Andrew Whytock (65), echtgenoot van Jacqueline Kempenaers
 16/01 Amanda Budts (84), echtgenote van Karel Peeters
 16/01 Jeanne Dreesen (90), weduwe van Joseph Lambrechts
 17/01 Henri Van den Bergh (80), echtgenoot van Mariette De Smedt
 20/01 Ernest Nuyens (88), weduwnaar van Joanna Smets
 21/01 Marcella Moors (92), echtgenote van Karel De Pooter
 22/01 Delphina Lemmens (75), echtgenote van Karel Torfs
 24/01 Maria Daems (94), weduwe van Edmond Horemans
 24/01 Clara Van Eynde (78), echtgenote van Alfons Dens
 25/01 Maria Verbiest (90), weduwe van Jan Van Dingenen
 25/01 Franciscus Wynants (82), echtgenoot van Maria Geens
 26/01 Jozef Van Nueten (88), weduwnaar van Maria Van Nueten
 28/01 Ludovicus Van Orshaegen (83), weduwnaar van Maria Horemans
 30/01 Mathildis Peeters (85), echtgenote van Frans Vanden Driessche
 30/01 Willy Wynants (65), echtgenoot van Maria Geudens
 02/02 Augusta Van Grieken (84), weduwe van August Peelaerts

 Huwelijksaankondigingen
 Lennert Van Gestel en Shana Wagemans
 Nico Drolff en Elien Van Loy
 Elen Vander Cruyssen en Inge Van Durme
 Wim Missoorten en Sabine Boydens
 Louis Loockx en Manuela Van Houdt
 Yves Verboven en Tanya Gielen
 Tim De Rockere en Kelly De Bock

 Huwelijken
 Koen Declercq en Ellen Willems
 Nicky Wuyts en Isabelle Van Sprengel
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SPREEKUREN
Maandelijkse spreekuren
De zitdagen vinden plaats in de discrete loketten van het 
stadsloket (administratief centrum, Augustijnenlaan 30)

Rijksdienst voor pensioenen
eerste maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 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 11 uur

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

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

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

Fonds voor arbeidsongevallen
elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur  
in De Warande, Warandestraat 42, Turnhout.

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

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 uur 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

SPREEKUREN
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, openbaar werk en 
gemeentelijk patrimonium

maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur
[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
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA DI WO DO VR ZA ZO

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op maandag 28 maart

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

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

CC ’T SCHALIKEN
Gesloten op maandag 28 maart

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
Gesloten op maandag 28 maart 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op maandag 28 maart

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
Gesloten op maandag 28 maart

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HUMMELTJESHOF
Gesloten op maandag 28 maart

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

SPORTDIENST
Gesloten op maandag 28 maart

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
Gesloten op maandag 28 maart

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

TOERISME HERENTALS
Gesloten op maandag 28 maart

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
Gesloten op maandag 28 maart

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

WEDSTRIJDBAD 07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

RECREATIEBAD- EN
DOELGROEPENBAD

17.30-21.00 14.00-21.00 17.30-21.00 17.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

OPENINGSTIJDEN PAASVAKANTIE (26/3-10/4)
Op zaterdag 26 maart is het wedstrijdbad van 13 tot 17 uur gesloten wegens de organisatie van een zwemwedstrijd. Op zondag 27 maart zijn alle zwembaden gesloten. 
Op weekdagen zijn de zwembaden 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. Tijdens het weekend zijn de baden open van 9 tot 17 uur. Er zijn geen aqualessen tijdens de paasvakantie.

De stad laat de speeltuin van het Netepark vernieuwen. Daardoor is de speeltuin niet toegankelijk tot 15 maart.

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
17.30-20.15

14.00-16.00
16.30-18.30
19.00-20.30

10.00-12.00
13.30-17.00
17.30-19.00
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