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Nieuw BIN-nummer
Maakt u deel uit van een buurtinformatienetwerk (BIN) in onze politiezone? Dan hebt u misschien al gemerkt dat het nummer waarvan u BIN-berichten ontvangt, veranderd is. Bij de start van dit jaar
zijn de BIN's overgeschakeld naar BE-Alert. Met dit nieuwe systeem
komt uw eigen telefoonnummer voorafgegaan door 033 op uw telefoonscherm als u een BIN-bericht ontvangt.
Dit kan verdacht overkomen omdat het landnummer van Frankrijk
033 is. Maar de BIN-berichten komen wel degelijk van de Lokale Politie Neteland. BE-Alert is een Franse firma, vandaar de 033.

Automatische spraakberichten
Naast het nieuwe nummer worden ook de berichten anders ingesproken. Vroeger sprak de Lokale Politie Neteland zelf een bericht
in dat rechtstreeks verspreid werd onder de BIN-leden. Via het
systeem van BE-Alert geeft de politie de berichten schriftelijk
in. BE-Alert zet de schriftelijke berichten om in automatische
spraakberichten. Hierdoor is de kwaliteit van de berichten sterk
verbeterd.

Foto : freepik.com

Ook lid worden?
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerking tussen
buurtbewoners en de lokale politie. Als u een verdachte handeling
of een misdrijf ziet, meldt u dat aan de 101-centrale. De centrale
verzendt dan via de telefoon een bericht aan alle anderen BINleden. Dit spraakbericht bevat een aantal preventietips. Herentals
heeft verschillende BIN’s voor inwoners, een BIN voor handelaars
en een BIN voor marktkramers. Wilt u meer informatie of wilt u
zich aansluiten, neem dan contact op met de Lokale Politie Neteland (Molenvest 23, tel. 014-24 42 00, info@politieneteland.be).

voorwoord ...

DEZE MAAND

Het laatste woord
Beste mensen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
In de komende weken geef ik de burgemeestersfakkel van onze stad door aan mijn
opvolger Jan Bertels, onze volksvertegenwoordiger en huidige schepen van financiën. Ik
was bijna 17 jaar uw burgemeester, en het is mijn persoonlijke keuze geweest om er nu
mee te stoppen en nog iets anders in mijn leven te gaan doen. Misschien onverwacht en
verrassend voor velen onder u. Ik ben immers altijd met volle goesting en veel inzet uw
burgemeester geweest, en ik heb altijd veel steun en vertrouwen van zeer vele inwoners
van onze stad ervaren.
Een politiek mandaat is een geschenk van de kiezers, en vroeg of laat komt daar een einde
aan. Ik ben jullie dankbaar voor dat geschenk dat ik kreeg.
Uw burgemeester
Jan Peeters
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WETENSWAARD
Politie Neteland vernieuwt haar dienstverlening

STADS
KRANT

Op 1 maart wijzigt de dienstverlening van de Lokale Politie Neteland ingrijpend. De openingsuren van het hoofdcommissariaat in de Molenvest veranderen. De balie is enkel nog tussen
7 en 21 uur open. De politie zet de vrijgekomen uren in om meer gerichte controles te doen.
Vanzelfsprekend blijven de interventieploegen permanent beschikbaar voor noodhulp via het
nummer 101.
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Aankondigingen voor de Stadskrant van april
moeten uiterlijk op woensdag 1 maart bij de
redactie zijn. De redactie heeft het recht
inzendingen te weigeren, in te korten en te
wijzigen.
DRUK: IPM Printing
Gedrukt op 60 % gerecycleerd papier en 40 %
FSC® -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.

Wat verandert er nog?
• De noodhulp wordt beperkt tot gevallen waar de komst van een politieploeg echt een
meerwaarde oplevert.
• De politie verbetert de informatie aan de burger door aanspreekpunten aan te duiden. Zij
kunnen u beter inlichten over de politietussenkomsten.
• Per gebied gaan de wijkinspecteurs nauwer samenwerken met collega's van andere teams
om de problemen in de wijk aan te pakken.
• De politie richt een nieuw team ‘criminaliteit en overlast’ op. Dit team zal zich toeleggen op
de strijd tegen diefstallen en drugs.
• De politie versterkt het rechercheteam en het team jeugd en gezin.
• Een aantal specialisten binnen het korps krijgen meer armslag, bijvoorbeeld voor preventie,
milieuhandhaving, vreemdelingenzaken en wapens.
Dit ambitieuze verbeterplan stelt de Lokale Politie Neteland in staat zich aan te passen aan een
ingewikkelde en snel veranderende samenleving.

Betaalbaar wonen in een rustige omgeving
De IOK verkoopt nog enkele bouwgronden in de verkaveling Draeybomen. Deze nieuwe, rustige woonbuurt ligt tussen de Schransstraat en de Doornestraat in Morkhoven. Kandidaatkopers kunnen zich inschrijven van maandag 6 tot vrijdag 17 maart bij IOK (Antwerpseweg 1 in
Geel). Maak hiervoor een afspraak via tel. 014-56 27 44. Raakt u tijdens de kantooruren moeilijk bij IOK, dan kunt u een afspraak maken voor de avondinschrijving op maandag 13 maart
van 17.30 tot 19.30 uur. De verkoop vindt plaats op maandag 27 maart om 18 uur. Wilt u meer
weten over de prijzen, oppervlakten en voorwaarden, kijk dan op www.iok.be/draeybomen.
Meer informatie: grondbeleid@iok.be, tel. 014-56 27 44
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Openbaar onderzoek naar straatnaam Hoevedreef
Om de woningen in een zijstraat van de Wiekevorstseweg met de huisnummers 33, 33/1 en 35
een logisch adres te kunnen toekennen, krijgt deze weg een nieuwe straatnaam. De gemeenteraad stelt de naam Hoevedreef voor. Die verwijst naar de oude hoeve op het einde van de
verharde weg. De hoeve werd vermoedelijk in de 17de eeuw gebouwd. De weg naar de hoeve
was destijds een dreef. Van 27 februari tot en met 27 maart organiseert de stad een openbaar
onderzoek. U kunt in die periode uw opmerkingen en bezwaren opsturen naar het college van
burgemeester en schepenen (administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals). De
stukken van het openbaar onderzoek kunt u, na afspraak, inkijken bij het stadsloket.
Deze straatnaamwijziging maakt deel uit van het grootschalige hernummerproject waarmee
het stadsbestuur in de zomer van 2015 startte. Met het project wil de stad de veiligheid, postzekerheid en privacy van de bewoners verzekeren. De volledige lijst van betrokken straten,
de voortgang en de planning van de hernummering kunt u raadplegen op www.herentals.be/
hernummering.

Wij kiezen voor pesticidevrij! U toch ook?
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) publiceerde een rapport over het pesticidegebruik
van de openbare besturen voor het jaar 2015. Herentals kreeg een gunstige evaluatie. Sinds
1 januari 2015 zijn openbare diensten verplicht om hun terreinen zonder pesticiden te onderhouden. De stadsdiensten bouwen het pesticidegebruik al jaren af en gebruiken sinds 2015
geen werkzame stoffen meer. De stad gebruikt enkel nog rattenvergif. Deze uitzondering is
toegestaan.
Ook u bent verplicht om uw stoep zonder pesticiden onkruidvrij houden. Door regelmatig
te vegen of te borstelen kunt u plantengroei voorkomen. Als er toch planten groeien op uw
stoep, trek die dan uit of gebruik eventueel een onkruidverbrander.

Herentalse cultuurraad
zoekt leden voor
bestendig bureau
De Herentalse cultuurraad is op zoek
naar een aantal enthousiaste Herentalsenaren die zich willen aansluiten bij
het bestendig bureau. Dat is het dagelijkse bestuur van de cultuurraad. Het
bestaat uit een aantal vrijwilligers die
de stad adviseren over alles wat met
cultuur te maken heeft. Het bestendig
bureau vergadert elke tweede dinsdag
van de maand, met uitzondering van
juli en augustus. Leden kunnen zich
daarnaast ook nog engageren in verschillende werkgroepen.
Wilt u graag mee nadenken over het
cultuurbeleid en werken aan de ondersteuning van het culturele en socioculturele verenigingsleven in Herentals?
Bezorg dan vóór 1 april uw gegevens
en een korte motivatie aan de cultuurraad. Dat kan via info@cultuurraadherentals.be of schriftelijk bij het cultuurcentrum (Grote Markt 35) ter attentie
van de cultuurraad.

Meer informatie:
www.cultuurraadherentals.be,
info@cultuurraadherentals.be of
gsm 0476-46 80 68
(voorzitter Bart Wynants)

Nieuwe
bevolkingscijfers
Mijn gifvrije tuin
Hebt u vragen over ecologisch en gifvrij tuinieren, kijk dan op www.vmm.be/mijn-gifvrijetuin. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en vzw Velt hebben al hun kennis en ervaring
gebundeld in deze nieuwe website rond pesticidevrij tuinieren. U vindt er tips voor vier
verschillende types tuinen: een stadstuin, een grote tuin, een moestuin en een speeltuin.

In 2016 groeide de bevolking in
Herentals aan met 67 inwoners. Hiermee komt het totale aantal inwoners in
onze stad op 27.776. Daarvan wonen er
20.558 in Herentals, 5.154 in Noorderwijk en 2.064 in Morkhoven.
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STADSLOKET

WETENSWAARD
Start heraanleg
Markgravenstraat

Uittreksel uit het
strafregister

In de loop van maart start een aannemer met de
heraanleg van de Markgravenstraat. In een eerste
fase werkt de aannemer van de Kleine Markt tot
aan de Vossenberg en in een tweede fase van de
Vossenberg tot aan de Lierseweg. Ook de nutsmaatschappijen voeren plaatselijk werkzaamheden uit.
Die werken zijn al bezig in het eerste deel van de straat en verschuiven later naar het tweede
deel.

Het uittreksel uit het strafregister, het
vroegere ‘bewijs van goed gedrag en
zeden’, bevat alle strafrechtelijke veroordelingen die op uw naam staan.
Een uittreksel uit het strafregister is
gratis.

Voor de heraanleg van start gaat, worden de buurtbewoners uitgenodigd op een bewonersvergadering. De stad plaatst de informatie ook op de website. Daar vindt u bovendien elke
week een korte update over het verloop van de werkzaamheden.

Er bestaan drie modellen, afhankelijk van
waar u het uittreksel voor nodig hebt.

Leertuin

(W)Onderwijs

Wijngaard

Geboren
in 2015

48

72

48

18

54

50

35

15

Geboren
in 2014

48

72

48

18

54

50

35

15

Geboren
in 2013

48

72

48

18

54

50

35

15

• Model 1 (art. 592): dit is het standaarduittreksel. U hebt het nodig
voor een activiteit of beroep waarvan de uitoefening niet gereglementeerd is.
• Model 1 (art. 596.1): dit uittreksel
is bestemd voor vergunningen voor
bijvoorbeeld jacht, wapenbezit, het
uitoefenen van boekhoudkundige
beroepen, het uitbaten van een
reisagentschap of een drankslijterij.
• Model 2 (art. 596.2): dit uittreksel hebt u nodig voor activiteiten
waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding,
hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Geboren
in 2012

48

72

48

18

54

50

45

15

Aanvragen

Eerste
leerjaar

48

72

48

20

54

50

50

Tweede
leerjaar

48

72

48

20

54

50

50

Derde
leerjaar

48

72

48

9

54

50

50

Vierde
leerjaar

48

72

48

16

54

50

50

Vijfde
leerjaar

48

72

48

11

54

50

50

Zesde
leerjaar

48

72

28

15

54

50

50

Meer informatie: www.herentals.be/heraanleg-markgravenstraat

Maximumaantal leerlingen basisscholen

Lagere school

kleuters

Alle basisscholen moeten hun maximale aantal leerlingen voor het volgende schooljaar bekendmaken. De inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018 starten op 6 maart.
De Vesten
Freinet’t Klaver- De Wegschool
Augustijtje
wijzer
Koulaak
Ibis
nenlaan

• De capaciteit voor basisschool de3master, school voor buitengewoon onderwijs, bedraagt
132 leerlingen.
• Basisschool Arkades, voor het meer- en hoogbegaafde kind, heeft 24 plaatsen voor het kleuteronderwijs en laat 58 leerlingen toe voor het lager onderwijs.
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U kunt het uittreksel uit het strafregister op twee manieren aanvragen:
• U vraagt het attest aan via www.
herentals.be/uittreksel-strafregister. De stad behandelt uw aanvraag
binnen twee werkdagen (vijf werkdagen voor model 2). U ontvangt
het attest via de post. U kunt er ook
voor kiezen om het attest zelf af te
halen bij het stadsloket op het administratief centrum. Breng in dat
geval uw identiteitskaart mee.
• U gaat zonder afspraak naar het
stadsloket op het administratief centrum. Model 1 (art. 592) krijgt u onmiddellijk mee. Voor de andere twee
modellen is opzoekwerk nodig. Model 1 (art. 596.1) ligt na twee à drie
werkdagen voor u klaar en model 2
(art.596.2) na vijf werkdagen.

BOUWEN EN VERBOUWEN
Premieoverzicht 2017
De laatste maanden was er veel te doen rond het terugschroeven en het
al dan niet afschaffen van energiepremies. Voorlopig zijn er echter nog
maar een klein aantal tegemoetkomingen geschrapt. Sommige premies
werden wel verlaagd of gekoppeld aan strengere voorwaarden. Zowel
bij de Vlaamse overheid als bij distributienetbeheerder Eandis
kunt u nog een aantal premies en tegemoetkomingen aanvragen.

• Premie voor het installeren van een zonneboiler door een aannemer
• Premie voor het installeren van een condensatieketel. Deze premie kan enkel worden aangevraagd door beschermde afnemers
(personen met een sociaal tarief voor elektriciteit of gas).
De nieuwe totaalrenovatiebonus

Meer informatie: www.belgium.be

Sinds 1 januari 2017 kunt u een totaalrenovatiebonus ontvangen
als u in een periode van vijf jaar minstens drie nieuwe investeringen doet. Investeringen die in aanmerking komen, zijn dak-,
muur- en vloerisolatie, hoogrendementsglas, een warmtepomp,
een zonneboiler en een ventilatiesysteem. Doet u meer dan drie
investeringen, dan wordt het premiebedrag aanzienlijk verhoogd.

Vlaamse overheid

Sociale isolatieprojecten

Premies voor het energiezuiniger maken en renoveren van uw
woning:
• Vlaamse renovatiepremie
• Vlaamse verbeteringspremie
• Vlaamse aanpassingspremie (uw woning meer toegankelijk maken)

Eandis geeft extra hoge premies voor huurwoningen die bewoond worden door mensen met een beperkt inkomen. Het gaat
om sociale dakisolatieprojecten, beglazingsprojecten en spouwmuurisolatieprojecten. Een projectpromotor begeleidt de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van
de werkzaamheden.

Federale overheid
Voor aanpassingen aan een woning ouder dan tien jaar betaalt u 6 procent btw in plaats van de gebruikelijke 21 procent.

Meer informatie: www.wonenvlaanderen.be
Tegemoetkomingen voor nieuwbouw en grondige renovatie:
• Korting op de onroerende voorheffing voor nieuwbouwwoningen met verlaagd E-peil
• Korting op de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties (de technische installaties worden volledig
vervangen en minstens 75 procent van de bestaande en nieuwe buitenschil wordt geïsoleerd)
• Warmtekrachtcertificaten bij de plaatsing van een microwarmtekrachtkoppeling (een centrale verwarmingsketel die naast
warmte ook elektriciteit produceert)
• Verlaging van de schenkingsrechten bij energiebesparende renovatie
Meer informatie: www.energiesparen.be

Eandis

Nieuwbouwwoningen (bouwaanvraag tot 31 december 2013)
• Premie voor het installeren van een warmtepomp door een
aannemer
• Premie voor het installeren van een zonneboiler door een aannemer
Nieuwbouwwoningen (bouwaanvraag tot 31 december 2016)
• E-peilpremie als de woning gebouwd werd aan een lager E-peil
dan het voorgeschreven E-peil op het moment van bouwaanvraag (de premie verschilt per bouwaanvraagjaar)
Nieuwbouwwoningen (bouwaanvraag vanaf 1 januari 2017)
• De E-peilpremie valt weg. Wel is er nog de korting op de onroerende voorheffing voor nieuwbouwwoningen met een verlaagd E-peil (zie hoger onder Vlaamse overheid).
Meer informatie: www.eandis.be

Bestaande woningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vóór
1 januari 2006)
• Premie voor het plaatsen van dakisolatie door een aannemer of
door uzelf
• Premie voor het plaatsen van vloerisolatie (ook keldervloer)
door een aannemer
• Premies voor het na-isoleren van bestaande buitenmuren door
een aannemer (spouwmuurisolatie, isolatie langs de buitenzijde en langs de binnenzijde)
• Premie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing
• Combipremie voor raam- en muurisolatie. Deze combipremie
kan enkel worden aangevraagd als de eerste investering al gefactureerd werd in 2016 en de tweede investering maximaal
twaalf maanden later volgt. Vanaf 2017 wordt de combipremie
vervangen door de totaalrenovatiebonus.
• Premie voor het installeren van een warmtepomp door een
aannemer

Financiering
Wie energiezuinig bouwt of renoveert, kan aanspraak maken op
goedkopere financiering:
• Vlaamse Energielening: een goedkope tot zelfs renteloze lening voor energiebesparende maatregelen
• BEN-lening: een lening voor wie een woning bouwt of koopt
met een E-peil gelijk aan of lager dan 30. Bij een aantal banken
krijgt u een korting op de rente van ongeveer 0,25 procent.
Meer informatie: www.energiesparen.be

Premiezoeker

Surf naar www.premiezoeker.be. U beantwoordt een aantal vragen en krijgt onmiddellijk een duidelijk overzicht van
de premies en voordelen waarvoor u in aanmerking komt.
maart 2017
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De Vlaamse zorgverzekering
Woont u in Vlaanderen en bent u ouder dan 25 jaar, dan moet u zich aansluiten bij een zorgkas.
U betaalt jaarlijks een bijdrage van 50 euro. Hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming,
dan betaalt u 25 euro. Wie veel zorg nodig heeft en aan de voorwaarden voldoet, krijgt van de
zorgverzekering een maandelijkse vergoeding van 130 euro voor niet-medische kosten.

Aansluiten?

• Bij de zorgkas van uw ziekenfonds
• Bij de Vlaamse Zorgkas (www.vlaamsezorgkas.be, tel. 02-553 45 90)
Als u zelf niet bij een van deze zorgkassen aansluit, dan wordt u automatisch aangesloten bij
de Vlaamse Zorgkas.

Wie kan van een tegemoetkoming genieten?

• Zwaar zorgbehoevende personen die thuis verzorgd worden
• Personen die in een woonzorgcentrum, een rust-en-verzorgingstehuis of een psychiatrisch
verzorgingstehuis verblijven
• Uw leeftijd speelt geen rol. Ook zwaar zorgbehoevende personen die jonger zijn dan 26 jaar
en dus nog niet aangesloten zijn bij een zorgkas, komen in aanmerking.

Aanvragen?

• Bij uw ziekenfonds
• Bij dienstencentrum ’t Convent (Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be)
De medewerkers gaan na of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Zij onderzoeken uw
zorgbehoefte op basis van uw zelfzorgvermogen, uw fysieke en uw mentale mogelijkheden.
Bij ’t Convent kunt u ook een thuisbezoek aanvragen. Een medewerker komt dan langs bij
u thuis en geeft u uitleg over alle tegemoetkomingen en dienstverlening voor senioren.

Omgaan met kanker
Kanker heeft een impact op zowat alle vlakken van het leven. Hoe gaat u om met de heftige
emoties, gedachten en gebeurtenissen die op u afkomen? Hoe leeft u verder met lichamelijke
beperkingen ten gevolge van de behandelingen? Hoe praat u met uw omgeving over uw ziekte? Hoe reageert u op onbegrip? Alegria, het open huis voor mensen met kanker en hun omgeving, houdt op donderdag 23 maart een infosessie voor iedereen die wat steun kan gebruiken.
Spreekster Nathalie Cardinaels reikt u handvatten aan om uw leven weer op te pakken. De
sessie start om 10 uur en vindt plaats bij het Wit-Gele Kruis (Nonnenstraat 12). Deelnemen
is gratis maar u moet wel vooraf inschrijven. Dat kan op dinsdag via gsm 0475-54 71 44 of op
donderdag bij Alegria (Oud Gasthuis, Nederrij 133/A).
Meer informatie: www.alegriavzw.be
6
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Away from Her
Away from Her is een verhaal over een
man die zijn vrouw langzaam voelt
wegglippen nadat de ziekte van Alzheimer bij haar werd vastgesteld. Wanneer zij wordt opgenomen in een verzorgingshuis, neemt de eenzaamheid
toe. Tijdens een gewenningsperiode
van een maand mag hij zijn vrouw niet
bezoeken. Als hij haar eindelijk weer
ziet, is zij erg gehecht geraakt aan een
medepatiënt, terwijl ze haar man nauwelijks nog herkent.
Op dinsdag 7 maart om 13.30 uur kunt
u een vertoning van deze aangrijpende film bijwonen in cultuurcentrum ’t
Schaliken. De toegang is gratis maar u
moet wel vooraf inschrijven. De voorstelling is een samenwerking van de
stuurgroep Dementievriendelijke Gemeente en de provincie Antwerpen.
Meer informatie en inschrijvingen:
‘t Convent, tel 014-28 20 00,
dienstencentrum@ocmwherentals.be

PREVENTIE
Rondkomen met een klein budget
Rondkomen met een klein budget is niet gemakkelijk. Toch kunt
u heel wat doen om te besparen op uw dagelijkse kosten. Krijgt u
graag enkele tips? Kom dan op dinsdag 28 maart naar de infosessie
in ontmoetingsruimte De Cirkel (Campus Spiegelfabriek, Lierseweg
132). Er komen verschillende onderwerpen aan bod: inkomsten en
uitgaven plannen, papieren bewaren, niet te veel betalen voor energie en water, modieus kleden voor weinig geld, … De infosessie start
om 18.30 uur. Deelnemen is gratis. U moet zich wel inschrijven voor
24 maart.
Meer informatie en inschrijvingen:
Lieze Valenberghs, tel. 014-24 66 92,
liezevalenberghs@ocmwherentals.be

Infosessie over reanimatie en het gebruik
van de defibrillator
Om mensen met een hartstilstand
te redden, moet u snel kunnen
reageren. Daarom willen de stad
en het Rode Kruis zo veel mogelijk
inwoners laten kennismaken met
reanimatie en het gebruik van de
defibrillator. Op dinsdag 7, 14, 21
en 28 maart kunt u een infosessie
volgen. De sessies starten telkens om 19 uur en vinden plaats in de
gebouwen van het Rode Kruis (Schoolstraat 46).
Inschrijven is verplicht en kan via www.herentals.be/hartveilig of bij
Marc Lauwen (tel. 014-30 74 80). Deelnemen is gratis. De infosessies
maken deel uit van het project Herentals Hartveilige Stad.

GEZOCHT

Start2Stop helpt u stoppen met roken

Administratieve kracht voor 't Peeseeke

Wilt u stoppen met roken? Het project Start2Stop helpt u daarbij.
Start2Stop biedt rokers ondersteuning, zowel individueel als in groep
en met medische en psychologische begeleiding waar het kan. Wilt
u zelf starten met stoppen? Kom dan op donderdag 16 maart om
20 uur naar de infoavond in de Lakenhal. U krijgt er informatie over de
mogelijkheden en u kunt zich meteen inschrijven voor groepssessies.
De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven wordt aangeraden. Dat
kan via www.start2stop.be, aan de balie van het ziekenhuis (Nederrij 133) of in Gezondheidscentrum De Berk (Berkenlaan 17).

Openbaar computerlokaal ’t Peeseeke is opzoek naar vrijwilligers die enkele administratieve taken op zich kunnen
nemen. U verwerkt de inschrijvingen voor de cursussen en
helpt bij het voorbereiden van de lessen. Eventueel kunt u
ook enkele uren per week bezoekers begeleiden tijdens de
vrije inloop. U helpt hen met allerlei vragen over computers,
internet en e-mail. Het lokaal is vrij toegankelijk op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag van 13 tot 16 uur en op
vrijdag van 10 tot 12 uur. Hebt u interesse, neem dan contact
op met coördinator Lieze Valenberghs.
Meer informatie:
’t Peeseeke, Lierseweg 132,
gsm 0497-24 19 78,
liezevalenberghs@ocmwherentals.be

Laat uw fiets graveren en win een
cadeaucheque
De Herentalse gemeenschapswachten graveren elk jaar 700 tot
1.000 fietsen. Dat doen zij zowel tijdens de maandelijkse fietsgraveersessies als op scholen en tijdens evenementen. Door uw rijksregisternummer in uw fiets te laten graveren, schrikt u dieven af. Gegraveerde fietsen zijn immers herkenbaar en moeilijker te verkopen.
Wordt uw fiets toch gestolen,
doe dan zeker aangifte bij de
politie. Gevonden fietsen die
gegraveerd zijn, worden door
de politie aan de rechtmatige
eigenaar terugbezorgd. Nietgegraveerde fietsen worden
drie maanden bijgehouden
op de stedelijke werkplaats (Hemeldonk 8). U kunt daar, of op www.
gevondenfietsen.be, een kijkje nemen of uw fiets gevonden werd.
De volgende fietsgraveersessie vindt plaats op zaterdag 18 maart van
13 tot 16 uur aan het verkeerspark op de Vorselaarsebaan. Schrijf u in
op www.herentals.be/fietsgraveren of via tel. 014-24 66 42. Het fietsgraveren is gratis en bovendien verloot het stadsbestuur elke maand
een Helemaal Herentals Kadocheque onder de deelnemers.
maart 2017
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN
LOD
De helden
Donderdag 2 maart om 20 uur in de schouwburg
De helden is een monoloog waarin Josse De Pauw peilt naar wat een
held vandaag kan zijn. Is een mens in staat zijn leven te geven, voor
zijn land, voor zijn lief of voor zijn overtuiging? Historica Sophie de
Schaepdrijver stond Josse De Pauw bij in zijn zoektocht naar de hedendaagse definitie. Componist Dominique Pauwels vertrok van
stemmen en concrete geluiden, die in het hoofd van de spreker de
verschillende gezichten van een held vertolken.
Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

FILM
Ma vie de courgette (+6)
Woensdag 1 maart
om 14.30 uur in de schouwburg
Wanneer zijn moeder overlijdt, is de negenjarige Courgette plots moederziel alleen op de wereld. De aardige politieman
Raymond neemt hem mee naar een kindertehuis op het platteland. Eerst moet
hij wennen aan de nieuwe omgeving,
maar met hulp van enkele nieuwe vrienden leert hij zijn lot te accepteren. Deze
bitterzoete, sfeerrijke stop-motionfilm
kreeg in de Quinzaine-sectie van Cannes
een staande ovatie.

Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels
De nieuwe wereld
Woensdag 8 maart om 20 uur in de schouwburg
Centraal-Europa, met landen zoals Polen, Tsjechië, Slovakije en Hongarije, is een groot gebied
met een enorme culturele rijkdom. Ook op muzikaal gebied gebeurde er heel wat in deze landen, vooral tijdens de romantiek en de twintigste eeuw. Kamerfilharmonie Vlaanderen brengt
muziek van Franz Liszt, Frédéric Chopin, Ilja Zeljenka en Antonin Dvořák.
Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenpas)

Swing Soiree
Boke Hertals
Donderdag 16 maart om 12.15 uur in de foyer
Swing Soiree is een jazzkwartet dat de muziek van Nat King Cole in
ere wil herstellen. Of u een complete leek of een doorgewinterd
jazzliefhebber bent, de talloze swingpareltjes veroveren ieders lijf
en leden.

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

De toegang is gratis. Vanaf 12.15 uur krijgt u bij het gratis concert ook
gratis boterhammen.

Dinsdag 28 maart
om 20 uur in de schouwburg

Pigeon

Winfried is een gescheiden muziekleraar
die zijn vrienden en collega’s vaak verbijstert met zijn maffe humor en grapjes. Zijn
dochter Ines lijkt net het tegenovergestelde. Zij is een succesvolle zakenvrouw
en woont in Roemenië. Tijdens een spontaan bezoek aan Ines, merkt Winfried hoe
ongelukkig zij is.

Intieme piano en viool
Zaterdag 18 maart om 20 uur in de Lakenhal

Toni Erdmann

Pigeon brengt een heel intiem luisterconcert. De muziek van pianiste
Katrien Verfaillie is kwetsbaar en zuiver, melodieus, verhalend en elegant. Kortom, ze ontroert in haar eenvoud. Tijdens dit concert speelt
zij samen met violiste Beatrijs De Klerck.

Toni Erdmann is een Duitse film uit
2016 van Maren Ade. De film heeft
een Oscarnominatie op zak voor Beste
Buitenlandse Film.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)
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TENTOON
Theater FroeFroe
Helena (+10)
Maandag 20 maart om 20 uur
in de schouwburg
Het verhaal van Helena van Troje inspireerde door de eeuwen
heen tal van auteurs. Nu is het de beurt aan de jonge acteur
Patrick Vervueren, die het verhaal bewerkte voor een hedendaags en jeugdig publiek. Het is een
verhaal over liefde en verraad, over de eerste vechtscheiding uit de geschiedenis. Theater FroeFroe
brengt de voorstelling met acteurs, poppen, livemuziek en videobeelden.
Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenpas)

Muziektheater Transparant
De waterafsluiter
Donderdag 23 maart om 20 uur
in de schouwburg
Nagesprek om 21.25 uur
De waterafsluiter is gebaseerd op Le coupeur d'eau, een novelle waarin Marguerite Duras (1914-1996) inzoomt op een tragisch fait divers: de collectieve zelfmoord van een gezin nadat een ambtenaar van de watermaatschappij hun water afgesloten had.
Acteur Dirk Roofthooft ging op zoek naar het verhaal van de man die de kraan dichtdraaide. De muzikanten Diederik De Cock en Piet Rebel vertalen de gevoelens van leegte, woede en schaamte in geluid.
Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas)

Toespijs /
Alice Reijs en Ariane van Vliet
De hondenwei
Vrijdag 24 maart om 20 uur in de schouwburg
De hondenwei is een tragikomische voorstelling over
twee vrouwen met een hond. Ze praten met hun honden, over hun honden en via hun honden over hun eigen problemen en die van de hele wereld.
Toespijs is het productiehuis van Tom Van Dyck en Alice Reijs.
Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas)

M HKA in
samenwerking met
lokale kunstenaars
Reflecties
Van zaterdag 4 maart tot en
met zondag 26 maart
in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur
Het Museum van Hedendaagse Kunst
Antwerpen (M HKA) brengt een aantal werken uit de vaste collectie onder
in kasteel Le Paige. Een werk van een
lokale kunstenaar reflecteert op het
werk van een internationaal gerenommeerde artiest. Op die manier ontstaat een dialoog tussen beide werken
en kunstenaars. De toegang is gratis.
U bent van harte welkom op de opening van de tentoonstelling op vrijdag
3 maart om 20 uur in kasteel Le Paige.

Maxim Piessen
Macrofotografie
Van zaterdag 11 maart tot en
met zondag 16 april
in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur
De jonge fotograaf Maxim Piessen interesseert zich al sinds zijn prille jeugd
voor de wereld van de macrofotografie. Macrofotografen proberen de
kleine dingen in deze wereld groot(s)
in beeld te brengen. Zelfs dat wat we
niet met het blote oog kunnen zien,
kan mooi vastgelegd worden op foto:
insecten in alle vormen en maten, paddenstoelen in alle kleuren en grootten,
of facetogen van geleedpotigen.
De toegang is gratis.

ClubMediéval en
Vic De Wachter
Het motet voor de kardinaal
Vrijdag 31 maart om 20 uur in de Lakenhal
Gambist Thomas Baeté en klavierspeler Guillermo Pérez
introduceren u in de boeiende wereld van de eenvoudigste polyfonie, die van de tweestemmige bicinia. Acteur Vic De Wachter wekt deze wereld van
de polyfonisten zo tot leven dat muziek en woord poëtisch in elkaar vloeien. De roman van de
Nederlandse auteur Theun de Vries, Het motet voor de kardinaal, dient als onuitputtelijke bron.
Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas)

Info en tickets:
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35,
cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be, tel. 014-21 90 88
maart 2017

9

JEUGD
Bezorg uw kinderen een leuke paasvakantie
Grabbelpas: Plezier met plant en dier
In de paasvakantie, van maandag 3 april tot vrijdag 14 april,
zorgt de Grabbelpas voor plezier met plant en dier. In de
loop van maart verschijnt het volledige programma op
www.herentals.be/grabbelpas. Inschrijven kan vanaf maandag
13 maart om 18 uur.

Sportkampen
Tijdens de paasvakantie kunnen
kinderen en jongeren deelnemen
aan sportkampen in De Vossenberg. Twee weken lang kan iedereen zich uitleven onder leiding van
enthousiaste monitoren. Tijdens
de tweede week is er ook een kleutersportweek voor kinderen geboren in 2011 en 2012. Inschrijven
voor de sportkampen kan vanaf
maandag 13 maart om 18 uur via
www.herentals.be/sportkampen.

Turbozwemmen
Tijdens de eerste week van de paasvakantie, van 3 tot 7 april, kunnen kinderen vanaf drie jaar
zwemles volgen in het Netepark. De zwemlessen zijn opgedeeld in vier niveaus: watergewenning, leren overleven in het water, veilig leren zwemmen en leren zwemmen in stijl. Kinderen
met een diploma van 25 meter schoolslag leren nieuwe zwemstijlen en kunnen zich vervolmaken. De reeks omvat vijf lessen, die telkens plaatsvinden in de voormiddag. Inschrijven kan
vanaf maandag 13 maart om 18 uur via www.herentals.be/zwemlessen.

Online inschrijven voor
vakantiewerkingen jeugd en sport
Vanaf de paasvakantie verlopen de inschrijvingen voor de Grabbelpasactiviteiten, de sportkampen en de zwemlessen anders. Via een link op de webpagina komt u in een programma terecht
waar u eenmalig een profiel aanmaakt. Daarna kunt u telkens met uw e-mailadres en uw wachtwoord inloggen om uw kinderen in te schrijven. De betaling gebeurt onmiddellijk bij de inschrijving via een onlinebetalingsmodule. U vindt alle details vanaf 6 maart terug in een handleiding
op www.herentals.be. Wij raden u aan om voor de inschrijvingen van start gaan al eens een
kijkje te nemen en een profiel aan te maken.

Meer informatie:

afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking, De Vossenberg,
Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be,
jeugddienst@herentals.be
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Uw straat,
een speelstraat?
Tijdens de maanden juli en augustus
kunt u van uw straat een speelstraat
maken, waar de kinderen tussen 12
en 21 uur veilig kunnen spelen. Om
van uw straat een speelstraat te kunnen maken, moet ze in een woonzone
liggen waar de maximumsnelheid niet
hoger dan 50 kilometer per uur bedraagt. De straat mag bovendien niet
op een route van De Lijn liggen.
Aanvragen voor speelstraten moeten uiterlijk op vrijdag 21 april bij het
stadsbestuur zijn. U vindt het reglement en het aanvraagformulier terug
op www.herentals.be/speelstraat.
U bezorgt de stad een petitielijst met
de adressen van de hele straat (of van
het deel van de straat dat speelzone
wordt), samen met de namen en de
handtekeningen van de gezinnen die
akkoord gaan met de aanvraag. Als de
speelstraat een andere straat afsluit,
moeten ook de gezinnen van de afgesloten straat akkoord gaan. In totaal
moet 60 procent van de gezinnen akkoord gaan.

Theater-doe-dag
Jong Geweld
Op zaterdag 8 april organiseren jeugdatelier Theaterling en de stad de theater-doe-dag Jong Geweld. Tussen 9
en 17.30 uur kunnen jongeren tussen
10 en 18 jaar deelnemen aan verschillende workshops in en rond cultuurcentrum ’t Schaliken.
Inschrijven kan vanaf 6 maart via
www.herentals.be/jonggeweld. Alle
workshops zijn gratis. Wees er snel
bij want de plaatsen zijn beperkt. Om
19 uur speelt de jongste groep van
Theaterling hun toonmoment in de
schouwburg.

SPORT
Enthousiaste monitoren gezocht
Het stadsbestuur organiseert elke schoolvakantie sportkampen voor kinderen van de
lagere school. We zijn steeds op zoek naar
enthousiaste monitoren om de activiteiten
te begeleiden.

Sporten voor senioren
Initiatie curve bowls

Ook voor kleuters en +12-jarigen zijn er
sportweken. Daarvoor doet de stad een
beroep op studenten (vanaf het 2de jaar)
of afgestudeerden lichamelijke opvoeding
of monitoren die over een sporttechnische
kwalificatie (trainer A of B, initiator of aspirant-initiator) beschikken. Studenten (vanaf het 2de
jaar) of afgestudeerde leerkrachten kleuteronderwijs of lager onderwijs kunnen de thema- en
kleuterkampen begeleiden.
Hebt u interesse, laat het ons dan weten via www.herentals.be/werken-voor-sport-en-jeugd.
U krijgt een monitorencontract voor tijdelijke tewerkstelling in de socioculturele sector en u
wordt vergoed volgens vastgelegde tarieven en uw behaalde diploma.

Pretbaden in de
krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie worden de zwembaden van het Netepark tussen 14 en 16 uur
omgetoverd in een groot spelparadijs. Trotseer de grote octopus of probeer in één keer
de tien meter lange loopmat over te lopen.
Voor de kleinsten is er extra spelmateriaal
aanwezig in het doelgroepenbad.

Wedstrijdbad gesloten
Op zaterdag 25 maart is het wedstrijdbad vanaf 15 uur gesloten wegens de organisatie van
een zwemwedstrijd. Het doelgroepenbad en
recreatiebad zijn die dag wel open.

Huldiging kampioenen 2016
Op vrijdag 17 maart om 20 uur zetten de sportraad en het stadsbestuur de Herentalse sportkampioenen van 2016 in de bloemetjes. Iedereen is welkom in de schouwburg van cc ’t Schaliken om de huldiging bij te wonen.

Meer informatie:

afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking, De Vossenberg, Markgravenstraat
93, tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be, jeugddienst@herentals.be

Hebt u altijd al eens willen curvebowlen,
maar is het er nog nooit van gekomen?
Neem dan deel aan de initiatiereeks curve bowls die de stad samen met de Short
Mat Bowls Club organiseert. De initiatie
bestaat uit vier lessen, die plaatsvinden
op dinsdag 7 maart, 14 maart, 21 maart
en 28 maart, telkens van 13 tot 14 uur in
De Vossenberg. U betaalt 12,80 euro voor
de hele lessenreeks. Inschrijven kan via
www.herentals.be/curve-bowls.

Fitness
Op woensdag kunt u van 10 tot 11 uur
terecht in de turnzaal van De Vossenberg
voor een uurtje fitness. U werkt er aan lenigheid, kracht, uithouding en stabiliteit.
Omdat er met verschillende materialen
wordt gewerkt, is het programma heel
gevarieerd en heerst er een toffe sfeer.
Deelnemen kost 3,20 euro per les. De
eerste les is gratis.

Nieuw: de Sportelkaart
Vanaf 1 maart kunt u een Sportelkaart
aanvragen. Dit is een tienbeurtenkaart
waarmee u kunt deelnemen aan de
fitnesslessen. De kaart kost 27 euro.
Dat komt neer op een besparing van
0,50 euro per les. Inwoners van Herentals die in het bezit zijn van een
Vrijetijdspas krijgen een korting van
50 procent. U kunt de Sportelkaart aanvragen via www.herentals.be/sportelkaart. Na de betaling kunt u ze afhalen bij
de sportdienst in De Vossenberg.
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AANKONDIGINGEN
Herfst- en Winterwandelingen
In maart vinden de laatste Herfst- en Winterwandelingen van het seizoen plaats. Nog drie kansen dus om een stempel te verzamelen en kans te maken op een mooie prijs. De wandelingen
vertrekken om 14.30 uur vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar twee uur later ook
aan. U kunt telkens kiezen tussen een korte en een lange wandeling. Op zondag 5 maart start de
wandeling aan café ’t Theater (Grote Markt 33), op 12 maart aan De Zuuten Inval (Bovenrij 80) en
op 19 maart aan de cafetaria van het Netepark (Vorselaarsebaan 56). De laatste wandeling is ook
geschikt voor rolstoelgebruikers.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88

Zomeruurwandeling
Op zondag 26 maart kunt u de omschakeling naar het zomeruur verwerken met een flinke wandeling. U kunt kiezen tussen een bewegwijzerde wandeling van 5 of 10 kilometer. Beide routes
leiden u door het Peertsbos en langs de schilderachtige oevers van de Kleine Nete. Vertrekken kan tussen 10 en 14 uur aan de cafetaria van het Netepark. Deelnemen kost 2 euro, een
drankje, een versnapering en een plannetje inbegrepen. De Zomeruurwandeling is de laatste
in de reeks winterwandelingen van erfgoedcel Kempens Karakter.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88

Ciné Horizon: Ixcanul
Op dinsdag 14 maart om 20 uur
kunt u de film Ixcanul bekijken in
cultuurcentrum ’t Schaliken. Deze
Guatemalteekse film van Javro
Bustamante gaat over een jonge
vrouw die opkomt voor zichzelf.
Het is een sociale thriller over uitbuiting, bewustwording en rebellie, waarbij het respect voor de
Mayacultuur centraal staat. De
film werd overladen met prijzen,
waaronder die van Beste Film op
het Gentse Filmfestival en de Zilveren Beer op het Festival van Berlijn. De toegang is gratis. Na
afloop kunt u gezellig iets drinken in de foyer. De opbrengst gaat naar Mondiale Vorming op
School. De filmavond is een organisatie van de ouderraad van kOsh Campus Scheppersstraat
en de derdewereldraad, in samenwerking met Ciné Horizon en het stadsbestuur.

De Nacht van de Geschiedenis
Op dinsdag 21 maart houdt het Davidsfonds de Nacht van de Geschiedenis. Het thema dit jaar
is ‘muziek’. Op deze eerste lentedag kunt u om 20 uur terecht in de Lakenhal voor de toepasselijke lezing De lente op noten. Mevrouw M.L. De Doncker, gewezen lerares aan de Stedelijke
Academie, geeft een boeiend overzicht van de evolutie in de muziek rond het begrip lente. De
toegang bedraagt 5 euro. Houders van een Vrijetijdspas betalen 4 euro.
Meer informatie:
www.nachtvandegeschiedenis.be
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Pensioenvoorbereiding
voor zelfstandige
ondernemers
Zelfstandige ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen kunnen beter
niet wachten tot ze 60 of 65 jaar zijn
om hun eindeloopbaan en toekomst
voor te bereiden. Er valt immers heel
wat te regelen. Daarom organiseren
Unizo en vzw Integraal (Dienst Ondernemen 50+) samen met verschillende
beroeps- en sectororganisaties een
reeks infoavonden over pensioenvoorbereiding. Tijdens drie praktijkgerichte sessies verneemt u meer over
uw pensioen, uw sociale bescherming,
het overlaten, verkopen of stopzetten
van uw zaak, uw successieplanning,
uw financiële toekomstplanning en
uw belastingen. De infoavonden worden georganiseerd op zestien locaties
in Vlaanderen. In onze provincie zijn
er sessies in Antwerpen, Mechelen,
Kalmthout en Turnhout.
Meer informatie en inschrijvingen:
www.denkvroegeraanlater.be

AANKONDIGINGEN
Hart in beweging
Op zondag 26 maart organiseert vzw Hart in Beweging een sportdag voor het goede doel. In
de eerste plaats wil Hart in Beweging kmo’s uit de regio motiveren om zich in te zetten voor de
samenleving. Maar de vzw stelt haar activiteiten ook open voor iedereen met het hart op de
juiste plaats. Kom dus met uw bedrijf, vereniging of gezin naar het provinciaal domein Kamp
C in Westerlo. U kunt er lopen, fietsen en wandelen. Bovendien is er randanimatie voor groot
en klein. Inschrijven kan tot en met maandag 6 maart. De opbrengst gaat naar het Koala Careproject van het Heilig Hart-ziekenhuis in Mol.

Fotowedstrijd
#instathals

Meer informatie en inschrijvingen: www.vzwhartinbeweging.be

Foto: Steven van der veken

Folkbal voor het goede doel
Kom op zondag 12 maart naar zaal ’t Hof en geniet van een hele
namiddag folkmuziek. De deuren gaan open om 13.30 uur. Het
programma start met een dansinitiatie gevolgd door optredens
van de leerkrachten van de muziekacademie en Naragonia. De
toegang bedraagt 12 euro. Met de opbrengst wil fietsploeg
Straffe Kost deelnemen aan de 1.000 km voor Kom Op Tegen
Kanker.

Sterrenkijkdagen in het Begijnhof
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
3 en zaterdag 4 maart staan ze vanaf 19 uur aan het Fundatiehuis op het Begijnhof. Om de sterrenhemel goed te kunnen waarnemen, dooft het stadsbestuur de openbare verlichting op het
Begijnhof en in de omliggende straten. Dat gebeurt van vrijdag 3 maart tot maandag 6 maart.
Wilt u meer te weten komen over telescopen en hoe u ze moet gebruiken, kom dan op zaterdag 18 maart naar het Telescoop Atelier van ASH-Polaris. U bent tussen 15 en 17 uur welkom
op de eerste verdieping van de jeugddienstlokalen in het Stadspark.

Instathals is een website die de
mooiste foto’s van Herentals bundelt.
Geef uw Herentalse Instagramfoto de
#instathals mee en de foto verschijnt
op www.instathals.be en op de
Facebookpagina. Intussen bestaat de
collectie uit meer dan duizend beelden
in alle mogelijke genres, van sfeervolle
landschappen tot ronduit grappige
straattaferelen.
Dit jaar organiseert Instathals,
in samenwerking met Kollectief
Maksimaal, een fotowedstrijd met
als thema ‘straatfotografie’. U mag
dat thema breed interpreteren,
maar natuurlijk moeten de foto’s in
Herentals gemaakt zijn.
Om deel te nemen stuurt u uw beste
straatfoto’s voor 15 september 2017
naar fotowedstrijd@instathals.be. U
mag niet meer dan drie foto’s insturen.
De winnaars worden gekozen door
een onafhankelijke jury. Lees zeker
het volledige reglement op www.
instathals.be.
In oktober is er een tentoonstelling
met de beste inzendingen en wordt de
winnaar bekend gemaakt.

Meer informatie: www.ashpolaris.vvs.be
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AANKONDIGINGEN
Tweedehandsbeurs Gezinsbond
Op zondag 19 maart organiseert de Gezinsbond van Morkhoven haar tweedehandsbeurs. De
beurs vindt plaats van 10.30 uur tot 12 uur in de parochiezaal van Morkhoven (Goorstraat 1). U
kunt er baby- en kinderkleding, speelgoed en andere kinderspullen kopen.
Meer informatie: Inge Cornelis, tel. 014-72 79 21, ingeborg.cornelis1@telenet.be

Quiz mee met de academie
Op vrijdag 17 maart organiseert de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst de dertiende
Academiekwis. De quiz vindt plaats in zaal ’t Hof (Grote Markt 41) en begint stipt om 20 uur. Er
komen veel verschillende onderwerpen aan bod, zoals actualiteit, film, muziek, kunst, literatuur
en geschiedenis. Vorm een ploeg van vier personen en schrijf u in via corinne.paciorkowski@
skynet.be. Deelnemen kost 16 euro per ploeg.

Jazz in Thals Sessions: ieder seizoen zijn eigen sensatie
Vanaf 2017 is Jazz in Thals er niet
meer alleen op pinksterzondag.
Naast het festival in de lente
organiseert de vereniging elk
seizoen een extra concert.
Afhankelijk van de groep, de
muziek, het weer, … kunnen
die concerten op verschillende
locaties plaatsvinden.

The Very Big Band
nodigt Carlo Nardozza
uit
The Very Big Band is een achttienkoppige band met professionele muzikanten
en zeer gedreven amateurs. Op maandag 13 maart speelt de band opnieuw
in cultuurcentrum ’t Schaliken. Ook
dit jaar nodigen zij een uitzonderlijke
solist uit: trompettist Carlo Nardozza.
Carlo (°1982, Genk) studeerde aan
het conservatorium van Maastricht
en veroverde daarna al snel de Europese jazzpodia. De toegang bedraagt
12 euro. Tickets zijn verkrijgbaar bij
het cultuurcentrum (tel. 014-21 90 88,
www.schaliken.be).

Meer informatie:
www.theverybigband.be

Benefiet voor Siebe
Het eerste Jazz in Thals Sessions-concert vindt plaats op dinsdag 21 maart in café Den Brigand
(Bovenrij 59). Met het Bram Weijters - Chad McCullough Quartet staat er meteen een topper
op het podium. De toegang bedraagt 12 euro.
Meer informatie en reservatie:
www.jazzinthals.be, info@jazzinthals.be

Kweenie
Kweenie is uit haar verhaal gevallen. Ze
weet er maar weinig over want haar verhaal was nog maar net begonnen. Samen
met het kind gaat ze op zoek. Zo tuimelen
ze van het ene verhaal in het andere. Maar
het welke is van Kweenie?
De musical Kweenie is gebaseerd op
een boek van Joke Van Leeuwen. Een ensemble van leerlingen en leerkrachten van de
Stedelijke Acadamie voor Muziek, Woord en Dans bewerkte de tekst tot een muzikaal
verhaal. Op zaterdag 11 en zondag 12 maart staan zij met Kweenie op het podium van
’t Schaliken. Tickets kosten 10 euro. Wie jonger is dan achttien jaar betaalt 5 euro.
Meer informatie en tickets:
www.schaliken.be
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Siebe Van Reusel (6 maanden oud) uit
Rossem in Noorderwijk lijdt aan een
zeer zeldzame marmerbeenziekte. In
januari kreeg hij een beenmergtransplantatie in het Universitair Ziekenhuis Gent. Daar wordt hij opgevolgd
en behandeld. Omdat de behandeling
enorm kostelijk is, organiseren familieleden, vrienden, buren en het Rode
Kruis van Herentals een benefiet voor
deze kleine spruit. De opbrengst gaat
niet alleen naar Siebe, maar ook naar
de kinderafdeling van het UZ Gent
voor het opknappen van de kinder- en
familiekamer. De benefiet vindt plaats
op zaterdag 1 april in het oude zwembad van Noorderwijk. Iedereen is welkom vanaf 11.30 uur. U kunt er eten,
deelnemen aan een tombola, …
Meer informatie en kaarten: Robbert
Van Eynde (Morkhovenseweg 5, gsm
0496-87 35 25) en Rode Kruis Herentals (Schoolstraat 46, 0473-83 10 57)

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 TENTOON Kurt Deruyter – Halfway Home / Lakenhal / Op vrijdag,
tot 05/03
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
WO 01/03 FILM
UiT
DO 02/03 CREA
THEATER
VR 03/03 UiT

Ma vie de courgette / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
Carnavalschaatsen / Sport Vlaanderen Herentals,
Vorselaarsebaan 60 / Van 13.30 tot 16 uur

WO 15/03 UiT

Koken met Viva-SVV / Campus De Vesten,
Augustijnenlaan 31 / 20 uur /
Info: martine.moriau@skynet.be

DO 16/03 CREA

Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot
16.45 uur / Info: tel. 014-26 66 93

INFO

Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot
16.45 uur / Info: tel. 014-26 66 93
LOD – De helden / cc 't Schaliken / 20 uur

MUZIEK
VR 17/03 VROUW

Sterrenkijkdagen ASH-Polaris / Fundatiehuis, Begijnhof
27 / 19 uur

QUIZ

Van 04/03 TENTOON M HKA in samenwerking met lokale kunstenaars –
tot 26/03
Reflecties / Kasteel Le Paige / Op vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur
ZA 04/03 UiT
UiT
ZO 05/03 UiT

ZA 18/03 INFO
FIETS

Circusshow Locorotondo / cc ’t Schaliken / Om 10.30 en
14 uur
Herfst- en Winterwandeling / Café ’t Theater, Grote Markt
33 / 14.30 uur

UiT

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

NATUUR

Natuurpunt – Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut
Snepkensvijver, Lichtaartseweg / 9 uur / Info: Julien, tel.
014-51 61 57
Infoavond samenaankoop condensatieketels /
Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SENIOR

Swing Soiree – Boke Hertals / cc ’t Schaliken / 12.15 uur
Vrouwenraad – Grootouder zijn in deze tijd / I.s.m.
Vormingplus Kempen / 13.30 uur / Fundatiehuis,
Begijnhof 27 / Info: Louisa, tel. 014-22 00 55
Akademiekwis / Zaal ’t Hof / 20 uur

TENTOON Vernissage dubbelexpo van Ellen Vrijsen (schilderijen) en
Adelbert Gans (schilderijen en lichtsculpturen) / Galerie
STORM, Nonnenstraat 25/1 / 19.30 uur

Sterrenkijkdagen ASH-Polaris / Fundatiehuis, Begijnhof
27 /19 uur

WANDEL

MA 06/03 INFO
DI 07/03

Circusshow Locorotondo / cc ’t Schaliken / Om 15.30 en
19 uur

Infoavond Start2Stop / Lakenhal / 20 uur

Telescoop Atelier van ASH-Polaris / Jeugddienst,
Stadspark / Van 15 tot 17 uur
Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13
tot 16 uur

TENTOON Dubbelexpo van Ellen Vrijsen en Adelbert Gans / Galerie
STORM, Nonnenstraat 25/1 / Van 14 tot 18 uur
MUZIEK

Pigeon – Intieme piano en viool / Lakenhal / 20 uur

ZO 19/03 VERKOOP Tweedehandsbeurs Gezinsbond Morkhoven /
Parochiezaal (Goorstraat 1) / Van 10.30 tot 12 uur
WANDEL

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

TENTOON Dubbelexpo van Ellen Vrijsen en Adelbert Gans / Galerie
STORM, Nonnenstraat 25/1 / Van 14 tot 18 uur
MA 20/03 THEATER

Theater FroeFroe – Helena / cc ’t Schaliken / 20 uur

LEZING

Grijze Panters – Bezoek brouwerij De Koninck / Info: Joke,
tel. 014-22 04 07

De Nacht van de Geschiedenis / M.L. De Doncker – De
lente op noten / Lakenhal / 20 uur

MUZIEK

FILM

Dementievriendelijke gemeente – Away from Her / cc ’t
Schaliken / 13.30 uur

Jazz in Thals Sessions – Bram Weijters - Chad McCullough
Quartet / Café Den Brigand

INFO

INFO

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

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

WO 08/03 MUZIEK

Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – De
nieuwe wereld / cc ’t Schaliken / 20 uur

DO 09/03 RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

CREA

Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot
16.45 uur / Info: tel. 014-26 66 93

UiT

Maandelijkse muntenbeurs van Numismatica –
Numismatiek van Esperanto / Sint-Antoniuszaal,
Kapucijnenstraat / Van 8.30 tot 12 uur

VR 10/03 MUZIEK

Het Ukologisch Museum / De Schuur, Pastoorsbos 35 in
Noorderwijk / 20 uur

DI 21/03

DO 23/03 CREA

Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot
16.45 uur / Info: tel. 014-26 66 93

SENIOR

Grijze Panters – wandelen / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

WOORD

Muziektheater Transparant – De waterafsluiter / cc ’t
Schaliken / 20 uur

INFO

Infosessie Omgaan met kanker / Wit-Gele Kruis,
Nonnenstraat 12 / 10 uur

VR 24/03 THEATER

Alice Reijs en Ariane van Vliet – De hondenwei / cc ’t
Schaliken / 20 uur

ZA 25/03 TENTOON Dubbelexpo van Ellen Vrijsen en Adelbert Gans / Galerie
STORM, Nonnenstraat 25/1 / Van 14 tot 18 uur
ZO 26/03 WANDEL

Zomeruurwandeling Kempens Karakter / Cafetaria
Netepark / Vertrek tussen 10 en 14 uur

Van 11/03 TENTOON Maxim Piessen – Macrofotografie / Lakenhal / Op vrijdag,
tot 16/04
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

FILM

ZA 11/03 VERKOOP Retrodag in de Kringwinkel Zuiderkempen / Lierseweg
132 / Van 9.30 tot 17 uur

TENTOON Dubbelexpo van Ellen Vrijsen en Adelbert Gans / Galerie
STORM, Nonnenstraat 25/1 / Van 14 tot 20 uur
RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Folkbal / Zaal ’t Hof / Van 13.30 tot 19 uur

RAAD

WANDEL

Herfst- en Winterwandeling / De Zuuten Inval, Bovenrij 80
/ 14.30 uur

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

INFO

UiT

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans –
Kweenie / cc ’t Schaliken / 15 uur

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

INFO

TUIN

TuinHier – Les tuinieren versus gezondheid / Eetzaal kOsh
Campus Scheppersstraat / 10 uur

Infosessie over rondkomen met een klein budget / De
Cirkel, Lierseweg 132 / Van 18.30 tot 20.30 uur

FILM

Toni Erdmann / cc ’t Schaliken / 20 uur

UiT
ZO 12/03 MUZIEK

MA 13/03 MUZIEK
DI 14/03

Films van Marc Pelsmakers / cc ’t Schaliken / 14 uur

INFO

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans –
Kweenie / cc ’t Schaliken / 19 uur

DI 28/03

The Very Big Band invites Carlo Nardozza / cc ’t Schaliken
/ 20.30 uur

DO 30/03 CREA

Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot
16.45 uur / Info: tel. 014-26 66 93

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

VR 31/03 KLASSIEK
/WOORD

ClubMediéval en Vic De Wachter – Het motet voor de
kardinaal / Lakenhal / 20 uur

maart 2017 15

AANKONDIGINGEN
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

Elke donderdag DANSEN

Dansen zonder partner / Sportcomplex De
Vossenberg / 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: Mia
Driesen, gsm 0486-40 33 93

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

FIETSEN

Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Elke woensdag

PETANQUE

Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur / Info:
André, gsm 0479-72 15 56

Elke donderdag HOBBYCLUB
VOOR DAMES

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

S-Sport
Elke dinsdag

DANSEN

Dansen zonder partner / Sportcomplex De
Vossenberg / Van 9 tot 12 uur / Info: MarieLouise 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
Vossenberg / Van 9.30 tot 11 uur / Info: MarieLouise 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

SENIORENFITNESS

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BADMINTON De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur
AQUAFITNESS

Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

Elke dinsdag

PEUTERS
& ZO

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

Elke vrijdagnamiddag

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

Elke vrijdag

JONG

GEZONDHEIDSWANDELINGEN
Elke maandag en woensdag

netepark 10 uur

Elke dinsdag en woensdag

administratief centrum 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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Films van
Marc
Pelsmakers
Vele Herentalsenaren
zullen zich Marc Pelsmakers
herinneren
(1958-1995). Hij was
een begenadigd filmmaker. Zijn laatste film,
De balans, is echter nooit afgemaakt. Tot Marc Eelen, ook Herentalsenaar en filmkunstenaar, zich vastbeet in de digitalisering van de
super 8-beelden en de montage ervan. Op zondag 26 maart kunt
u in ’t Schaliken genieten van het resultaat. De balans is gebaseerd
op een novelle van Dirk De Witte: De formule van Lorenz. In het
verhaal komt God op aarde, en overweegt Hij zijn schepping ongedaan te maken.
Als voorsmaakje krijgt u eerst Gold in Mystery Valley te zien. Dat
is een film van Marc uit de jaren zeventig met een hoog Monty
Python-gehalte. De filmnamiddag start om 14 uur. Iedereen is welkom.

Het Ukologisch
Museum
Op vrijdag 10 maart
treedt het Ukologisch
Museum op in De Schuur
in Noorderwijk. Al verscheidene jaren buigen
de stichters-conservatoren zich met veel toewijding over het Patagonistisch muziekinstrument
bij uitstek, de ukelele.
Zij brengen muziek uit
de twintigste eeuw zoals
swing-jazz en Vlaamse
klassiekers.
Het optreden is een organisatie van het Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven. De deuren gaan open om 19.30 uur. De toegang
bedraagt 15 euro. Leden van het Davidsfonds betalen 12 euro.

BURGERZAKEN
Geboorten

Overlijdens

20/12
21/12
26/12
27/12
28/12
02/01
02/01
03/01
04/01
06/01
07/01
08/01
09/01
11/01
12/01
12/01
13/01
16/01
17/01
22/01
24/01
24/01
24/01
25/01
26/01
30/01
05/02
06/02

14/01
14/01
16/01
17/01
18/01
19/01
20/01
22/01
24/01
25/01
30/01
01/02
02/02
02/02
03/02
03/02
03/02
03/02
04/02
06/02

Lio, zoon van Sanne Faes
Jerom, zoon van Joke de Meutter en Wim De Ceuster
Leander, zoon van Fjorentina Daullja en Fidar Agolli
Fahim, zoon van Lucky Akter en Mohammad Miah
Elouise, dochter van Elvire Noelmans en Vincent Geluykens
Adelle, dochter van Ebuwa O'Semi en Promise Cliton
Janne, dochter van Kim Luyten en Vincent Horemans
Olivia, dochter van Tiffany Heeremans en Yves Kesteloot
Filemon, zoon van Caroline Van Pompaye en Frederik Wuyts
Lisse, dochter van Veerle Vanuytven en Luc Heylen
Nore, dochter van Elke Deleersnijder en Johan Van den Bulck
Tuur, zoon van Natalie Belmans en Wibren Marivoet
Lore, dochter van Tinne De Peuter en Erik Cools
Lars, zoon van Gitte Van Gorp en Jef Beirinckx
Louis, zoon van Kaat Maton en Olivier Embrechts
Odile, dochter van Lotte Lambaerts en Stijn Lankers
Lenn, zoon van Kimberly Kraft en Bert Vranckx
Adoré, dochter van Sophie Mouton en Andy Bervoets
Elien, dochter van Katleen Clé en Oussama Laabed
Dries, zoon van Katrien Vervoort en Wim Peersman
Jorre, zoon van Kathleen Van Riet en Pascal Smans
Dries, zoon van Ellen De Proost en Steffen Cools
Phineas, zoon van Dorien Climan en Steven Huysmans
Kyo, zoon van Kelly De Bock en Tim De Rockere
Alin, dochter van Fahriye Alptekin en Aydin Alptekin
Nils, zoon van Nancy Rivera Hernandez en Daniel Faulhaber
Merel, dochter van Eva Van Rooy en Eli Bunnens
Olivia, dochter van Lina Govaerts en Kim Rymenants

Overlijdens
24/12
24/12
27/12
27/12
29/12
01/01
01/01
03/01
05/01
07/01
07/01
09/01
09/01
12/01
14/01

Sabine Gouilliart (48)
Maria Cloots (92), weduwe van Pieter Heylen
Edmond Van de Wouwer (91), echtgenoot van Antonia Deckers
Angela Wuyts (87), weduwe van Renatus Bogaerts
Jozef Vermeulen (79), echtgenoot van Andrea Hermans
Jan Menheere (83), weduwnaar van Germania Horemans
Francisca Wouters (95), weduwe van Josephus Horemans
Henri Van Nueten (90), echtgenoot van Marja Marciniak
Margaretha Van Obbergen (102), weduwe van Gustaaf Vervoort
Marcel Verboven (79), echtgenoot van Magda Rombouts
Marcel Van der Hoeven (82), echtgenoot van Elisabeth Moonen
Josephina Daniëls (93)
Alfons Lemmens (83), echtgenoot van Paula Janssens
Augusta Van Opstal (90), weduwe van Franciscus Wouters
Jozef Torfs (76), weduwnaar van Juliana Leysen

Karel Van den Brande (92)
Louis Horemans (88), weduwnaar van Joanna Van de Poel
Ludovica Janssens (90), echtgenote van Alphonsus Poortmans
Walter Bertels (77), weduwnaar van Maria Snelders
Virginia Claes (94), weduwe van Franciscus Caems
Roger Boons (80), weduwnaar van Lea Cloos
Maria De Busser (92), weduwe van Armand Van Mol
Jozefa Laureys (94)
Frans De Kinder (61)
Majella Rymen (92), weduwe van Nicolaus Hasendonckx
Jozef Van Schoubroeck (93), weduwnaar van Andrée François
Louisa Willems (83), weduwe van Augustinus Verwimp
Louis Van Egdom (75), echtgenoot van Theresia Vanhulsel
Maria Theunis (78)
Theresia Van Gorp (94), weduwe van Jozef Dierckx
Jeanne Kools (81), weduwe van Dionysius Lauwen
Pascal Verhulst (57)
Maria Spruyt (90), weduwe van Joseph Van Roy
Alfons Dens (81), weduwnaar van Clara Van Eynde
Helena Sonntag (92), echtgenote van Philippe Belza

Huwelijksaankondigingen
Philip Ardies en Charlotte Vanreusel
Ilse Michiels en Kitty Waem
Luc Goor en Annick Wils
Dries van der Groep en Steffi Schurmans
Bart Laenen en Evi Vervoort
Mario Verelst en Majella Van Donick
Jeroen De Kinder en Jenna Nelissen
Gerry Puttenaers en Pascale Van Reeth
Sam Oppong-Akowua en Sandra Owusu-Ansah
Geert Dewinter en Inge Horemans
Eddy Cuypers en Ilse Wuytack
Roel Van Mogh en Isabel Tegenbos
Wesley Cristael en Naomi Maris
Nico Vissers en Iris Peleman
Dirk Janssens en Khatun Hamzoyan
Patrick Van lent en Hilde Gevers
Cedric Vanhencxthoven en Stephanie Triest
Pascal Gigas en Dagmar Daneels

Huwelijken
Vincent Giminez-Nieto en Sarah Van Bael
Michel Cornelissen en Martine Cuvelie
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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, openbare werken 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

Spreekuren
De zitdagen vinden plaats in de discrete loketten van het stadsloket
(administratief centrum, Augustijnenlaan 30)

Federale pensioendienst werknemers

eerste maandag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
(uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

Federale pensioendienst zelfstandigen

(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur

Commissie voor Juridische Bijstand

Alleen na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

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

schepen Jan Bertels

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

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

Opvanggezinnen

Financiën, jeugd, internationale samenwerking,
informatica, huisvesting, OCMW en kerkfabrieken

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 Liese Bergen
Sport en personeel

maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.liese.bergen@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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iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

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

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Alegria open huis voor mensen met kanker 

DRINGENDE HULP
Brandweer

100 of 112

Ziekenwagen

100

Politie

101

Antigifcentrum

070-245 245

Gasgeur

0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

Nederrij 133/A

0475-54 71 44

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

CardStop 

070-344 344

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

Tandartsen
0903-39 969 (1,50 euro/min)
Op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 9 tot 18 uur
Huisartsenwachtpost Nederrij

99 014-22 22 00

Van vrijdag om 19 uur tot maandag om 8 uur en op feestdagen

CAW de Kempen, Hofkwartier 23 

014-21 08 08

Child Focus 

116000

Contact Center Personen met een Handicap 

0800-987 99

deN Babbelhoek praatgroep Nederlands voor anderstaligen


0472-22 86 71 / 014-22 17 81

Den Brand dagbesteding voor mensen met een handicap

Stadsdiensten



014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16 

014-21 40 73

administratief centrum - Augustijnenlaan 30 

014-28 50 50

De Fakkel vereniging waar armen het woord nemen

Belastingen

02-575 82 60



Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

Diabetes Infolijn 

0800-96 333

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17 

014-28 20 00

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

DocStop 

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35 

014-21 90 88

Drughulp - Hofkwartier 23 

014-23 34 01

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

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

Kankerlijn 

0800-35 445

0487-99 06 23 / 014-21 40 73

00800-2123 2123

De Lijn 

070-220 200

Diftar-informatielijn 

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

MS-liga Antwerpen 

03-887 48 18

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A 

014-24 66 66

PIDPA (klantenservice) 

0800-90 300

Politiezone Neteland - Molenvest 23 

014-24 42 00

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23 

014-21 08 08

Recyclagepark - Hemeldonk 10 

014-85 92 40

Tele-onthaal 

106

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

Vertrouwensartsencentra 

02-533 12 11

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60 

014-85 95 10

Vlaamse Wegentelefoon 

0800-122 66

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 

014-21 28 00

Vzw OpWeg, ondersteuning van personen met een handicap

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk 

014-28 50 50



014-23 18 80

Tekenacademie - Markgravenstraat 77 

014-28 51 55

Woonzorglijn 

078-15 25 25

Toerisme Herentals - Grote Markt 35 

014-21 90 88

Zelfmoordlijn 

1813

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan 

014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21 

014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Ziekenvervoer (niet dringend) 
Zit Stil (ADHD) 

105
03-830 30 25
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

VR

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

NA AFSPRAAK

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

BIBLIOTHEEK 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

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

18.00-20.00

ADMINISTRATIEF CENTRUM
CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME

RECYCLAGEPARK

14.00-16.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

JEUGDDIENST
* Avondopening in De Vossenberg

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

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
17.00-19.30

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

STADSARCHIEF

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.00

09.00-12.00
13.30-16.00

NA AFSPRAAK

NA AFSPRAAK

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

OCMW SOCIALE DIENST

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.30-10.30

ZITDAG DORPSHUIS MORKHOVEN

11.00-12.00

ZO

10.00-12.00

09.00-18.00

ZITDAG DORPSHUIS NOORDERWIJK

ZA

08.30-14.30

OCMW DIENST RECHTSHULP

09.00-11.45
18.00-20.00

09.00-11.45

DIENSTENCENTRUM ’T CONVENT

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

17.30-21.00

14.00-21.00

17.30-21.00

17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD
RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD

Openingstijden krokusvakantie (25/2 - 05/03)
Op weekdagen 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. Tijdens het weekend zijn de baden open van 9 tot 17 uur.
Op zaterdag 25 maart is het wedstrijdbad vanaf 15 uur gesloten.
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