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Bomen planten in het buurtbos van Noorderwijk
Eind vorig jaar werden de kapwerken in het naaldbos
en de aanliggende groenzone aan de begraafplaats van
Noorderwijk afgerond. Het terrein is nu klaar om
aangeplant en ingericht te worden. Dat gebeurt
volgens het plan dat samen met de buurtbewoners,
Bosgroep Zuiderkempen en het Agentschap voor
Natuur en Bos tot stand kwam. Het wordt een waar
buurtbos en een groene buurtplek voor en door
omwoners en passanten. Het bos zal bestaan uit
loofbomen zoals zomereik en haagbeuk, omrand met
hoge, bloemrijke struiken.
Voor de aankoop van het plantgoed en het infobord
ontvangt de stad via Bosgroep Zuiderkempen een
subsidie van 2.202,46 euro van Platteland Plus en de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
Op vrijdag 23 februari planten de leerlingen van vrije basisschool ’t
Klavertje de eerste boompjes. Op zaterdag 24 februari is iedereen
welkom om nog meer boompjes te planten. Samen met de vrijwilligers van de bosgroep bouwen we aan het nieuwe bos. Er staat een
hapje en een drankje klaar voor alle helpers.

Wilt u mee komen helpen, schrijf u dan vrijblijvend in via
www.herentals.be/buurtbos. We spreken om 13 uur af aan het
paadje langs de begraafplaats tussen de Bremstraat en Landweg.
Meer informatie: stadsloket, info@herentals.be, tel. 014-28 50 50

voorwoord ...

DEZE MAAND

Investeren in het openbaar domein
Nieuwe straten, nieuwe voetpaden, nieuwe bomen, nieuwe parken,
een buurtbos, een nieuw binnenplein, … Zoals de voorbije jaren doet
de stad ook in 2018 allerlei investeringen. U vindt een toelichting van de uitgaven, waaronder de investeringen, en inkomsten van de stad in 2018 in deze Stadskrant. Investeren in een
goed en modern openbaar domein is belangrijk. Het openbaar domein behoort immers elk
van ons toe, iedereen kan en mag er gebruik van maken. Deze openbare ruimte moeten we
respecteren, (her)waarderen en aanpassen aan de veranderende samenleving, aan nieuwe
tijden en nieuwe noden.
Hoe we de ruimte in Herentals indelen en in de toekomst benutten, is een belangrijke
discussie. Deze discussie over ruimtelijke planning bepaalt wat er wel en wat er niet kan op
een bepaalde plaats. Herentals is door de provincie geselecteerd als een kleinstedelijk
gebied, met een stedelijk woongebied en een buitengebied, waar het de bedoeling is de
onbebouwde ruimte zo veel mogelijk te behouden. Het openbaar onderzoek van deze
ruimtelijke uitvoeringsplannen loopt de volgende weken. Ik nodig u uit u te informeren over
de mogelijke gevolgen ervan en uw mening hierover te geven. Deze plannen bepalen mee
het toekomstige uitzicht van onze stad. Waar gaan we in de toekomst wonen, werken,
winkelen, …? Waar is er nog ruimte voor stedelijk groen? U ziet het, belangrijk.
Uw burgemeester
Jan Bertels
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Herentals kent heel wat mooie, maar vaak ongekende trage wegen. In het najaar van 2016 ging
de stad daarom samen met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) van start met
een project om de trage wegen beter bekend te maken. Misschien was u wel aanwezig op het
infomoment of wandelde u mee op de Dag van de Trage Weg. Of wie weet liep u al een enthousiaste vrijwilliger tegen het lijf die het afgelopen jaar de trage wegen keurig mee in kaart bracht.
De stad hecht er veel belang aan om in alle fasen van het project rekening te houden met wat er
leeft bij de mensen. In februari krijgt u de mogelijkheid om uw steentje bij te dragen en te
bekijken welke wegen en verbindingen belangrijk zijn voor de schoolgaande jeugd, recreanten,
landbouwers en sportievelingen. U bent van harte welkom op één van de twee evaluatiemomenten:

Ÿ Evaluatiemoment stadscentrum en zone Heuvelrug op dinsdag 13 februari om 19.30 uur in
de Lakenhal (Grote Markt)
Ÿ Evaluatiemoment Noorderwijk, Morkhoven en industrie op donderdag 15 februari om 19.30
uur op de zolder van het Dorpshuis in Noorderwijk (Ring 26)
Wilt u er graag bij zijn, laat het dan vooraf weten aan Charlotte Corthals van RLKGN. Kunt u er niet
bij zijn, maar bent u wel benieuwd naar de trage wegen in uw buurt? Of hebt u opmerkingen of
suggesties? Ook dan kunt u terecht bij Charlotte.
Meer informatie en inschrijvingen: RLKGN, Charlotte Corthals, charlotte.corthals@rlkgn.be,
tel. 014-85 25 14

Infosessies 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.
U kunt een infosessie volgen op donderdag 1, 8, 15 of 22 maart, van 19 tot 22 uur. Op 8 en 15
maart zijn er ook namiddagsessies van 13.30 uur tot 16.30 uur. De sessies vinden plaats in de
gebouwen van het Rode Kruis (Schoolstraat 46). Deelnemen is gratis. Wilt u graag een sessie
volgen, schrijf u dan in via www.herentals.be/hartveilig.
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Begijnhofpark in rust

Tournée Minérale
Begin december werden de werkzaamheden aan
het Begijnhofpark voltooid. Met de aanplant van
de hagen langs de rand van het park, de
fruitbomen en het labyrint van fruithagen kon het
park in winterrust gaan. Om de prille groenaanleg
te laten ontwikkelen en niet te beschadigen, is het
park tot en met het voorjaar van 2018 niet
toegankelijk. Zo krijgt ook het nieuw ingezaaide
kruidenrijk grasmengsel en het gazon de tijd om te
groeien en te bloeien. Het stadsbestuur rekent op
uw medewerking en dankt u voor uw begrip.

Een centraal aanspreekpunt voor evenementen
Sinds 1 januari behandelt een centraal gespecialiseerd team van medewerkers alle
evenementaanvragen. Hebt u vragen over de organisatie van een evenement, over de mogelijke
ondersteuning van de stad, over uitleenmateriaal of over straatfeesten, dan kunt u terecht bij het
evenementenloket. Zij behartigen uw vragen en gaan aan de slag met uw evenementaanvraag,
ongeacht uw achtergrond als sport-, jeugd- of cultuurvereniging of particulier.
Meer informatie: evenementenloket, Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107,
evenementen@herentals.be, tel. 014-21 21 86

Subsidies voor handelskernversterking
De komende twee jaar investeert het stadsbestuur, in samenwerking met het Agentschap
Innoveren & Ondernemen, 150.000 euro in het opwaarderen van het kernwinkelgebied van onze
stad. Het kernwinkelgebied bestaat uit de Grote Markt, het Hofkwartier, de Zandstraat tot aan de
Zandpoort en de Bovenrij tot aan de Bovenpoort.
Van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 kunnen eigenaars van leegstaande panden en
ondernemers die willen investeren in het kernwinkelgebied, onder bepaalde voorwaarden een
subsidie aanvragen. Deze subsidie kan gebruikt worden voor de renovatie van gevels van
leegstaande panden, de renovatie van etalages van leegstaande panden en voor maatregelen
die wonen boven winkels mogelijk maken. Meer informatie over de voorwaarden vindt u terug
op www.herentals.be/premiestelsels-kernwinkelgebied.

Alcohol drinken is in onze samenleving
normaal geworden. Een glas wijn bij het
eten, een pint na het sporten, voor
velen maakt het deel uit van de
dagelijkse routine. Toch zijn er heel wat
risico's aan verbonden. Alcohol heeft
invloed op bijna alle organen in het
lichaam en hangt samen met ongeveer
zestig verschillende aandoeningen. Na
de eindejaarsfeesten en de recepties is
februari dus een ideaal moment om
even te bekomen en het jaar fris in te
zetten.
Er zijn redenen genoeg om alcohol een
maand lang aan de kant te zetten. Uw
lichaam krijgt de tijd om te recupereren
van uw gebruikelijke alcoholconsumptie. Heel wat mensen merken die
maand dat ze beter slapen en zich fitter
voelen. U spaart ook heel wat geld uit.
En u krijgt minder calorieën binnen,
waardoor u dus ook die extra kilo's kunt
kwijtraken.
Doe mee aan de campagne en registereer u via de website van Tournée
Minérale onder de groep 'stad
Herentals'. Wie deelneemt, kan een
gratis pin of polsbandje afhalen aan het
stadsloket, in de bibliotheek of in het
Netepark.

met steun van

Meer informatie en inschrijvingen:
www.tourneeminerale.be
februari 2018
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AANLEG
BUDGET BINNENGEBIED SCHALIKEN
Einde januari startte de langverwachte aanleg van het binnengebied
van 't Schaliken, waar het Stadspark, het Loopke en het parkeerterrein achter zaal 't Hof deel van uitmaken. Er komen vlotte fiets- en
wandelverbindingen tussen de Grote Markt, de Zandstraat, de
Belgiëlaan en de Nieuwstraat. Het hele gebied krijgt ook nieuwe
openbare verlichting. Als alles volgens planning verloopt, zijn de
werken tegen einde september afgelopen.

Stadspark
Het Stadspark krijgt een nieuwe, brede ingang, die ook de ingang van
het Loopke is. De muren aan deze ingang worden verlaagd, of
verdwijnen op sommige plaatsen. Hierdoor ontstaat meer ruimte en
een breder zicht. De toegang bestaat uit een brede, lage trap en een
helling voor fietsers, rolstoelen en kinderwagens.
De vijver verdwijnt en maakt plaats voor een wadi voor de opvang van
regenwater. De wadi heeft een natuurlijke beplanting zodat deze er
ook in droge periodes mooi uitziet. Het historisch hekwerk van Van
Aerschot en de waardevolste bomen worden zoveel mogelijk
behouden. De ingang van het skateterrein blijft aan de Belgiëlaan.

Parkeerterrein
Er komt een groot parkeerterrein in het binnengebied dat bereikbaar
is vanuit de Belgiëlaan. Dit parkeerterrein bevat 70 parkeerplaatsen
(tegenover 53 parkeerplaatsen op dit moment), waarvan 5 voor
personen met een handicap. De kastanjeboom en de notelaar blijven
behouden. Het parkeerterrein wordt aangelegd met waterdoorlatende betonplaten en steenpuin. Op deze locatie zouden op langere
termijn woningen en een ondergrondse garage kunnen gebouwd
worden.
Het parkeerterrein achter 't Hof schuift met de ingreep op. Zo komt er
achter 't Hof en hotel Karmel open ruimte vrij voor een nieuwe
ontmoetingsplek.
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Loopke
Het Loopke wordt aangelegd in beton met een rand van natuursteen.
Waar mogelijk wordt het pad verbreed zodat fietsers en voetgangers
elkaar gemakkelijk kunnen passeren. Langs het pad komen verschillende zitbanken en een wadi. Ook verlagen we hier de muren, zodat u
een zicht krijgt op het volledige binnengebied. Langs de hele lengte
van het Loopke komt openbare verlichting.

Planning
De werken startten in januari 2018. De aannemer heeft 130 werkdagen om de werken uit te voeren. De planning is als volgt:
Ÿ Van begin januari tot paasvakantie: heraanleg Stadspark
Ÿ Van paasvakantie tot einde mei: heraanleg 't Loopke
Ÿ Van einde mei tot einde september: aanleg parkeerterrein

Deze planning is gebaseerd op het aantal werkdagen en is dus
afhankelijk van de weersomstandigheden.

Lange termijn
Op lange termijn wil de stad de mogelijkheid creëren voor de bouw
van woningen met zicht op het park. Daarvoor moeten echter nog
heel wat stappen gezet worden, waardoor het stadsbestuur nu nog
geen zicht heeft op een planning.

Subsidie
Het stadsbestuur krijgt voor de aanleg van het Loopke en het parkeerterrein van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid
een subsidie van 70.000 euro voor kernversterkende maatregelen.

met steun van

Meer informatie:
www.herentals.be/binnengebied-schaliken
februari 2018
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BUDGET 2018
Herentals voert een doordacht financieel beleid
De gemeenteraad keurde eind vorig jaar het budget voor 2018 en het financiële meerjarenplan goed. De burgers van Herentals, Noorderwijk
en Morkhoven staan centraal in het budget. We vragen deze burgers geen extra financiële inspanning, maar leveren wel de kwaliteit waar zij
recht op hebben. Herentals staat immers garant voor budgettaire voorzichtigheid, maar wil ook investeren in stadsvernieuwing en stadsontwikkeling. De stad denkt daarbij vooruit, doet voortdurend nieuwe inzichten op en kiest voor duurzame technieken en plannen.

Ontvangsten
De opcentiemen op de federale personenbelasting blijven gehandhaafd op 7,4 procent, de opcentiemen op de Vlaamse onroerende
voorheffing zijn vastgesteld op 882. We behouden dus de bestaande
belastingtarieven van onze twee belangrijkste inkomstenbronnen.
Voor onze burger verandert er dus niets, ondanks de verminderde
inkomsten die het gevolg zijn van federale en Vlaamse maatregelen.
In grafiek 1 ziet u de inkomsten van de stad. We ramen onze ontvangsten op 42.983.052 euro. De helft (53 procent) is afkomstig van de
belastingen die inwoners en bedrijven op Herentals grondgebied
betalen. Verder is de stad altijd op zoek naar subsidies bij hogere
overheden. De subsidies voor investeringsprojecten zoals rioleringswerken en stadsontwikkeling, schrijven we op een voorzichtige
manier in.

financiële ontvangsten
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53 %

Grafiek 1

Uitgaven
We kiezen voor een streng en realistisch budget voor de uitgaven. We
zorgen waar nodig voor personeelsversterking en schrijven kredieten
in voor de verdere samenwerking van stad en OCMW. In 2017 leidde
deze samenwerking al tot enkele verhuisbewegingen. Deze verhuisbeweging wordt in 2018 afgewerkt. De samenwerking tussen stad en
OCMW moet leiden tot minder kwetsbaarheid van kleine diensten en
een betere dienstverlening voor alle burgers van Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven.
andere uitgaven
0,5 %
schuld
8,5 %

personeel
44 %
subsidies
25,5 %

werkingskost
21,5 %
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Grafiek 2

Personeelskosten
De personeelskosten bedragen 18.644.591 euro, goed voor 44
procent van de werkingsuitgaven. In 2018 zijn er kleine personeelsbewegingen, maar de besparings- en versterkingsoperatie van de
afgelopen jaren blijft het uitgangspunt. De stijging van de pensioenbijdragen blijft, naast de responsabiliseringsbijdrage voor pensioenen,
een zware financiële dobber voor de stad.
Werkingskosten
De werkingskosten van de stad zijn quasi gelijk met 2017, met
uitzondering van de indexgevoelige kosten. Met 9.178.164 euro
vormen zij 21,5 procent van de uitgaven.
Subsidies
De stad geeft zelf ook subsidies, onder meer aan het OCMW, de
politiezone, de hulpverleningszone, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de autonome overheidsbedrijven en de
kerkfabrieken. Deze overdrachten staan in het budget volgens de
afspraken die gemaakt werden aan het begin van de bestuursperiode.
Schuld
Dankzij de financiële buffer die de stad de afgelopen jaren heeft
opgebouwd, kunnen we de schuld afbouwen. Het stadsbestuur blijft
erover waken om de schuld onder controle te houden. Een aantal
investeringen betaalt de stad daarom zonder te lenen. Voor een
aantal andere investeringen leent de stad dit jaar wel, omdat we
gebruik willen maken van de huidige lage rente.

Investeringen
In het meerjarenplan 2014-2020 nam het stadsbestuur 78,4 miljoen
euro aan investeringen op. We zetten voor u de belangrijkste investeringen voor 2018 graag op rijtje.
Rioleringswerken
De stad voert rioleringswerken uit in de Servaas Daemsstraat, Woud,
Mussenblok en Brouwerijstraat.
w Uitvoering: voorjaar
w Raming: 2.220.000 euro
Heraanleg Stadspark en Loopke
Het Stadspark en het Loopke worden opnieuw aangelegd.
Voetgangers en fietsers krijgen een nieuwe, aangename route door
de stad. Automobilisten kunnen het nieuwe parkeerterrein van het
binnengebied bereiken via de Belgiëlaan.
w Uitvoering: voorjaar
w Raming: 1.700.000 euro
Nieuwe fietspaden
Er komt een nieuw fietspad in Veldhoven. Ook voor de
Wiekevorsteweg zijn de voorbereidingen bezig.
w Uitvoering: voorjaar (Veldhoven)
w Raming: 1.026.000 euro
Restauratie van pastorie in Noorderwijk
We restaureren de schuur aan de pastorie in Noorderwijk. Op die
manier kan het gebouw dienst doen als vergaderruimte voor lokale
verenigingen.
w Uitvoering: einde
w Raming: 470.000 euro
Nieuwe voetpaden
De Sint-Waldetrudisstraat en de Streepstraat krijgen nieuwe
voetpaden.
w Uitvoering: voorjaar (Sint-Waldetrudisstraat), najaar (Streepstraat)
w Raming: 385.000 euro
Nieuw sport- en spelmateriaal Spaans Hof
De sport- en spelinfrastructuur in het Spaans Hof is aan vernieuwing
toe. Dit gaat de stad doen in overleg met de buurt en het jongerenproject #herman. Ook in andere wijkspeelterreinen komen nieuwe
speeltoestellen.
w Uitvoering: najaar
w Raming: 160.000 euro

Restauratie kasteel Le Paige
De restauratie van Kasteel Le Paige begint in 2018 met de dringendste onderhoudswerken. Na deze werken ontvangt het stadsbestuur
voortaan alle trouwende koppels in het vernieuwde kasteel.
w Uitvoering: voorjaar
w Raming: 114.400 euro
Skateterrein Sint-Janneke
Op het multifunctioneel terrein komt een nieuw uitdagend skateterrein. Deze skateplaza krijgt een echt straatgevoel en vormt zo een
unieke ervaring voor de skaters.
w Uitvoering: voorjaar
w Raming: 95.000 euro
Premiestelsels kernwinkelgebied
De stad zet in op een aantrekkelijk kernwinkelgebied. Met deze
premie kunnen eigenaars van een handelspand hun gevel of etalage
laten vernieuwen, waardoor die meer uitstraling krijgt. Daarnaast is
er ook een premie voor aanpassingen die het wonen boven een
winkel mogelijk maken.
w Uitvoering: voorjaar
w Raming: 75.000 euro
Nieuw sport- en spelmateriaal voor het Netepark
Waterratten kunnen zich uitleven met het nieuwe spelmateriaal in
het Netepark. Dit spelmateriaal is een upgrade van het bestaande
pretbad. In openlucht komt een uitbreiding van de sport- en
spelmogelijkheden.
w Uitvoering: zomer
w Raming: 65.000 euro
Nieuwe luchtkanalen in JC 2200
De stad plaatst nieuwe luchtkanalen in het jeugdcentrum. Hierdoor
wordt het jeugdcentrum een geschikte locatie om fuiven te organiseren.
w Uitvoering: najaar
w Raming: 36.700 euro
iPads in de bib voor scholen
Leerlingen van de Herentalse scholen kunnen in de bibliotheek
gebruik maken van nieuwe iPads.
w Uitvoering: voorjaar
w Raming: 6.000 euro
De stad bouwt natuurlijk verder aan de toekomst, ook na 2018. Zo
komt er extra budget voor de voorstellingszaal en het ventilatiesysteem van de kunstencampus. We schrijven ook budget in voor een
studie naar de toekomst van de as Augustijnenlaan - Belgiëlaan Olympiadelaan. We werken ook verder aan de renovatie van het
Netepark en de bouw van de sporthal in Noorderwijk. In Wuytsbergen
streven we naar een dynamische knip, met nummerplaatherkenning,
zodat doorgaand verkeer geweerd kan worden.

Meer informatie:
www.herentals.be/budget
februari 2018
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN
Roffa Tango Trio
Tango de hoy
Vrijdag 2 februari om 20 uur in de schouwburg
Roffa Tango Trio brengt samen met twee dansers een voorstelling over tango de hoy: de tango van nu. Samen doorbreken ze
de typische clichés rond tango. Muzikanten Simone van der
Weerden, Anke Steenbeke en Alexander Vocking laten horen
welke tangomuziek vandaag de dag nog allemaal geschreven
wordt. En ook de dans wijkt af van de traditie. Choreografen
Charlotte Goesaert en Charlie Fouchier combineren hun
moderne achtergrond met invloeden uit de rijke tangodanscultuur.

Mathieu & Guillaume
Als ik van u was
(Boke Hertals)
Dinsdag 6 februari om 12.15 uur
in de foyer

Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenpas)

Katinka Polderman
Tiert welig
Donderdag 8 februari om 20 uur in de schouwburg
Katinka Polderman maakt voorstellingen vol vrolijk cynisme,
subtiele lompheid, engagement, rake observaties en doortimmerde liedjes. Voor haar vijfde voorstelling neemt de antiheldin een hoop nieuwe liedjes mee, een gitaar en een omnichord.
De voorstelling loopt in samenwerking met Live Comedy.
Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

Mathieu & Guillaume zijn troubabroers.
Ze brengen kleinkunst, van Nederlandstalige en Franstalige pop tot
modern chanson. Hun twee stemmen,
gitaar en mondharmonica geven een
eigen, herkenbare sound. Als ik van u
was is een voorstelling met songs en
verhalen over twijfelen, kiezen, winnen
en verliezen. Als ik van u was, zou ik
komen kijken!
Toegang: gratis - inclusief boterham

UITVERKOCHT
Michaël Van Droogenbroeck
Wat met uw geld?
Woensdag 21 februari om 20 uur in de Lakenhal
Nooit eerder stond de rente op spaarboekjes zo laag. Hoe komt
dat? Zijn er ook alternatieven? En wat zijn dan de risico's? Hoe
kunt u beleggen in aandelen en waar moet u dan op letten? Zijn
vastgoed, goud of schilderijen een alternatief? VRT-journalist
Michaël Van Droogenbroeck schetst de problemen en de
uitdagingen van de lage rente op maat van de gewone spaarder.
Met handige tips, do's en don'ts.
Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas)

Sprookjes enzo / Cie Lewis
Lampionaio (+3 jaar)
Zondag 4 februari om 11 en 14.30 uur
in de schouwburg
Els Dottermans en Katelijne Verbeke
Annie M.G. Schmidt voor volwassenen
Zondag 11 februari om 11 uur
in Kapel hotel Karmel
Ben Segers, Lucas Van den Eynde,
Bert Huysentruyt en
Dominique Mondelaers
Hells Bells
Donderdag 22 februari om 20 uur
in de schouwburg
Nog tickets beschikbaar voor de extra
voorstelling op woensdag 21 februari.
Four Aces Guitar Quartet
For Aces (aperitiefconcert)
Zondag 25 februari om 11 uur
in de Lakenhal
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FILM

TENTOON
AANKONDIGINGEN
Globe Aroma
Fototentoonstelling: Toon wat ik zie

Le fidèle

Van vrijdag 2 februari tot en met zondag 25 februari in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur
De fototentoonstelling Toon wat ik zie
is het resultaat van een sociaal-artistiek
project waaraan acht vrouwen
deelnamen. Vier duo's, van telkens een
gevluchte vrouw en een fotografe,
leerden elkaar gaandeweg kennen. Dat
werd vertaald in een reeks beelden. De
nadruk ligt niet op het verhaal achter
de vluchteling of op de herkomst van
de vrouwen, maar wel op wat ze zelf
willen vertellen.

Globe Aroma is een open kunstenhuis in Brussel waar vluchtelingen, nieuwkomers en actoren uit
de migratie-, inburgering-, en kunstensector elkaar ontmoeten en inspireren.
De toegang is gratis.

Maëlle Pouppez en Nedko Zechev
Cabinet of Curiosities

Dinsdag 13 februari om 20 uur
in de schouwburg

Het is liefde op het eerste gezicht tussen
de raadselachtige Gigi en de beloftevolle racepilote Bibi. Maar Gigi draagt een
geheim met zich mee. Hoe meer hij dit
probeert te verbergen, hoe dieper hij in
de problemen verzeild geraakt en hoe
zwaarder hun liefde op de proef wordt
gesteld.
Le fidèle is een Belgische misdaadfilm
uit 2017 van regisseur Michaël R.
Roskam met onder meer Matthias
Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos en
Stefaan Degand. De film duurt 130
minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

Van vrijdag 9 februari tot en met zondag 18 maart in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur
Cabinet of Curiosities is een tentoonstelling van Nedko Zhechev en Maëlle
Pouppez. Zhechev tekent onder andere
beeldverhalen, maakt collages,
animatiefilms, objecten en vrije
grafiek. Pouppez weeft, borduurt,
schrijft en verwerkt oude foto's. Allebei
houden ze van hout, metaal, oude
spullen, eigenaardige vondsten en
recyclagematerialen.

Door de opbouw van de tentoonstelling, de classificatie van hun kunstwerken en andere
alledaagse curiosa, wordt u meegenomen in een poëtische beleving over tijd, ruimte, geheugen
en herinnering.
De vernissage vindt plaats op donderdag 8 februari om 20 uur in kasteel Le Paige. U bent hier van
harte welkom.
De toegang is gratis.

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

Bigfoot Junior (+6 jaar)
Woensdag 14 februari om 14.30 uur
in de schouwburg

De dertienjarige Adam beslist om zijn
vader op te sporen die jaren geleden in
mysterieuze omstandigheden verdween. Adam ontdekt dat zijn vader de
legendarische Bigfoot is. Al die tijd hield
Bigfoot zich schuil in het woud om
zichzelf en zijn gezin te beschermen
tegen HairCo, een multinational die
wetenschappelijke experimenten wil
uitvoeren op zijn uitzonderlijke DNA.
Bigfoot Junior is een Belgische animatiefilm uit 2017. De film duurt 92
minuten.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)
februari 2018
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Sociale tarieven voor nutsvoorzieningen
Gas en elektriciteit

Water

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagde
elektriciteits- en aardgasprijs. Die wordt de sociale maximumprijs of
het sociaal tarief genoemd.

Het sociaal tarief voor waterverbruik wordt toegekend voor het hele
gezin als één van de gezinsleden op 1 januari behoort tot een van deze
categorieën:
Ÿ gepensioneerden die van de Federale Pensioendienst een
gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgen of de inkomensgarantie voor ouderen krijgen
Ÿ personen die van het OCMW een leefloon of een levensminimum
krijgen
Ÿ personen met een handicap die van de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid een inkomensvervangende tegemoetkoming
krijgen, een integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden

Om het sociaal tarief te krijgen, moet u (of iemand op uw adres) een
uitkering of tegemoetkoming krijgen van:
het OCMW
Ÿ leefloon
Ÿ financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het
leefloon
Ÿ maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of
gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat
Ÿ voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of
voorschot op een tegemoetkoming voor gehandicapten
de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Ÿ tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een
blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 procent
Ÿ inkomensvervangende tegemoetkoming
Ÿ integratietegemoetkoming
Ÿ tegemoetkoming voor hulp van derden
Ÿ bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door
een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66
procent

Sommige gezinnen krijgen geen factuur rechtstreeks van de watermaatschappij. In een appartementsgebouw bijvoorbeeld, is er vaak
een gemeenschappelijke factuur voor alle bewoners. Dan kan er geen
sociaal tarief aangerekend worden, en heb u recht op een compensatie. Dat is een vast bedrag, rechtstreeks uitbetaald aan het gezinshoofd.
Normaal gezien wordt het sociaal tarief of de compensatie automatisch toegekend. Als u twijfelt, neem dan contact op met Pidpa.

de zorgkas
Ÿ tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
de Federale Pensioendienst
Ÿ inkomensgarantie voor ouderen
Ÿ gewaarborgd inkomen voor bejaarden
Ÿ tegemoetkoming als persoon met een handicap
Ÿ op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 procent
(een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter
aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
Ÿ tegemoetkoming voor hulp van derden.
Normaal gezien wordt dit sociaal tarief automatisch toegekend. Als u
twijfelt, vraag het dan na bij uw energieleverancier.
Meer informatie:
Ÿ Dienstencentrum 't Convent
tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be
Ÿ Sociale dienst van het OCMW
maak een afspraak via tel. 014-24 66 66
12
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Extra voordelen voor beschermde afnemers
Als u recht hebt op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, bent u
een beschermde klant of beschermde afnemer. U hebt dan ook recht
op andere voordelen.
Zo kunt u bij Eandis een kortingsbon van 150 euro aanvragen voor de
aankoop van een energiezuinige wasmachine (label A of beter) of
koelkast (label A+ of beter). U moet de kortingsbon aanvragen vóór u
het toestel aankoopt.
Eandis geeft ook een premie aan beschermde afnemers die een
condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie laten plaatsen in
een bestaande woning. De premie bedraagt 1.800 euro of maximum
40 procent van het factuurbedrag.
U vindt de aanvraagformulieren bij het OCMW of op
www.eandis.be/overzicht-premies.
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WEEK VAN DE KEIGEZONDE KEMPEN
Een week vol keigezonde tips en activiteiten voor uw gezin
De Week van de Keigezonde Kempen van 1 tot 7 maart staat bol van de activiteiten voor een
gezond(er) gezinsleven. Veel gezinnen hebben wel de intentie om gezond gedrag thuis voorop te
stellen, maar lopen tegen de tijd en de drukte aan. De hoeveelheid informatie over gezondheid in
de media bemoeilijkt ook de gezonde keuze. De actieweek wil terug naar de basis van een gezond
evenwicht.

Erika's geheime tip voor
een gezond gezin

Meer dan twintig gezondheidsorganisaties uit de Kempen hebben een goed gevuld, gezond
programma samengesteld waaraan ieder gezin kan deelnemen. Ook in Herentals zijn er verschillende activiteiten. U vindt ze allemaal op www.gezondekempen.be. Doe mee en ga naar huis met
betrouwbare gezondheidsinformatie en keigezonde tips voor de hele familie. Samen werken we
aan een Gezonde Kempen!
Slotevenement op 7 maart in Turnhout
Op woensdag 7 maart wordt de actieweek feestelijk afgesloten op de Thomas More Hogeschool
in Turnhout (Campus Blairon). Ook uw gezin is van harte welkom! Vanaf 13 uur kunt u met uw
kinderen deelnemen aan een programma vol toffe en gezonde workshops, rondneuzen op de
gezonde beurs, genieten van een gratis tas soep en zoveel meer. Om 16 uur wordt de actieweek
officieel afgesloten met de uitreiking van de KEI-awards. De toegang is gratis. Inschrijven is niet
nodig.

Alles met mate. En veel prate(n).
Het moederschap heeft bij mij voor de
klik gezorgd. Alles kan, maar met mate.
Snoepen mag dus af en toe. En de pot
choco is hier nog niet verbannen.
Mama houdt ook van een pak friet of
een reep chocolade op tijd en stond.
Mijn partner en ik gebruiken ons
gezond verstand wanneer het op
gezond eten aankomt én wij sporten
vaak! Elke dag proberen we het goeie
voorbeeld te geven. En dat heeft meer
impact dan die granola te pushen.
Dat evenwicht streef ik na, in alles. Mijn
leven is het merendeel van de tijd
heerlijk in balans. Ik werk én ik geniet.
Zo'n evenwicht, daar kies je heel
bewust voor. En ook al heeft niet
iedereen op elk moment in zijn of haar
leven de mogelijkheid om de stappen te
zetten die ik heb gezet. Ik ben er wél van
overtuigd dat iedereen iets kan doen. Je
hebt altijd keuze in het leven. En zelfs de
kleine keuzes betekenen soms een
wereld van verschil.
Durf ook te zeggen wat er scheelt.
Tegen je partner of tegen je baas.
Misschien is je probleem veel minder
groot dan je denkt. Kern van mijn
happiness? Mijn gezin gezond en
gelukkig zien. Hier kiemt de liefde, van
hieruit spreaden we the love.

Erika
www.erikavantielen.be
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DAG VAN DE ACADEMIES
De academies van het deeltijds kunstonderwijs hebben een belangrijke boodschap voor
iedereen die horen wil: een Boodschap van
Algemeen Nut. Hebt u interesse in kunst, wilt
u bezig zijn met beeld, muziek, woord of dans?
Op zaterdag 3 februari geven de stedelijke
academies u de kans om te proeven van een
kunstvorm die u het meeste ligt.

Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans
Van 12 tot 16 uur
Grote Markt en verschillende locaties in het
stadscentrum
In het kunstenloket op de Grote Markt
verwennen de leerlingen van de afdelingen
muziek en woord iedere welwillende voorbijganger met een vleugje muziek, een gedicht of
een verhaal dat zinnenstrelend verbaast. Zij
staan u ook artistiek bij terwijl u boodschappen
doet in het stadscentrum. U komt hen tegen in
winkels en handelszaken, subtiel, van oor tot
oor of groots. Muzikaal, theatraal, poëtisch, en
gratis. Lang leve de kunsten!
Meer informatie: www.samwdherentals.be,
tel. 014-21 33 05

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
laat in haar plannen kijken
Van 10 tot 18 uur
Markgravenstraat 89
Binnen enkele jaren verhuist de
S te d e l i j ke A ca d e m i e vo o r
B eeld en d e Ku n st n a a r d e
Molenvest. Daar wordt een
kantoorgebouw omgebouwd tot
een grote Kunstencampus waar
ook de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans haar
onderkomen zal vinden. Op de
Dag van de Academies laat de
academie in de plannen kijken. In
de Vitrine, de galerie van de
academie, kunt u de originele
maquette en ontwerptekeningen
van FVWW architecten bekijken en ontdekt u wat de toekomstige
Kunstencampus te bieden heeft voor de stad Herentals en haar
bewoners.
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Naar aanleiding van deze ambitieuze plannen fantaseerden de
studenten van het atelier mixed media over hun droomatelier. Zij
zetten hun zoektocht naar het utopische atelier om in beeldhouwwerken die tentoongesteld worden in de inkomhal.
Maar er is nog veel meer te beleven op deze Dag van de Academies. In
de verschillende ateliers kunt u niet alleen de studenten aan het werk
zien, maar wordt u ook uitgenodigd om zelf deel te nemen aan
artistieke workshops. Voor de kinderen zijn er ook verschillende doeactiviteiten. In het eetcafé kunt u iets eten of drinken.
Maud Vanhauwaert, de nieuwe Antwerpse stadsdichter, schreef voor
deze Dag van de Academies haar Boodschap van Algemeen Nut.
Ontdek haar gedicht visueel en auditief in de zeecontainer op het
parkeerterrein van de academie.
Meer informatie: www.herentals.be/kunstacademie,
tel. 014-28 51 55

AANKONDIGINGEN
Herfst- en Winterwandelingen
In de herfst en de winter kunt u op zondag gratis wandelen onder begeleiding van een gids. De
wandelingen vertrekken om 14.30 uur vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar twee
uur later ook aan. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis.
Op zondag 4 februari vertrekt de wandeling aan café Den Beiaard (Grote Markt 19), op 11
februari aan de Brink (Bosbergen 1), op 18 februari aan De Hut (Spaanshofpark) en op 25 februari
aan de Engineers Club Bar & Bistro op het golfterrein Witbos. De volledige kalender vindt u op
www.herentals.be/winterwandelingen en in de brochure bij de dienst toerisme.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Vriendjesdagen in het
Netepark
Van dinsdag 6 februari tot en met
zondag 11 februari zijn het weer
Vriendjesdagen in het Netepark. Elke
jongere (tot en met 18 jaar) mag een
vriend of vriendin meebrengen die voor
de helft van de normale toegangsprijs
mee kan komen zwemmen.
Meer informatie: www.netepark.be

Vertelwandeling Herentalse Natuurgidsen en Natuurpunt
Op zaterdag 3 februari houden de Herentalse Natuurgidsen en Natuurpunt hun jaarlijkse
vertelwandeling. Die gaat dit jaar over Den Aard. Boer Bavo stelt zijn erf weer ter beschikking als
vertrekpunt (Schravenhage 4 in Noorderwijk). In de omliggende weilanden en bossen zijn er
vertellers en muzikanten om u te plezieren en achteraf kunt u samen nog wat pintelieren. Er is
drank, soep en wat lekkers. Tussen 18.30 uur en 20.30 uur vertrekt er om het kwartier een gids
met een groepje wandelaars. Deelnemen kost twee euro. Laarzen zijn aangeraden!

Met Lize Spit op de
zolder van het
Dorpshuis

Meer informatie: Erik Vervoort, gsm 0496-23 31 38

Jazz in Thals Sessions met Jef Neve
Voor het eerste concert van 2018 in de reeks Jazz in Thals Sessions staat niemand minder dan Jef
Neve op het podium van cultuurcentrum 't Schaliken. Voor zijn Spirit Control Tour brengt hij een
uitgebreide bezetting mee. Het tempo ligt hoog, de piano duwt de stroom voorwaarts, drums en
elektronica doen het rommelen in de onderbuik, terwijl de strijkers voor het drama zorgen.
Het concert vindt plaats op vrijdag 9 februari om 20.30 uur. De toegang bedraagt 25 euro. U kunt
uw ticket bestellen via cc 't Schaliken (www.schaliken.be, tel. 014-21 90 88).
Meer informatie: info@jazzinthals.be
Foto: Keke Keukelaar

Woensdag 7 februari belooft een
topdag te worden voor de leeskring van
Davidsfonds Noorderwijk/Morkhoven.
In februari nodigt de leeskring elk jaar
een auteur uit op de bijeenkomst. Dit
jaar is Lize Spit te gast. Met haar
debuutroman Het smelt is zij dé literaire
sensatie van de laatste jaren in de
Nederlandse letteren. Ze geeft geen
lezing, houdt geen monoloog, maar
wisselt samen met u van gedachten.
Elke lezer die dat wil, kan het woord
nemen. De bijeenkomst start om 20 uur
en vindt plaats op de zolder van het
Dorpshuis in Noorderwijk (Ring 26).
Leden van het Davidsfonds betalen 7
euro, niet-leden 10 euro.
februari 2018
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AANKONDIGINGEN
'n Dood-gewoon avondje
ABCTheater speelt de dolle klucht 'n Dood-gewoon avondje van auteur Johan Deckers. Ria wil
samen met haar man Frank hun eerste huwelijksverjaardag vieren. Net diezelfde avond heeft
Frank een afspraak met zijn directeur om zijn promotie te bespreken. Het is geen alledaags
voorstel van de directeur, waardoor Frank in allerlei benarde situaties terecht komt. Dit is alvast
de start van een alles behalve dood-gewoon avondje.
De voorstellingen vinden plaats in de podiumzaal van kOsh Campus Collegestraat op 10, 11, 14,
16, 17, 23 en 24 februari. Een kaart kost 9 euro.
Meer informatie en tickets: abctheater.be, abctheater@hotmail.com, gsm 0479-95 08 66

Sterrenkijkdagen op het dorpsplein in Morkhoven
De Amateursterrenkundigen van Herentals (ASH-Polaris) staan weer paraat tijdens de Nationale
Sterrenkijkdagen. Deze vinden plaats op vrijdag 23 en zaterdag 24 februari, telkens vanaf 19 uur.
Na verschillende edities op het Herentalse begijnhof stelt de vereniging haar telescopen dit jaar
ter beschikking op een nieuwe locatie: het dorpsplein van Morkhoven. Bij helder weer kunt u
mooie nevels, schitterende sterrenhopen en verre melkwegstelsels zien passeren en leert u de
belangrijkste sterrenbeelden terug te vinden.
Maar er is meer. In het kader van Wereldtals kunt u in het Dorpshuis van Morkhoven (Dorp 12)
doorlopend luisteren naar verhalen over sterrenbeelden uit andere culturen.
Meer informatie: ASH-Polaris, gsm 0471-07 85 04, ashpolaris@hotmail.com,
www.ashpolaris.vvs.be

Tien jaar Locorotondo
Circusatelier Locorotondo bestaat tien jaar! Dat vieren ze met extra circusshows in cultuurcentrum 't Schaliken. Op donderdag 15 februari treden alle productiegroepen op. Dit zijn groepen
met getalenteerde jongeren die samen gedurende langere tijd aan een voorstelling werkten. Op
zaterdag 17 en zondag 18 februari treden alle huidige leerlingen van de circusschool op in vijf
verschillende shows. Alle optredens van deze feesteditie worden begeleid door muzikanten van
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
Meer info op www.locorotondo.be

Dienstencentrum
't Convent
Pannenkoeken met Lichtmis
Lichtmis vieren we traditioneel met
pannenkoeken. Op woensdag 31
januari steken de medewerksters van 't
Convent de handen uit de mouwen en
kunt u tussen 14 en 16 uur komen
smullen in de cafetaria. Twee pannenkoeken kosten 1,50 euro. Inschrijven
hoeft niet.

Facebook voor senioren
Dienstencentrum 't Convent organiseert een basiscursus Facebook voor
senioren. Met Facebook kunt u
eenvoudig contact houden met uw
vrienden en ook nieuwe vrienden
maken. U kunt laten weten waar u zelf
mee bezig bent en de interesses van uw
vrienden opzoeken. Maar let op met
wat u op Facebook plaatst, want
iedereen kan meekijken!
Tijdens de reeks van vier lessen worden
al deze aspecten besproken en
ingeoefend. Aan het einde van de
cursus kunt u dan zelf beslissen of u een
Facebookprofiel aanmaakt of niet.
De lessen vinden plaats in het
dienstencentrum op woensdag 14, 21
en 28 februari en 7 maart, telkens van
9.30 uur tot 12 uur. U kunt uw eigen
laptop (Windows 10, 8.1, 7 of Mac),
smartphone of tablet meebrengen,
maar er zijn ook computers ter
beschikking. Deelnemers moeten wel
een basiskennis hebben van Windows
of Mac.
Beslist u om een Facebookprofiel aan te
maken, dan hebt u een e-mailadres en
een wachtwoord nodig. Wie dit nog
niet heeft, kan er tijdens de les een
aanmaken.
Meer informatie en inschrijvingen:
dienstencentrum ’t Convent,
Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00,
dienstencentrum@ocmwherentals.be
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BURGERZAKEN
Cultuurcafé met Jazzair

Geboorten
03/12
10/12
11/12
11/12
12/12
13/12
18/12
19/12

Tjeu, zoon van Stephanie Joos en Roel Goor
Lucy, dochter van Anouschka Mariën en Tom Van den
Bergh
Alisha, dochter van Mélodie Simon en Kevin Blanpain
Axel, zoon van Tessa Van Herck en Kristof Berings
Qasim, zoon van Saloua El Hamouni en Hassan El Hamouni
Otto, zoon van Elsbeth Peeters en Mattias Verlinden
Lana, dochter van Erica Buys en Björn De Keyser
Nicholas, zoon van Mihaela Constantineanu en BogdanDorin Constantineanu

Overlijdens

Waar jazz en latin samensmelten, waar plezier en passie voor muziek
samenkomen, daar vindt u Jazzair. Dit trio muzikanten uit Herentals
en Olen bestaat uit Jef Mariën (zang en gitaar), Linda Vandenbroeck
(zang) en Wim Salien (contrabas en basgitaar). Zij spelen jazzstandards, zwoele bossa nova, easy listening jazz en romantische
ballads. Op zaterdag 3 februari treedt Jazzair op in het Cultuurcafé in
het koetshuis in het Stadspark. De deuren gaan open om 19 uur en het
concert begint om 20 uur. De toegang is gratis.

SteMMen voor Ethiopië
Vzw Sterren voor Ethiopië organiseert haar vierde benefietconcert
ten voordele van kinderen in Ethiopië. Het concert vindt plaats op
zaterdag 3 februari om 19.30 uur in cultuurcentrum ’t Schaliken.
Verschillende koren, bands en soloartiesten uit Herentals en
omgeving staan garant voor een muzikaal hoogstaand programma.
Een ticket kost 10 euro en is verkrijgbaar via cc ’t Schaliken
(www.schaliken.be, tel. 014-21 90 88).
Meer informatie: www.sterrenvoorethiopie.be

Wat vertelt ons een schilderij?
Hebt u soms ook de indruk dat u niet begrijpt waarom een schilderij zo
speciaal is? Wat wou de maker ons vertellen? Soms zit het in de kleine
details waar we over kijken. Op vrijdag 16 februari nodigt de
Vrouwenraad Jean-Pierre Maeremans uit. Hij legt haarfijn uit waar u
op moet letten. De voordracht start om 14 uur en vindt plaats in het
Koetshuis in het Stadspark. Alle vrouwen van Herentals, Noorderwijk
en Morkhoven zijn welkom. De toegang is gratis.

22/11
05/12
07/12
07/12
12/12
13/12
13/12
14/12
15/12
15/12
16/12
20/12
21/12
23/12
23/12
24/12
26/12
30/12
31/12
01/01
02/01
03/01

Tivadar Agotha (86), echtgenoot van Maria Josepha Heylen
Maria Celis (85), echtgenote van Frans Cornelissen
Emiel Tubex (87), echtgenoot van Maria Van Houdt
Maria Pelsmaekers (89), weduwe van Frans Versweyvelt
Mathild Vermylen (77), weduwe van August Verboven
Maurits Verwerft (84), echtgenoot van Lea Truijen
Maria Simons (92), weduwe van Frans Wouters
Magdalena Vervoort (88), weduwe van Carolus Van Looy
Frans Verreet (81), echtgenoot van Rosalia Bauweraerts
Angela Van Grieken (87), weduwe van Georges Van Sande
Margareta Nuyts (92), weduwe van Jozef Geens
Josephus Verhaert (86), echtgenoot van Roger Toremans
Carolus Mariën (82), echtgenoot van Emiliana Van den
Bergh
Suzy Baeten (59), echtgenote van Charles Vermylen
Laurentius Molenberghs (82), echtgenoot van Rosa Van
Rooy
Celina Snoeys (78)
Michel Legiers (59)
René Van kerkhoven (81), weduwnaar van Godelieva
Moons
Dimitri Liekens (37)
Jozef Michielsen (61)
Franciscus Vervoort (71)
Yvonne Loffens (87), weduwe van Gustaaf Willems

Huwelijksaankondigingen
Steven Driessens en Cathy Van Haerenborgh
Klaudio Daullja en Paula Tafa
Anthony Penen en Caroline Driessen
Terah van Vliet en Sharon Luffin
Ben Cannaerts en Sanne Verhoeven
Ivan Vivet en Ellen Kenis

Huwelijken
Rutger Belmans en Charlotte Jacops
Ahmed Zankar en Dllal Achram
Terah van Vliet en Sharon Luffin

Meer informatie: Louiza Van Sand, tel. 014-22 00 55
februari 2018
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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.

DO 01/02
DO 01/02

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven,
Goorstraat 1 / Van 17.30 tot 20.30 uur

Van 09/02
tot 18/03

SPORT

Seva Yoga Kempen – Start beginnerscursus /
(W)Onderwijs, Nonnenstraat 14-16 / 19.30 uur / Info:
sevayoga.be

VR 09/02

BLOED
TENTOON

Maëlle Pouppez en Nedko Zechev – Cabinet of
Curiosities / Kasteel Le Paige / op vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur

MUZIEK

Jazz in Thals Sessions – Jef Neve / cc 't Schaliken /
20.30 uur

THEATER

De Noorderwijkse Toneelvrienden – Buenos Dias
Benidorm / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27 / 20
uur

SOCIO

Alegria – Schedelmassage / Oud Gasthuis, Nederrij
133/A / 9.30 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

Van 02/02
tot 25/02

TENTOON

Globe Aroma – Fototentoonstelling: Toon wat ik zie /
Lakenhal / op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17
uur

WERELD

VR 02/02

UiT

Heemkring Nortrevic – Pannenkoeken met Lichtmis /
Dorpshuis, Ring 26 / Van 15 tot 18 uur

Wör & Trio Dhoore – Flemish Folk Caravan / CC
Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg /
20.30 uur

THEATER

THEATER

Theaterspektakel en Theaterling - BOG. een poging het
leven te herstructureren / Kamertheaterzaal 't Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur

De Noorderwijkse Toneelvrienden – Buenos Dias
Benidorm / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27 / 20
uur

THEATER

DANS

Roffa Tango Trio – Tango de hoy / cc 't Schaliken / 20

ABCTheater – 'n Dood-gewoon avondje / kOsh Campus
Collegestraat, Collegestraat 46 / 20 uur

THEATER

THEATER

De Noorderwijkse Toneelvrienden – Buenos Dias
Benidorm / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27 / 20
uur

De Noorderwijkse Toneelvrienden – Buenos Dias
Benidorm / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27 / 20
uur

UiT

Maandelijkse muntenbeurs van Numismatica Romeinse munten geslagen in Brittannië / SintAntoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur

THEATER

Vertelwandeling Herentalse Natuurgidsen en
Natuurpunt / Boer Bavo, Schravenhage 4 / Van 18.30
tot 20.30 uur

ABCTheater – 'n Dood-gewoon avondje / kOsh Campus
Collegestraat, Collegestraat 46 / 14.30 uur

WANDEL

Herfst- en Winterwandeling / de Brink, Bosbergen 1 /
14.30 uur

MUZIEK

Cultuurcafé: Jazzair / Koetshuis, Stadspark / 20 uur

THEATER

THEATER

De Noorderwijkse Toneelvrienden – Buenos Dias
Benidorm / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27 / 20
uur

De Noorderwijkse Toneelvrienden – Buenos Dias
Benidorm / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27 / 14
uur

TUIN

THEATER

Theaterspektakel en Theaterling - BOG. een poging het
leven te herstructureren / Kamertheaterzaal 't Hof,
Grote Markt 41 / 15 uur

TuinHier - Ecotuin / Eetzaal kOsh Campus
Scheppersstraat / 10 uur

THEATER

Els Dottermans en Katelijne Verbeke - Annie M.G.
Schmidt voor volwassenen / Kapel Hotel Karmel / 11
uur / UITVERKOCHT

ZA 03/02

THEATER

WANDEL

ZO 04/02

WANDEL

DI 06/02

WO 07/02

ZA 10/02

ZO 11/02

Theaterspektakel en Theaterling - BOG. een poging het
leven te herstructureren / Kamertheaterzaal 't Hof,
Grote Markt 41 / 20 uur

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

MA 12/02

BLOED

THEATER

Sprookjes enzo / Cie Lewis – Lampionaio / cc 't
Schaliken / 11 uur en 14.30 uur / UITVERKOCHT

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal 't Hof, Grote Markt
41 / Van 17 tot 20.30 uur

DI 13/02

FILM

Le fidèle / cc 't Schaliken / 20 uur

THEATER

De Noorderwijkse Toneelvrienden – Buenos Dias
Benidorm / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27 / 19
uur

WO 14/02

THEATER

ABCTheater – 'n Dood-gewoon avondje / kOsh Campus
Collegestraat, Collegestraat 46 / 20 uur

FILM

Bigfoot Junior (+6 jaar) / cc 't Schaliken / 14.30 uur

RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

DO 15/02

UiT

Tien jaar Locorotondo / cc 't Schaliken / Info:
www.locorotondo.be

MUZIEK

Mathieu & Guillaume – Als ik van u was (Boke Hertals)
/ foyer cc 't Schaliken / 12.15 uur

SOCIO

Alegria – Hand- en voetmassage / Oud Gasthuis,
Nederrij 133/A / 9.30 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

SENIOR

Grijze Panters – Bezoek aan tentoonstelling Magritte,
Broodthaers & de hedendaagse kunst in Brussel / Info:
Joke, tel. 014-22 04 07

VROUW

Vrouwenraad: Kunst voor iedereen door Jean Pierre
Maeremans / Koetshuis, Stadspark / 14 uur

THEATER

ABCTheater – 'n Dood-gewoon avondje / kOsh Campus
Collegestraat, Collegestraat 46 / 20 uur

THEATER

De Noorderwijkse Toneelvrienden – Buenos Dias
Benidorm / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27 / 20
uur

THEATER

ABCTheater – 'n Dood-gewoon avondje / kOsh Campus
Collegestraat, Collegestraat 46 / 20 uur

UiT

Tien jaar Locorotondo / cc 't Schaliken / Info:
www.locorotondo.be

THEATER

De Noorderwijkse Toneelvrienden – Buenos Dias
Benidorm / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27 / 20
uur

WANDEL

Herfst- en Winterwandeling / De Hut, Spaanshofpark /
14.30 uur

UiT

Tien jaar Locorotondo / cc 't Schaliken / Info:
www.locorotondo.be

VR 16/02

LITERATUUR Leeskring Davidsfonds Noorderwijk/Morkhoven met

Lize Spit / Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26 / 20 uur

DO 08/02

12
6
20

SOCIO

Familiegroep dementie – Voorstelling van het nieuwe
Lokaal Dienstencentrum (LDC) 't Convent / Begijnhof
17 / 18 uur

THEATER

Dounia Mahammed – Salut copain (Circuit X) / CC
Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg /
20.30 uur

SOCIO

De Cirkel - Bezemsteelhaken / Lierseweg 132 / 13.30
uur / Info: tel. 014-24 66 92

RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

HUMOR

Katinka Polderman – Tiert welig / cc 't Schaliken / 20
uur

SOCIO

Alegria – Gelaatsverzorging / Oud Gasthuis, Nederrij
133/A / 9.30 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

februari 2018

ZA 17/02

ZO 18/02

THEATER

De Noorderwijkse Toneelvrienden – Buenos Dias
Benidorm / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27 / 14
uur

MA 19/02

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal 't Hof, Grote Markt
41 / Van 17 tot 20.30 uur

Elke dinsdag

Turnen

DI 20/02

SENIOR

Grijze Panters – Gastronomisch eten in Hoogstraten /
Info: Joke, tel. 014-22 04 07

Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur /
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34

Elke woensdag

Fietsen

WO 21/02

WOORD

Michaël Van Droogenbroeck – Wat met uw geld? /
Lakenhal / 20 uur

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

Elke donderdag Petanque

INFO

Viva SVV – Peulvruchten: goed of slecht? / Well2Daycentrum, Zandstraat 42 / 20 uur

't Convent / Van 13.30 tot 17 uur / Info: Suzanne
Noyen, tel. 014-23 10 34

Elke donderdag Dansen

FIETS

Fietsgraveren / Fietspunt station / Van 12 tot 15 uur

THEATER

Ben Segers, Lucas Van den Eynde, Bert Huysentruyt en
Dominique Mondelaers – Hells Bells / cc 't Schaliken /
20 uur / UITVERKOCHT

Dansen zonder partner / Sportcomplex De
Vossenberg / Beginners van 13 tot 14 uur,
gevorderden van 14 tot 16 uur / Info: Wieza
Bosmans, tel. 014-21 87 78

DO 22/02

VR 23/02

ZA 24/02

ACTIEVE SENIOR
OKRA Sint-Waldetrudis

OKRA Sint-Antonius

SOCIO

Alegria – Workshop kleien / Oud Gasthuis, Nederrij
133/A / 13.30 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

Elke maandag

Petanque

't Convent / Van 14 tot 17 uur / Info: Mia Driesen,
gsm 0486-40 33 93

THEATER

ABCTheater – 'n Dood-gewoon avondje / kOsh Campus
Collegestraat, Collegestraat 46 / 20 uur

Elke woensdag

Fietsen

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

UiT

ASH-Polaris - Sterrenkijkdagen / Dorpshuis en
dorpsplein Morkhoven / Vanaf 19 uur

JAZZ

Bram Weijters Crazy Men – Jazz@RElaX: Here comes
the Crazy Man / Schouwburg Rex, Smallestraat 2, 2400
Mol / 20.15 uur

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

THEATER

ABCTheater – 'n Dood-gewoon avondje / kOsh Campus
Collegestraat, Collegestraat 46 / 20 uur

Elke donderdag Hobbyclub
voor dames

UiT

ASH-Polaris - Sterrenkijkdagen / Dorpshuis en
dorpsplein Morkhoven / Vanaf 19 uur

S-Sport

WANDEL

Herfst- en Winterwandeling / Engineers Club Bar &
Bistro, Witbos z/n / 14.30 uur

KLASSIEK

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie

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

Elke dinsdag

Dansen

Four Aces Guitar Quartet – For Aces (aperitiefconcert) /
Lakenhal / 11 uur / UITVERKOCHT

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

Elke dinsdag

Spelen

TUIN

TuinHier - Ecotuin / Eetzaal kOsh Campus
Scheppersstraat / 10 uur

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

Elke donderdag Dansen

DI 27/02

RAAD

Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Administratief
centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Dansen zonder partner / Sportcomplex De
Vossenberg / Van 9.30 tot 11 uur / Info: MarieLouise Bertels, tel. 014-21 99 79

WO 28/02

UiT

Carnavalschaatsen / IJsbaan Sport Vlaanderen,
Vorselaarsebaan 60 / Van 13.30 tot 16 uur

Elke donderdag Fietsen

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

ZO 25/02

Sportelen

Heemkring Nortrevic bakt pannenkoeken

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

Fitness

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

'Geen vrouwtje zo arm, of ze maakt op Lichtmis haar pannetje warm.'
De heemkring Nortrevic houdt een mooie traditie in ere. Op MariaLichtmis, vrijdag 2 februari, bakken de leden pannenkoeken aan het
Dorpshuis van Noorderwijk (Ring 26). Iedereen is tussen 15 en 18 uur
welkom voor een gratis pannenkoek. Er is ook koffie, thee en warme
chocolademelk. Kom op tijd, want op is op.
Vandaag de dag is Lichtmis vooral
een christelijk feest. Van oorsprong
is het echter een Keltisch feest met
lente en vruchtbaarheid als centrale
thema's. Met Lichtmis wordt de
terugkeer van het licht gevierd: de
donkerste dagen zijn voorbij en de
lente staat bijna voor de deur. De
ronde, goudkleurige pannenkoeken
symboliseren de zon.

Elke donderdag Badminton
Elke vrijdag

De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Aquafitness Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

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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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.

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

burgemeester Jan Bertels

Federale pensioendienst werknemers

Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde,
algemeen beleid en coördinatie, communicatie en
informatie, openbare werken en gemeentelijk
patrimonium, bevolking en burgerlijke stand,
ondergeschikte besturen (OCMW en kerkfabrieken)

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

Eerste en derde maandag van de maand
van 18.30 tot 19.30 uur, vrijdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] burgemeester.jan.bertels@herentals.be

schepen Mien Van Olmen
Ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen,
monumenten en landschappen, landbouw en
plattelandsontwikkeling
Alleen na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@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

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)

Commissie voor Juridische Bijstand
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

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

schepen Liese Bergen

Fonds voor arbeidsongevallen

Sport, personeel, gezondheidsbeleid, financiën

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

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, sociale
economie en seniorenprojecten, huisvesting
Maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Bieke Baeten
Jeugd, internationale samenwerking, informatica,
kinderopvang
Alleen na afspraak
[i] schepen.bieke.baeten@herentals.be

schepen Fons Michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW
Alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Alegria open huis voor mensen met kanker
Nederrij 133/A

DRINGENDE HULP
Ziekenwagen en brandweer

112

Politie

101

Antigifcentrum

070-245 245

Gasgeur

0800-65 065

Anonieme Alcoholisten

0475-54 71 44
René 014-51 20 51
Karel 014-51 55 48
Lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon

078-15 22 52

Awel

WACHTDIENSTEN
Apothekers

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

102

Boskat

014-23 31 36

CardStop

070-344 344

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
CAW de Kempen, Hofkwartier 23

014-21 08 08

Child Focus

116000

Contact Center Personen met een Handicap

0800-987 99

deN Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

0472-22 86 71
014-22 17 81
014-84 12 00
014-21 40 73

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 89

014-28 51 55

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16

Academie voor Muziek, Woord en Dans
Hikstraat 28

014-21 33 05

De Fakkel
vereniging waar armen het woord nemen

Belastingen

02-575 82 60

DocStop

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-56 66 30

Eandis

078-35 35 00

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-21 90 88

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Holebifoon

0800-99 533

Stadsloket

0487-99 06 23
014-21 40 73

Diabetes Infolijn

0800-96 333
00800-2123 2123

De Lijn

070-220 200

Infopunt Dementie

014-28 20 00

Dienstencentrum ’t Convent - Begijnhof 17

014-28 20 00

IOK - Geel

014-58 09 91

Diftar-informatielijn

0800-97 687

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Kankerlijn

0800-35 445

Kringkruidenier - Lierseweg 132

014-24 66 84

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132

015-23 73 93

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132

014-24 66 93

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

014-24 66 97

NMBS - Herentals

03-229 56 14

’t Peeseeke
openbaar computerlokaal - Lierseweg 132

OCMW - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Tele-onthaal

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Sport, jeugd en internationale samenwerking
De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

Vlaamse Wegentelefoon

0800-122 66

014-85 95 10

Vzw OpWeg
ondersteuning van personen met een handicap

014-23 18 80

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60
Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Woonzorglijn

078-15 25 25

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk

014-28 50 50

Zelfmoordlijn

1813

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Ziekenvervoer (niet dringend)

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Zit Stil (ADHD)

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

106

105
03-830 30 25
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

VR

ADMINISTRATIEF CENTRUM

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 EN TOERISME

NA AFSPRAAK

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

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

RECYCLAGEPARK

14.00-16.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

HUMMELTJESHOF

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

SPORT EN JEUGD

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

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

09.00-17.00

09.00-10.30

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

KRINGKRUIDENIER

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL

13.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

10.00-12.00

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

OPENBAAR COMPUTERLOKAAL
’T PEESEEKE
HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD

Openingstijden krokusvakantie (10/2 – 18/2)
Op weekdagen zijn alle 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 zwembaden open van 9 tot 17 uur.
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