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Sinds 16 februari kunnen avonturiers en natuurliefhebbers terecht in het 

speelbos aan het nieuwe Begijnhofpark. Het speelbos werd gerealiseerd 

door de firma Nature Play uit Morkhoven en kostte ongeveer 40.000 

euro. De natuurlijke speelelementen dagen de kinderen uit om op 

ontdekking te gaan.

De vleermuis is de centrale figuur in het speelbos. De eikendreef is 

namelijk een belangrijke vliegroute voor deze diertjes. De vleermuizen 

nemen de kinderen mee op hun vlucht langs de troon van de 

Trollenkoning en langs de sprookjesachtige heksenkring. Onderweg 

kunnen ze kampen bouwen, hun evenwicht testen, klimmen, klauteren of 

gewoon even rondhangen.

Binnenkort komt er nog een vertelpaal met verhaaltjes waarin de 

kinderen meer vernemen over het magische speelbos en zijn bewoners.

U kunt het speelbos bereiken via de Begijnenvest, de Burchtstraat of het 

Spaanshofpark. Aan elke invalsweg staat een toverfiguur die u graag op 

weg helpt. 

Veel plezier!

Magisch speelbos 
in het centrum van de stad

Wereldtals

Herentals, Morkhoven en Noorderwijk tellen begin dit jaar iets meer 

dan 28.000 inwoners. Ons inwonersaantal blijft gestaag groeien, maar 

toch willen we een stad op mensenmaat blijven. Een stad waar het goed leven en toeven is.

Bijna 6 procent van onze inwoners zijn niet-Belgen, 1.695 personen om precies te zijn. Onze 

stad en deelgemeenten krijgen dus een internationaal karakter, zoals de rest van 

Vlaanderen. Er verblijven immers meer dan 100 nationaliteiten in onze stad. Deze nieuwe 

inwoners zijn een deel van onze samenleving en maken via vrienden, school en overheden 

kennis met onze 'Hertalse manier van leven', met onze omgangsvormen. 

Onbekend maakt onbemind. Daarom is het belangrijk dat mensen van verschillende 

culturen elkaar leren kennen. Zo leren ze respect opbrengen voor elkaars eigenheden. 

Tijdens Wereldtals kunt u in maart en april kennis maken met verschillende mensen uit de 

verschillende culturen die in Herentals wonen. Ze koken voor u, ze praten met u en zo leren 

we elkaar beter kennen. En dat is een belangrijke voorwaarde om in harmonie met elkaar te 

kunnen samenleven. Geniet van de interculturele verrijking van Wereldtals! 

Uw burgemeester
Jan Bertels
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Aankondigingen voor de Stadskrant van april 

moeten uiterlijk op donderdag 1 maart bij de 

redactie zijn. De redactie heeft het recht 

inzendingen te weigeren, in te korten en te 

wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
®Gedrukt op 100 % 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.

Schoolstraat aan basisschool (W)Onderwijs

Sinds 19 februari zijn er twee nieuwe schoolstraten in Herentals: de Nonnenstraat (tussen 

Lantaarnpad en Koppelandstraat) en de Kloosterstraat. Dit betekent dat er op het einde van de 

schooldag geen autoverkeer is toegestaan in de omgeving van de poort van basisschool 

(W)Onderwijs. Dat maakt het voor de leerlingen veiliger om met de fiets of te voet naar huis te 

gaan. 

De schoolstraat geldt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 uur tot 15.40 uur en 

op woensdag van 12.10 uur tot 12.20 uur. De school zorgt zelf voor het plaatsen en verwijderen 

van de hekken en borden. Het verkeersreglement geldt tot 29 juni 2018. Daarna volgt een 

evaluatie en bekijken de stad en de school samen met de buurtbewoners of de schoolstraat 

definitief kan worden ingevoerd. 

Niet meer dan 30 minuten parkeren voor het station

Het college van burgemeester en schepenen keurde een aanvullend verkeersreglement goed 

voor het Stationsplein. De parkeerstrook voor het stationsgebouw wordt duidelijk onderver-

deeld in negen parkeervakken. Wie daar parkeert, moet een parkeerschijf leggen en mag het 

voertuig niet langer dan 30 minuten laten staan. Deze regel geldt op alle dagen van de week, van 

5 tot 22 uur.

Uw straat, een speelstraat?

Tijdens de maanden juli en augustus kunt u van uw straat een speelstraat maken. Daar kunnen de 

kinderen tussen 12 en 21 uur veilig spelen. Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo moet uw straat 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.

Bij uw aanvraag moet u een petitielijst voegen. Op die lijst staan de adressen van de hele straat 

(of van het deel van de straat dat speelzone wordt), samen met de namen en handtekeningen 

van de gezinnen die akkoord gaan. Als de speelstraat een andere straat onbereikbaar maakt, 

moet u ook die straat aan de petitielijst toevoegen. In totaal moet 60 procent van de gezinnen 

akkoord gaan.

Aanvragen voor speelstraten moeten uiterlijk op vrijdag 20 april bij het stadsbestuur zijn. U vindt 

het reglement en het aanvraagformulier terug op www.herentals.be/speelstraat.

Informatieavond over restauratie de schuur

Het stadsbestuur heeft plannen om het 

bijgebouw van de oude pastorie in 

Noorderwijk, beter bekend als de 

schuur, te restaureren. Het openbaar 

onderzoek loopt tot en met 8 maart. 

Op maandag 5 maart om 19 uur kunt u 

een toelichting bijwonen in het 

Dorpshuis van Noorderwijk (Ring 26). 

De architect toont u de plannen en 

beantwoordt uw vragen. 

U kunt de plannen ook inkijken bij het stadsloket. Daarvoor maakt u een afspraak met de dienst 

omgeving (www.herentals.be/omgeving, tel. 014-28 50 50).
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Leertuin

Het openbaar domein is er voor iedereen. Toch kan het gebeuren dat u er tijdelijk een deeltje 

van moet innemen, bijvoorbeeld bij een verhuis of een grote levering. We leggen u graag uit 

wat u daarvoor moet doen.

Wanneer u verhuist, meubels laat leveren, een container plaatst of een hoogtewerker gebruikt, 

moet u hoogstwaarschijnlijk een of meer parkeerplaatsen op straat innemen. Om dat op een 

vlotte en veilige manier te laten verlopen, moet u toestemming vragen aan de stad.

Wat moet u doen?

Vraag uw parkeerverbod vijf dagen vooraf aan via www.herentals.be/parkeerverbod. U 

kunt ook een afspraak maken bij het stadsloket. Het stadsbestuur onderzoekt uw vraag 

en bezorgt u de toestemming via e-mail of met de post. Daarna kunt u de 

verkeersborden ophalen bij de Stedelijke Werkplaats (Hemeldonk 8). Minstens 24 uur 

voor het parkeerverbod ingaat, plaatst u de verkeersborden op straat en bezorgt u het 

formulier 'tijdelijk parkeerverbod' aan de politie. Op dat formulier kunt u de gegevens 

invullen van voertuigen die op dat moment reeds geparkeerd staan.

Wanneer u buiten parkeerplaatsen nog andere delen van het openbaar domein (stoep, fietspad, 

rijweg, ...) wil innemen, dan bent u verplicht om weggebruikers te waarschuwen voor het gevaar. 

Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u een ladderlift gebruikt die op de stoep staat, of wanneer 

een kraan de rijbaan inneemt bij het leveren van bouwmaterialen. Voor het plaatsen van het 

nodige signalisatiemateriaal moet u een vergunning aanvragen.

Wat moet u doen?

Vraag uw signalisatievergunning veertien dagen vooraf aan via www.herentals.be/ 

signalisatievergunning. U kunt ook een afspraak maken bij het stadsloket. Het 

stadsbestuur onderzoekt uw vraag en bezorgt u de vergunning via e-mail of met de 

post. Daarna kun u het materiaal ophalen bij de Stedelijke Werkplaats (Hemeldonk 8). 

De signalisatie moet tijdens de volledige duur van de werken duidelijk en correct blijven 

staan. 

Parkeerverbod

Signalisatievergunning

Vraag uw parkeerverbod en signalisatievergunning tijdig aan

Kostprijs

Voor parkeerverbodsborden en 

signalisatiemateriaal betaalt u een 

huurprijs en een waarborg. Dat gebeurt 

wanneer u het materiaal afhaalt bij de 

Stedelijke Werkplaats. 

Ÿ Per parkeerverbodsbord betaalt u 

een huurprijs van 1 euro per dag 

en een waarborg van 10 euro.

Ÿ Ander signalisatiemateriaal 

(borden, knipperlicht, dranghek-

ken, …) verhuurt de stad per week. 

Per stuk betaalt u 5 euro per week 

en een waarborg van 50 euro.

Als u het openbaar domein voor langer 

dan één dag inneemt, moet u een 

belasting betalen. Dat kan via over-

schrijving of aan het stadsloket.

Ÿ De belasting bedraagt 0,25 euro 

per vierkante meter per dag, met 

een minimum van 25 euro.

Ÿ Wanneer u betalende parkeer-

plaatsen inneemt, betaalt u een 

bijkomende belasting.
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Hondenpoep = strontvervelend

Hondenpoep is al enkele jaren een van de grootste ergernissen van de Herentalsenaar. Het 

stadsbestuur ontvangt regelmatig meldingen van bezorgde en zelfs boze burgers over dit 

fenomeen. Om dit vervelende probleem opnieuw onder de aandacht te brengen, plant het 

stadsbestuur ook in 2018 verschillende acties. 

De gemeenschapswachten delen tijdens de acties gratis hondenpoepzakjes uit en moedigen 

hondeneigenaars aan om de omgeving netjes te houden. Ook de politie is aanwezig om overtre-

dingen vast te stellen. 

Hondeneigenaars die hun hond uitlaten zonder zakje, de uitwerpselen van hun hond niet 

opruimen of hun hond niet aan de leiband houden, riskeren een boete die kan oplopen tot 350 

euro.

De stad dankt natuurlijk ook de vele hondeneigenaars die wel netjes achter hun trouwe viervoe-

ter opruimen.

Vraag uw affiche aan via www.herentals.be/hondenpoep.

Infosessie over bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker

Elk jaar krijgen zo'n 8.500 Belgen te horen dat ze dikkedarmkanker hebben. Bij mannen is 

dikkedarmkanker de derde meest voorkomende vorm van kanker, na prostaatkanker en 

longkanker. Bij vrouwen is het de tweede meest voorkomende kanker, na borstkanker.

Sinds enkele jaren krijgen alle inwoners van Vlaanderen tussen 55 en 74 jaar om de twee jaar een 

uitnodiging om gratis een stoelgangtest te doen. Vroegtijdige opsporing biedt namelijk de beste 

bescherming tegen dikkedarmkanker. Wilt u graag meer informatie over dit 

bevolkingsonderzoek, kom dan op dinsdag 27 maart om 20 uur naar de gratis infoavond in 

Cultuurcentrum Zwaneberg (Cultuurplein 1 in Heist-op-den-Berg). Iedereen is welkom maar u 

moet zich wel vooraf inschrijven.

Meer informatie en inschrijvingen: Tinne Persoons, tel. 015-25 79 61, 
tp@ocmw-heist-op-den-berg.be

Fietspunt breidt 
dienstverlening uit

Het fietspunt aan het station van 

Herentals breidt zijn dienstverlening 

flink uit. De medewerkers van het 

fietspunt doen kleine fietsherstellingen 

voor treinreizigers en houden toezicht 

op de fietsstallingen aan het station. 

Daarnaast houden zij voortaan ook 

toezicht op de reinheid van andere 

grote fietsenstallingen in de stad, zoals 

bijvoorbeeld die van het Netepark. Ze 

ruimen deze op en kijken na of er geen 

zwerffietsen aanwezig zijn. 

Het fietspunt breidt ook haar dienst-

verlening naar de stad en het OCMW 

uit. Zo zorgt het fietspunt nu voor het 

halfjaarlijks onderhoud van de fietsen 

van de stad en het OCMW. Het fietspunt 

neemt ook het onderhoud op zich van 

de loopfietsen die door scholen kunnen 

uitgeleend worden.

Voor grotere evenementen zoals 

Herentals Fietst en Feest en Summer 

Kick Off kan de stad bovendien rekenen 

op robuuste fietsrekken van het 

fietspunt.

Het fietspunt wordt uitgebaat door vzw 

De Sprong, een onderneming uit de 

sociale economie. De uitbreiding van de 

dienstverlening van het fietspunt loopt 

in samenwerking met de provincie 

Antwerpen.
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Eerste hulp bij gasgeur of gaslek

Aardgas is een populaire brandstof. We gebruiken het om ons huis te verwarmen en om te koken. 

Het gebruik van aardgas heeft veel voordelen, maar het brengt ook risico's met zich mee. 

Aardgas is namelijk licht ontvlambaar. Wanneer er bijvoorbeeld een lek ontstaat in een verou-

derde gasslang, komt er gas vrij in uw woning. Er is maar een kleine vonk nodig om dat gas te 

doen ontvlammen. Dat kan leiden tot een zware explosie.

Hoe herkent u gaslucht?

Aardgas is van zichzelf kleurloos en geurloos. Vanwege het ontploffingsgevaar wordt er een 

onaangename geur aan toegevoegd, die niet te missen is. U ruikt de geur al wanneer er slechts 1 

procent aardgas in de lucht zit. Pas bij 5 procent is er een risico op ontploffing.

Ruikt u gas?

Bij een gasgeur in huis komt veiligheid op de eerste plaats.

· Maak geen vuur.

· Doe lampen of elektrische apparaten niet aan of uit.

· Draai de hoofdkraan van de gasleiding dicht.

· Open ramen en deuren.

· Ga naar buiten.

· Bel gratis naar het noodnummer 0800-65 0 65.

Oproepen naar 0800-65 0 65 krijgen voorrang. Het gasinterventieteam rukt onmiddellijk uit.

Mensen met een spraak- of gehoorstoornis kunnen een gaslek melden met een sms-bericht naar 

8635. Typ het bericht in als volgt:

· de code voor de gasreuk: G

· de postcode van de gemeente

· de naam van de straat

· het huisnummer

Gaslekken voorkomen

· Lees de gebruiksvoorschriften van uw gastoestellen en leef ze na.

· Kijk regelmatig de vlammen van uw gastoestellen na. Zijn ze mooi blauw? Dan is er niets aan 

de hand. Is de vlam oranje of geel? Is ze hoger dan normaal? Dat wijst erop dat uw toestel niet 

goed werkt.

· Sleutel niet zelf aan gastoestellen. Laat uw gastoestellen plaatsen en jaarlijks nakijken door 

een vakkundig installateur.

Gratis fietsgraveren

De Herentalse gemeenschapswachten 

graveren elk jaar 700 tot 1.000 fietsen. 

Dat doen zij zowel tijdens de maande-

lijkse fietsgraveersessies als op scholen 

en tijdens evenementen. Door 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 en beschrijf 

uw fiets zo nauwkeurig mogelijk (merk, 

kleur, kentekens, …). Een gegraveerde 

fiets wordt, dankzij het rijksregister-

nummer, onmiddellijk via de politie aan 

de rechtmatige eigenaar terugbezorgd.

Gevonden fietsen die niet gegraveerd 

zijn, worden drie maanden bewaard in 

het magazijn van de stad. Ga regelmatig 

eens kijken, misschien is uw fiets er wel 

bij. U krijgt de fiets enkel terug wanneer 

u kunt aantonen dat de fiets van u is. 

Neem dus zeker het bewijs van aangifte 

van de fietsdiefstal, en uw fietspas of 

fietssleuteltje mee.

De volgende fietsgraveersessie vindt 

plaats op zaterdag 17 maart in het 

verkeerspark aan de Vorselaarsebaan.  

Schrijf u in op www.herentals.be/

fietsgraveren of via tel. 014-24 66 43. 

Het fietsgraveren is gratis en boven-

dien verloot het stadsbestuur elke 

maand een Helemaal Herentals 

Kadocheque onder de deelnemers.

Meer informatie
Dienst preventie
tel. 014-24 66 43
info@herentals.be



Meer informatie
Ÿ Sociale dienst van het OCMW

maak een afspraak via tel. 014-24 66 66
Ÿ Dienstencentrum 't Convent

tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be
Ÿ De Dorpel, Boerenkrijglaan 16, tel. 014-21 40 73, 

dedorpel@edpnet.be
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Hebt u al uw rechten benut?

Als u een klein inkomen hebt, kunt u recht hebben op de verhoogde 

tegemoetkoming. Die tegemoetkoming wordt meestal automatisch 

toegepast door uw ziekenfonds. U hebt dan op uw ziekenfondsklever-

tjes een nummer dat eindigt op 1. Hebt u dat niet, maar denkt u dat u 

wel recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, vraag het dan even 

na bij uw ziekenfonds.

Wie van de verhoogde tegemoetkoming geniet, krijgt heel wat 

voordelen. We sommen ze even op.

Derdebetalerssysteem
Uw huisarts kan de regeling 'derde betaler' toepassen. U betaalt bij 

een bezoek enkel het remgeld. Dat remgeld is 1 euro als u een globaal 

medisch dossier hebt, anders 1,50 euro. Dit systeem geldt enkel voor 

huisartsen die een akkoord hebben met het ziekenfonds.

Terugbetaling ziektekosten
Uw ziekenfonds betaalt u meer terug voor een bezoek aan de dokter, 

de tandarts of een specialist. Ook bij aankoop van sommige genees-

middelen krijgt u meer terug.

Hospitalisatie
Als u in een ziekenhuis wordt opgenomen, dan betaalt u minder 

verblijfskosten. Het ziekenhuis kan dan ook geen kamer- en honorari-

umsupplementen aanrekenen wanneer u in een gemeenschappelijke 

kamer of tweepersoonskamer verblijft.

Maximumfactuur
Als uw ziektekosten tijdens een kalenderjaar boven de 468,18 euro 

gaan, dan krijgt u automatisch voor de daaropvolgende prestaties het 

remgeld volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.

Blijven uw gezondheidskosten nog te hoog, ondanks de verhoogde 

tegemoetkoming? Ga dan langs bij de sociale dienst van uw zieken-

fonds of van het OCMW. Vraag na of u al uw rechten hebt uitgeput.

Zorgverzekering
U betaalt 25 euro per persoon in plaats van 50 euro voor de Vlaamse 

zorgverzekering.

Korting op Diftar-factuur
Het stadsbestuur geeft maximaal 10 euro korting op uw Diftar-factuur. 

Dit gebeurt automatisch.

Vrijetijdspas
Als inwoner van Herentals hebt u recht op de Vrijetijdspas. Daarmee 

kunt u goedkoper deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten in Herentals. U 

kunt de Vrijetijdspas aanvragen via www.herentals.be/vrijetijdspas, 

bij het stadsloket of bij De Dorpel.

Trein
U rijdt tegen halve prijs met de trein. Bent u ouder dan 65, dan hebt u 

recht op een seniorenbiljet. Daarmee betaalt u slechts 6,20 euro voor 

een heen- en terugreis op dezelfde dag.

Bus
U kunt in de Lijnwinkel een Omnipas kopen voor 53 euro (= bedrag van 

1 februari 2018). Daarmee kunt u een heel jaar met de bus en de tram 

van De Lijn rijden.

Provinciebelasting
U betaalt geen provinciebelasting. Als u toch een brief krijgt, dan moet 

u er een klevertje van uw ziekenfonds op plakken en de brief terugstu-

ren.

Verwarmingstoelage
Als u met mazout (stookolie) verwarmt, dan hebt u recht op een 

bijdrage van het verwarmingsfonds bij aankoop van maximaal 1.500 

liter per jaar. U moet deze tegemoetkoming aanvragen bij de sociale 

dienst van het OCMW binnen zestig dagen na de levering.

Verhoogde tegemoetkoming



Dank u wel, vrijwilliger

Van 3 tot 11 maart is het Week van de Vrijwilliger. De stad en het OCMW willen van de gelegen-

heid gebruikmaken om al hun vrijwilligers te bedanken. En ook iedereen die zich in het 

Herentalse verenigingsleven of daarbuiten inzet, verdient een pluim. Sommigen doen dat elke 

dag opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij. De een geeft veel tijd, de ander wat 

minder. Maar één ding hebben ze gemeen: ze zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor een 

goed doel. Zij maken het verschil.
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Vrijwilligers? Die verzekert u voortaan gratis!

Sinds 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor 

een gratis verzekering voor vrijwilligers. De 

gratis verzekering is vooral interessant voor 

tijdelijke initiatieven of bij extra activiteiten, 

bijvoorbeeld wanneer u als sportvereniging 

een fuif organiseert. De verzekering biedt 

waarborgen voor burgerrechtelijke aanspra-

kelijkheid, buitencontractuele aansprakelijk-

heid, rechtsbijstand en lichamelijke ongeval-

len.  

Om van de gratis vrijwilligersverzekering te 

genieten, moet uw organisatie erkend zijn als 

vrijwilligersorganisatie. Hebt u al een 

erkenningsnummer, dan kunt u het blijven 

gebruiken tot eind 2018. Wie nog geen 

erkenningsnummer heeft, kan dit online aanvragen bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Meer informatie: www.gratisvrijwilligersverzekering.be

Creatieve vrijwilligers gezocht

Ontmoetingsruimte De Cirkel zoekt vrijwilligers die een workshop willen geven in het Crea-café. 

De mogelijkheden zijn heel uitgebreid: kaarten maken, bloemschikken, schilderen, … Hebt u een 

creatieve hobby die u graag met anderen wilt delen, neem dan zeker contact op met De Cirkel. De 

Crea-cafés vinden telkens plaats op de eerste woensdag van de maand, van 13.30 uur tot 16.30 

uur. De Cirkel bevindt zich in de Sociale Campus Spiegelfabriek (Lierseweg 132).

Meer informatie: Lieze Valenberghs, liezevalenberghs@ocmwherentals.be, tel. 014-24 66 92

Nieuws van het 
AZ Herentals

Jobdag

Bent u op zoek naar een job dicht bij 

huis in een moderne werkomgeving? 

Het AZ Herentals is voortdurend op 

zoek naar verpleegkundigen, logistiek 

medewerkers, paramedici en schoon-

maak- en cateringmedewerkers. Alle 

geïnteresseerden zijn welkom op de 

jobdag op zaterdag 10 maart tussen 10 

en 14 uur. U maakt er kennis met het 

ziekenhuis als werkgever en u kunt 

praten met mensen van de werkvloer.

HAP!

HAP staat voor Huisgemaakt, Aan-

gepast en Persoonlijk, drie woorden die 

het advies van een diëtist perfect 

omschrijven. Tijdens de Week van de 

Diëtist bent u welkom aan de infostand 

in het ziekenhuis. De ziekenhuisdi-

ëtisten informeren u over de nieuwe 

voedingsdriehoek en laten u graag 

kennismaken met verrassend lekkere, 

plantaardige alternatieven voor brood-

beleg. Afspraak op maandag 19 maart 

tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 16 

uur aan de receptie.

Meer informatie: AZ Herentals, 

Nederrij 133, tel. 014-24 61 11, 

www.azherentals.be

Wijkcentrum De Gagel

Zewopa is een vzw die mensen met een 

handicap ondersteunt zodat ze levens-

lang thuis kunnen blijven wonen. Naast 

het geven van zorg thuis organiseert de 

vzw ook activiteiten in wijkcentrum De 

Gagel. Hierbij wil Zewopa de hele buurt 

betrekken. Iedereen is welkom in het 

wijkcentrum voor een gezellige babbel, 

een kom soep of een warme maaltijd 

voor een klein prijsje. Het wijkcentrum 

ligt in de Gagelstraat 36 en is elke 

werkdag open van 9 tot 16 uur.

Meer informatie:
nancy.heylen@zewopa.be
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Sporten en spelen tijdens de paasvakantie

In de paasvakantie plant het stadsbestuur weer een heleboel leuke activiteiten. Alles staat 

deze keer in het teken van Wereldtals. In De Vossenberg kunnen kinderen en jongeren twee 

weken deelnemen aan omnisportkampen. Met de Grabbelpas breken de kinderen door de 

grenzen heen en ontdekken ze de hele wereld. Ze doen onder meer aan capoeira, maken een 

didgeridoo en brengen een bezoek aan Sportimonium.

Op zomerkamp met een beperkt budget?

Op kamp gaan … dat is de superheld uithangen, zwemmen, sporten, knutselen, zingen, nieuwe 

vrienden maken en vooral veel plezier beleven. Daar heeft elk kind recht op, ook als het thuis 

financieel wat moeilijker gaat. De stad en het OCMW helpen u graag bij het bekijken van de 

mogelijkheden. Misschien hebt u wel recht op een Vrijetijdspas? Daarmee kunnen kinderen voor 

de helft van de prijs deelnemen aan de sportkampen en de speelpleinwerkingen van de stad.

Trekt u er graag eens op uit met het hele gezin? Dan kunt u terecht bij het Steunpunt 

Vakantieparticipatie. U vindt er een uitgebreid aanbod aan daguitstappen en vakantieverblijven 

voor weinig geld.

Wilt u graag wat meer informatie, kijk dan op herentals.be/vakantie of neem contact op met de 

dienst sport en jeugd in De Vossenberg. U kunt ook een afspraak maken met de sociale dienst van 

het OCMW (tel. 014-24 66 66).

Meer informatie
Afdeling sport, jeugd en internationale 

samenwerking

De Vossenberg, Markgravenstraat 107 

tel. 014-21 21 86

info@herentals.be

De inschrijvingen starten op maandag 5 maart om 18 uur. U vindt alle informatie 

op www.herentals.be/grabbelpas en www.herentals.be/sportkampen.

Is uw kind of kleinkind jonger dan drie 

jaar, dan kunt u elke week samen 

komen spelen in de SpeelBabbel. Dat is 

heel leuk voor de kleintjes en zelf kunt u 

er andere ouders leren kennen. De 

SpeelBabbels vinden elke dinsdag van 9 

tot 11.30 uur plaats in de Campus 

Spiegelfabriek (Lierseweg 132), 

uitgezonderd tijdens de schoolvakan-

ties.

De SpeelBabbels zijn een organisatie 

van het Huis van het Kind Midden-

kempen. Dit samenwerkingsverband 

biedt in Herentals en de zes partnerge-

meenten wekelijks tal van activiteiten 

aan voor ouders en grootouders, zoals 

ontmoetingsmomenten, infosessies en 

workshops. U krijgt in het Huis van het 

Kind ook ondersteuning en advies over 

opvoeden. De dienstverlening is gratis, 

maar voor sommige cursussen van 

externe partners betaalt u een kleine 

bijdrage.

Meer informatie: 

www.facebook.com/

huisvanhetkindmiddenkempen

Elke week SpeelBabbels
in het Huis van het Kind
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Ÿ De capaciteit voor basisschool de3master, school voor buitengewoon onderwijs, bedraagt 132 leerlingen.

Ÿ Basisschool Arkades, voor het meer- en hoogbegaafde kind, heeft 24 plaatsen voor het kleuteronderwijs en laat 58 leerlingen toe voor 

het lager onderwijs.

Maximumaantal leerlingen basisscholen

Alle basisscholen moeten hun maximale aantal leerlingen voor het volgende schooljaar bekendmaken. De inschrijvingen voor het 

schooljaar 2018-2019 starten op 5 maart.

Geboren
in 2016
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Maandelijkse sportactiviteiten voor senioren

Het stadsbestuur breidt zijn sportaanbod voor senioren uit. Vanaf maart kunnen 55-plussers elke 

derde dinsdag van de maand deelnemen aan een sportieve namiddag. Het stadsbestuur kan 

telkens rekenen op de medewerking van een Herentalse sportclub. 

Op dinsdag 20 maart bijt de Herentalse Tennisclub Ter Heyde de spits af. Senioren zijn van 13 tot 

15 uur welkom op de tennisterreinen aan de Lichtaartseweg. Deelnemen kost 3,20 euro. Hebt u 

zin om mee een balletje te komen slaan, dan kunt u zich vanaf maandag 26 februari om 9 uur 

inschrijven via www.herentals.be/maandelijkse-seniorenactiviteiten. 

Wie dit jaar aan minstens vijf activiteiten deelneemt, wordt beloond met een gratis zwembeurt 

in het Netepark.

Planning 2018

Huldiging kampioenen 

Op vrijdag 23 maart om 20 uur zetten de 

sportraad en het stadsbestuur de 

Herentalse sportkampioenen van 2017 

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 107 

tel. 014-21 21 86

info@herentals.be

SPORT

Activiteit Datum Prijs

Tennis 20 maart 3,20 euro

Boogschieten 17 april 3,20 euro

Minigolf 15 mei gratis

Kajak 19 juni 5 euro

Fietsbehendigheid 18 september 3,20 euro

Rugscholing 16 oktober 3,20 euro

Curve Bowls 20 november 3,20 euro

Bowling 18 december 4 euro

Ook wij sporten geestig 
gezond

Het college van burgemeester en 

schepenen ondertekende het charter 

Ook wij sporten geestig gezond. 

Kinderen en jongeren met psychische 

kwetsbaarheden hebben, net als hun 

leeftijdsgenoten, het recht om te 

bewegen en plezier te maken binnen 

het bestaande sportaanbod. 

Door het charter te ondertekenen wil 

het stadbestuur de Herentalse sportve-

renigingen motiveren om deze 

kwetsbare groep kansen te geven en 

hen zonder oordeel welkom te heten in 

de club. 

Het charter Ook wij sporten geestig 

gezond is een initiatief van G-Sport 

Vlaanderen, Sporta, Parantee-Psylos en 

CGG Passant.
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Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels
Romantische lentemuziek
Vrijdag 9 maart om 20 uur in de schouwburg

Het programma van dit concert bevat op-

en-top romantische stukken. De 

Kamerfilharmonie Vlaanderen, onder 

leiding van Herman Engels, speelt de 

balletsuite uit de opera De notenkraker 

en muziek van George Gershwin uit de 

musical An American in Paris. Verder 

hoort u ook Dahomese Rapsodie van de 

Vlaamse componist August De Boeck. 

Toegang: 20 euro / 17 euro (Vriendenpas)

Strange Comedy
De show (+7 jaar)
Zaterdag 10 maart om 20 uur in de schouwburg

De show is een wervelende combinatie 

van illusionisme, circus en fysiek theater. 

Acrobaten Shelly Mia Kastner en Jason 

McPherson transformeren tot twee 

ongelukkige artiesten. In de stijl van The 

Muppet Show ontdekt u een wereld waar 

kostuums een eigen willetje hebben en 

trucs wel eens erg fout kunnen gaan.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

Geert Vandenbon
De Ronde leeft!
Zondag 11 maart om 10.30 uur in de Lakenhal

Geert Vandenbon werkte 23 jaar lang 

mee aan de organisatie van de Ronde van 

Vlaanderen. In De Ronde leeft! neemt hij 

u mee door de geschiedenis van 

Vlaanderens mooiste. Hij gaat op zoek 

naar absolute waarheden, iconische 

momenten en heroïsche kampioenen 

die de Ronde hebben gemaakt tot wat hij 

vandaag is. Zijn lezing is doorspekt met 

leuke, pakkende en soms hilarische 

anekdotes.

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas)

SKaGeN
Slapend rijk
Vrijdag 16 maart om 20 uur 
in de schouwburg

Het ingeslapen dorp Unterleuten krijgt 

per ministerieel besluit de kans om een 

voortrekkersrol te spelen in de nieuw-

ste maatschappelijk evolutie: winde-

nergie als kracht van de toekomst. 

Hoewel niemand in het dorp erom 

heeft gevraagd, worden windmolens 

ieders nieuwe obsessie. Sommigen 

worden gedreven door winstbejag of 

eigenbelang, anderen door goede 

bedoelingen, en daardoor barst er een 

weinig subtiele strijd los. 

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vrienden-

pas)

Kris De Bruyne Trio
Zijn mooiste liefdesliedjes
Zaterdag 17 maart om 20 uur 
in de schouwburg

Kris De Bruyne kent u vooral van zijn hits 

Amsterdam, Vilvoorde City en De 

onverbiddelijke zoener. Tijdens het 

concert Zijn mooiste liefdesliedjes 

speelt hij ook enkele vergeten 

liefdesliedjes. Hij doet dit samen met 

muzikanten Gijs Hollebosch en Yves 

Meersschaert.

Toegang: 14 euro / 11 euro 

(Vriendenpas)

CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN
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Info en tickets: 

cc 't Schaliken 
Grote Markt 35 
cultuurcentrum@herentals.be
www.schaliken.be
tel. 014-21 90 88

TENTOON
Tuning People en DE MAAN
Bonte nacht (+4 jaar)
Zondag 18 maart om 14.30 uur in de schouwburg 

In Bonte nacht krijgt de creativiteit carte 

blanche. Drie mensen met emmers verf 

en zelfgeknutselde schilderobjecten 

bekladden hun omgeving en zichzelf. Ze 

veranderen in extravagante wezens met 

blauwe gezichten, rode lange armen en 

gele punthoeden. Ze glibberen van het 

ene schilderachtige tafereel naar het 

andere.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Diana Jones
Boke Hertals
Dinsdag 20 maart om 12.15 uur in de foyer 

Diana Jones is een Amerikaanse singer-

songwriter. Zij schrijft prachtige donkere 

liedjes die hun oorsprong lijken te 

hebben in de Appalachiaanse folktradi-

tie. Duistere murder ballads en platte-

landsromantiek, Diana Jones weet het 

allemaal zeer beeldend te brengen. Ze 

was te gast in de show van Jools Holland, 

waar ze haar nummer If I Had a Gun 

bracht. Het ontroerende mijnwerkerslied 

Henry Russell's Last Words werd onlangs 

opgenomen door Joan Baez.

Toegang: gratis - inclusief boterham

Maud Vanhauwaert, 
Tom Kestens en Geert 
Waegeman
Mijn punt is eigenlijk.
Donderdag 29 maart om 20 uur 
in de schouwburg

Mijn punt is eigenlijk. staat op het 

spanningsveld tussen poëzie, muziek 

en experiment. Tussen broos en bruut. 

Tussen grappig en gevaarlijk. Maud 

Vanhauwaert, Geert Waegeman en 

Tom Kestens scheppen een magische 

wereld, vol ontwapenend spervuur, 

kwetsbare heavy metal, en grootmoe-

dige niemendalletjes.

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vrienden-

pas)

CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN

FILM
The Square
Dinsdag 27 maart om 20 uur 
in de schouwburg

De directeur van een prestigieus 

museum voor hedendaagse kunst is 

verantwoordelijk voor een nieuwe 

tentoonstelling. De blikvanger is een 

symbolische ruimte waarin alleen 

goede dingen gebeuren. Omdat de 

bezoekersaantallen tegenvallen, start 

het museum met een publiciteitscam-

pagne. 

The Square won veel prijzen, waaron-

der de Gouden Palm en de Europese 

Filmprijs voor Beste Film. 

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vrienden-

pas)

Deze Zweedse 

film uit 2017 van Ruben Östlund duurt 

142 minuten. 

Oxalys
A huit
Woensdag 21 maart om 20 uur in de Sint-Catharinakerk (Begijnhof)

Jazz heeft een onuitwisbare invloed 

uitgeoefend op de klassieke muziek. Van 

Debussy tot Marsalis hoort u bevlogen 

ritmes, zwoele melodieën en typische 

jazzharmonieën. De acht muzikanten 

van Oxalys hangen daaraan het program-

ma van A huit op. Oxalys ontving de Klara 

Muziekprijs 2016 voor Beste Solist of 

Ensemble.

Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenpas)
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Maëlle Pouppez en Nedko Zechev
Cabinet of Curiosities
Van vrijdag 9 februari tot en met zondag 18 maart in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur 

EXTRA: filosofische rondleiding door An Mortelmans
Woensdag 7 maart om 20 uur in kasteel Le Paige

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. 

De toegang is gratis.

Een verzameling expressieve voorwerpen doet iets met een mens. Wat, dat ontdekt u samen 

met An Mortelmans tijdens een filosofische rondleiding. De focus ligt op ervaren, beleven, 

indrukken uitdrukken en er samen met anderen over nadenken. 

Toegang: 3 euro (enkel basisprijs)

Eric Pina
Etsen, tekeningen, schilderijen, sculpturen
Van vrijdag 2 maart tot en met zondag 22 april in de Lakenhal

Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

Eric Pina studeerde eerst beeldende kunsten in 

Senegal en vervolledigde zijn opleiding in Frankrijk. 

In zijn etsen, sculpturen, schilderijen en uitgestrek-

te pastelkrijttekeningen focust deze veelzijdige 

kunstenaar zich op de mensen in de straat. In zijn 

werk lijken de personages verloren, zowel individu-

eel als in groep.

U bent hartelijk welkom op de vernissage, die 

plaatsvindt op donderdag 1 maart om 20 uur in de 

Lakenhal.

De tentoonstelling loopt in samenwerking met 

Ingrid Verbraeken en vzw Ter Informatie & 

Kunstpromotie.

De toegang is gratis.

Eulaers, Flayou, 
Odeurs, Wuyts en 
Govaerts
Vijf keer intens-
karakteristiek
Van vrijdag 23 maart 

tot en met zondag 15 april 

in kasteel Le Paige

Open op vrijdag, zaterdag, zondag 

van 14 tot 17 uur 

Vijf vrienden stellen tentoon: Lutgarde 

Wuyts, Bart Govaerts, Rina Odeurs, Lea 

Eulaers en Abdellah Flayou. Hun 

vriendschap groeide vanuit een 

gezamenlijke passie voor het artistieke. 

Samen volgden ze cursussen en 

maakten ze studiereizen. 

De tentoonstelling Vijf keer intens- 

karakteristiek is een mengeling van vijf 

kunstdisciplines: schilderkunst, grafiek, 

fotografie, mode en textielassemblage. 

De inspiratiebronnen daarbij zijn mens 

en natuur.

De vernissage vindt plaats op 

donderdag 22 maart om 20 uur in 

kasteel Le Paige. U bent er hartelijk 

welkom.

De toegang is gratis.

TENTOON
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Nacht van de Geschiedenis

De Nacht van de Geschiedenis staat dit jaar in het teken van religie. Op dinsdag 20 maart nodigt 

Davidsfonds Herentals iedereen uit in de abdij van Tongerlo voor een mooi gevuld programma. 

Om 15 uur krijgt u een rondleiding in de abdij en het museum. Daar ziet u onder meer de meest 

getrouwe replica van Het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci. Om 17.30 uur kunt u 

vrijblijvend de vespers bijwonen. Aansluitend is er een broodjesmaaltijd. Tot slot kunt u luisteren 

naar een lezing van eerwaarde pater Kris De Brabander: Onbegrepen religie. Hoe onze 

samenleving meer en meer antireligieus wordt. Deelnemen aan deze Nacht van de Geschiedenis 

kost 15 euro. Leden van het Davidsfonds en houders van een Vrijetijdspas betalen 13 euro. 

Inschrijven kan nog tot 16 maart.

Meer informatie en inschrijvingen: Peter Pauwels, gsm 0475-38 47 62, 

pauwels.peterj@skynet.be

Herfst- en Winterwandelingen

In maart vinden de laatste Winterwandelingen van dit seizoen plaats. 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 11 maart start de wandeling aan 

De Snelle Duif (Streepstraat 15) en op 18 maart aan de cafetaria van het Netepark 

(Vorselaarsebaan 56). Die laatste wandeling is geschikt voor rolstoelgebruikers.

Wie dit seizoen minstens vijf keer deelnam, kan een leuke prijs winnen. Grijp in maart de laatste 

kans om uw stempelkaart vol te krijgen.

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

Zomeruurwandeling

Op zondag 25 maart kunt u de omschakeling naar de zomertijd verwerken met een flinke 

wandeling. U kunt kiezen voor een bewegwijzerde wandeling van 5 of 10 kilometer. Beide routes 

leiden u over de Kempense Heuvelrug. Vertrekken kan tussen 10 en 15 uur aan de lokalen van de 

Herentalse Petanqueclub (Wijngaard 8). Deelnemen kost 2 euro, een drankje en een 

versnapering 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, toerisme@herentals.be

Lezingen over de ruimte

De Herentalse vereniging voor ama-

teursterrenkundigen ASH-Polaris 

organiseert deze maand twee lezingen 

in het administratief centrum. De 

toegang is gratis.

Koens Ruimtevaartbabbel

Koen Geukens is werkgroepleider 

ruimtevaart van de Verenging Voor 

Sterrenkunde. Hij bezocht wereldwijd 

verschillende lanceer-, test- en 

onderzoeksfaciliteiten en vergaarde in 

de loop der jaren heel wat kennis over 

de internationale ruimtevaart. Op 

vrijdag 2 maart om 20 uur houdt hij een 

Ruimtevaartbabbel met al lerlei  

nieuwtjes uit de ruimtevaartwereld.

Hoe kan ik Mars het beste 

waarnemen?

Op 27 juli is Mars in oppositie met de 

zon. Door de geringe afstand van de 

Rode Planeet tot de Aarde, kunt u Mars 

relatief helder en groot waarnemen. Op 

vrijdag 30 maart om 20 uur vertelt 

Wesley Verbraecken over hoe en 

wanneer u dat het beste kunt doen.

Meer informatie: ASH-Polaris, 

www.ashpolaris.vvs.be, 
gsm 0471-07 85 04

Cursus composteren

IOK organiseert in Hulshout een cursus 

thuiscomposteren. De cursus bestaat 

uit twee lessen. De eerste les is op 

donderdag 15 maart van 19 tot 22 uur in 

zaal De Vloeikens. Deze les is 

theoretisch. De tweede les, een 

praktijkles, is op zaterdag 17 maart van 

9 tot 12 uur op de demoplaats in het 

recyclagepark. Hier kunt u zelf aan het 

werk. De lessen zijn gratis maar u moet 

wel inschrijven en aan beide lessen 

deelnemen.

Meer informatie: tel. 014-56 27 92, 

afvalbeheer@iok.be
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Theaterspektakel - Gif

De nieuwe voorstelling van Theaterspektakel gaat over een man en een vrouw die eerst een kind 

verloren, vervolgens zichzelf, en tot slot elkaar. Tien jaar na hun scheiding ontmoeten zij elkaar 

voor het eerst weer, op de plaats waar hun enige kind begraven ligt. Hij woont in Frankrijk en 

heeft er een nieuw leven opgebouwd, zij is blijven wonen in hun huis en kan de gedachte aan een 

nieuw leven niet verdragen. 

De voorstellingen vinden plaats op 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 en 24 maart in de Kamertheaterzaal 

van 't Hof (Grote Markt 41). Tickets kosten 9 euro en kunt u bestellen via cultuurcentrum 't 

Schaliken (www.schaliken.be/tickets, tel. 014-21 90 88).

Meer informatie: www.theaterspektakel.be

Workshop smartphonefotografie

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een 

smartphone. Selfies zijn ondertussen 

helemaal ingeburgerd, en ook om gewone 

foto's te nemen doet uw smartphone prima 

dienst.

Op donderdag 29 maart organiseert de bib 

een workshop smartphonefotografie. 

Lesgeefster is Vicky Bogaert, fotografe en 

auteur van Iedereen smartphonefotograaf en 

De phonetograaf. Vicky legt u uit hoe u betere 

foto's kunt maken met uw toestel, zowel 

technisch als op het vlak van compositie. U 

leert ook hoe u uw foto's beter kunt nabewer-

ken. Naast een beetje theorie krijgt u vooral 

de gelegenheid om zelf te oefenen. De 

workshop start om 20 uur. Deelnemen is gratis. Deze activiteit wordt georganiseerd in samen-

werking met VormingPlus Kempen.

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

Online communiceren

Wilt u leren hoe u veilig kunt werken 

met Messenger, WhatsApp en Skype? 

Schrijf u dan in voor de cursus in 

computerlokaal 't Peeseeke. Die vindt 

plaats op donderdag 22 maart van 13 

tot 16 uur. U vindt 't Peeseeke in 

Campus Spiegelfabriek (Lierseweg 

132). Deelnemen is gratis, maar u moet 

zich wel voor 16 maart inschrijven.

Bent u ook geïnteresseerd in andere 

computercursussen? 't Peeseeke heeft 

nog plaatsen vrij voor enkele lessen die 

dit voorjaar plaatsvinden. Zo kunt u 

onder meer leren hoe u foto's en 

bestanden digitaal bewaart, hoe u een 

tablet gebruikt en hoe u kunt werken 

met de programma's PowerPoint, Word 

en Excel.

Meer informatie en inschrijvingen: 

Lieze Valenberghs, 

liezevalenberghs@ocmwherentals.be, 

tel. 014-24 66 92

A Happy Day with 
Noi-Ga-Zee

Op zondag 11 maart slaan het Hertals 

Zeemanskoor, zangkoor De Gagel en 

ensemble NoiQuattro de handen in 

elkaar voor het hartverwarmende 

evenement A Happy Day with Noi-Ga-

Zee. Het concert vindt plaats in 

cultuurcentrum 't Schaliken en begint 

om 15 uur. Na afloop kunt u genieten 

van twee zeemanshapjes (inbegrepen 

in de prijs). Kaarten kosten 13 euro en 

zijn te koop bij cultuurcentrum 't 

Schaliken (www.schaliken.be/tickets, 

tel. 014-21 90 88).
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Damesgym houdt u 
soepel en lenig

Elke donderdagavond organiseert de 

Gezinsbond van Herentals turnlessen 

onder leiding van een ervaren lesgeef-

ster. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Ook 

vrouwen die geen lid zijn van de 

Gezinsbond, kunnen zich inschrijven. 

Meer informatie: 

gezinsbondherentals.be/turnen, 

hilde.peelaerts@telenet.be, 

tel. 014-70 40 98

Lekker ontbijten voor 
To Walk Again

To Walk Again is een vzw die aangepaste 

sport- en bewegingsactiviteiten 

aanbiedt aan kinderen, jongeren en 

volwassenen met een fysieke beper-

king. Wilt u deze werking steunen, kom 

dan op zondag 18 maart naar het ontbijt 

in kOsh Campus Collegestraat (College-

straat 46). Volwassenen betalen 18 

euro, kinderen 10 euro. Wilt u er graag 

bij zijn, dan kunt u zich nog tot 14 maart 

inschrijven.

Meer informatie en inschrijvingen: 

ontbijt@towalkagain.be

57ste volleybalzomer-
competitie voor 
recreatieve ploegen

KWB Sportcomité Herentals orga-

niseert een zomercompetitie volleybal 

voor recreatieve ploegen. De wed-

strijden beginnen op vrijdag 13 april om 

18.30 uur en vinden plaats op vijf 

locaties in Herentals. De laatste 

wedstrijden worden op 25 juni ge-

speeld. Alle ploegen nemen auto-

matisch deel aan de Beker van de Stad 

Herentals. Deelnemen kost 30 euro per 

ploeg. Inschrijven kan tot 25 maart.

Meer informatie en inschrijvingen: 

Firmin Ryken, firmin.ryken@skynet.be

Dansvoorstelling Manumissio

De leerlingen dans van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans houden om de twee 

jaar een voorstelling. Daarbij krijgen zij ondersteuning van de zangklassen, het 

slagwerkensemble en de leerlingen muziektheorie. Het thema van dit jaar is Manumissio, 

waarbij alles draait om handen. De voorstellingen vinden plaats in cultuurcentrum 't Schaliken 

(Grote Markt 35). Er zijn enkel nog kaarten beschikbaar voor de extra voorstelling op zaterdag 3 

maart om 15 uur. U kunt ze bestellen bij het cultuurcentrum (www.schaliken.be/tickets, tel. 014-

21 90 88).

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, www.samwdherentals.be, 

tel. 014-21 33 05

Theater Stap - De Wereld

Een man staat op van een bank in een park en 

trekt eropuit. Het is het begin van een 

merkwaardige tocht, een reis op leven en 

dood, waarin bijzondere mensen samen-

komen. Er is de kleine man die bijna niemand 

opmerkt, de ober met excellente koffie, het 

meisje dat van ver komt, en haar sombere 

oom. En er is een gebeurtenis die zo 

ongelooflijk is dat ze zelfs voor wie erbij was 

onwerkelijk lijkt. De wereld is het vervolg van 

de voorstelling De bank uit 2015. Samen 

vormen ze een tweeluik over een moedige 

zoektocht naar geluk. 

De voorstelling vindt plaats op vrijdag 30 maart 

om 20 uur in cultuurcentrum 't Schaliken. 

Tickets kosten 25 euro en kunt u bestellen via 't Schaliken (www.schaliken.be/tickets, tel. 014-21 

90 88).

Meer informatie: www.theaterstap.be

Optreden in De Schuur

Op vrijdag 16 maart om 20 uur treedt het 

kleinkunstenaarsduo Lien en Bart op in De 

Schuur in Noorderwijk. Zij brengen covers, 

oorlogsliedjes en eigen werk. Ed Kooyman 

zorgt met zijn banjo voor de kers op de taart. 

Het optreden is een organisatie van 

Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven. De 

deuren gaan open om 19.30 uur. De toegang 

bedraagt 16 euro, leden van het Davidsfonds 

betalen 12 euro.
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Anthony Penen en Caroline Driessen

Huwelijken

02/01 Lukas, zoon van Lorraine Bancken en Thomas Janssens

04/01 Kaat, dochter van Ellen Willems en Koen Declercq

04/01 Ferre, zoon van Tinne Withofs en Dirk Clonen

08/01 Kyan, zoon van Els Jacops en Sven Van Orshaegen

08/01 Arian, zoon van Sonia Rahimy en Mohammed Mashfegh 

10/01 Matthias, zoon van Dorien Van Grieken en Christoph 

Verhaegen

11/01 Mathis, zoon van Evelyne Gevers en Jochen De Bie

15/01 Lukas, zoon van Xhulia Daka en Kastriot Islami

16/01 Lina, dochter van Nele Sneyers en Emir Ibisi

17/01 Senn, zoon van Anouk Adriaenssen en Simon Baeyens

19/01 Puck, dochter van Charlotte Verboven en Monique 

Vingerhoed

19/01 Lotte, dochter van Hilde Lambrechts en Bjorn Dirckx

21/01 Olivia, dochter van Evelien Verrezen en Stienes Schoors

22/01 Gaston, zoon van Dorien Verelst en Mitch Verelst

22/01 Flo, dochter van Aline Van Orshaegen en Vincent Heylen

23/01 Nell, dochter van Tessa Verheyen en Dennis De Meyer

25/01 Iyinoluwa, dochter van Blessing Ngu en Ayobami Matiluko

Geboorten

Overlijdens

05/01 Adriana Neefs (90), weduwe van Leon Hofmans

06/01 Alda Helsen (82), echtgenote van Armand Voet

09/01 Marie De Groote (94), weduwe van Adolf De Meyer

13/01 Aloïs Verheyen (77), weduwnaar van Mariette D'Hondt

19/01 René Van Loy (82)

20/01 Frans Ruts (87), weduwnaar van Yvonne Boels

20/01 Marc Peeters (80)

22/01 Gustaaf Baeten (75)

23/01 Adelina Vermetten (82), weduwe van René Van den Broeck

24/01 Florent Claes (86), echtgenoot van Paula Van der Auwera

28/01 Robert Vanderhofstat (62)

29/01 Maria Van der Linden (85), weduwe van Karel Spaepen

30/01 Georges Claus (80), weduwnaar van Evelina De Ceuster

Huwelijksaankondigingen

Jens Lathouwers en Lindsay Blockhuys

Frank Bauduin en Casandra Van Hees

Karl Rothwell en Ilona Giminez-Nieto

Wout van Aert en Sarah De Bie

Marc Van Hove en Joanna Beniest

Vincent Denis en Sandrijn Van Den Noortgate

BURGERZAKEN

ComingWorldRememberMe 
opent op 30 maart

ComingWorldRememberMe 

(CWxRM) is een groot kunst-

project ter nagedachtenis van 

de Eerste Wereldoorlog. De 

kunstinstallatie bestaat uit 

600.000 kleien beeldjes (een 

beeldje voor elk slachtoffer van 

de Eerste Wereldoorlog in 

België). In november 2015 

nodigde kunstatelier Tabula 

Rasa het mobiele kleiatelier van CWxRM uit in Herentals. Heel wat 

Herentalsenaren namen deel aan de workshops en slaagden erin om 

samen 1.400 kleien beeldjes te maken.

Tussen 1 februari en 26 maart krijgen de 600.000 beeldjes een plaats 

op het provinciaal domein De Palingbeek in Ieper, tussen twee grote 

kunstwerken van kunstenaar Koen Vanmechelen in. Wie wil helpen 

met de opbouw kan zich inschrijven via cwrm@vzwkunst.be. Op 

vrijdag 30 maart opent de installatie voor het publiek. Tot 11 novem-

ber 2018 kunt u CWxRM vrij bezoeken van zonsopgang tot zonsonder-

gang.

Meer informatie: www.cwrm.be

BURGERZAKEN
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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. 

UIT IN HERENTALS

maart 2018

Van 09/02 
tot 18/03

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

Van 01/03 
tot 07/03

UiT Week van de Keigezonde Kempen / Info: 
www.gezondekempen.be

DO 01/03 INFO Infosessie reanimatie / Rode Kruis, Schoolstraat 46 / 
Van 19 tot 22 uur

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

Van 02/03 
tot 22/04

TENTOON Eric Pina – Etsen, tekeningen, schilderijen, sculpturen / 
Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 
17 uur 

VR 02/03 INF0 ASH-Polaris – Koens Ruimtevaartbabbel / 
Administratief centrum / 20 uur

ZA 03/03 DANS Academie voor Muziek, Woord en Dans – Manumissio 
/ cc 't Schaliken / 15 uur (17 uur - UITVERKOCHT)

UiT Wereldtals / Velt – Bezoek Saffraanboerderij / Van 14 
tot 16 uur

JEUGD Wereldtals / Chiro Morkhoven – FIFA-toernooi / Sint-
Niklaastraat 17 / 18.30 uur

THEATER Wereldtals / Theater aan huis: Twee vrienden / Familie 
Spiessens-Hendrickx, Ernest Claesstraat 25 / 19 uur

ZO 04/03 DANS Academie voor Muziek, Woord en Dans – Manumissio 
/ cc 't Schaliken / 17 uur – UITVERKOCHT

SOCIO Wereldtals / Femma en Kansen voor jongeren in 
Mokolo – Wereldvrouwencafé / Campus Spiegelfabriek 
/ Van 13 tot 18 uur

MA 05/03 SENIOR Neos – Guy Tegenbos en Steve Paulussen spreken over 
de nieuwe en de oude media / Lakenhal / 14 uur / Info: 
Stella Bolckmans (tel. 014-21 51 81)

INFO Infovergadering restoratie pastorie Noorderwijk / 
Dorpshuis, Ring 26 / 19 uur

DI 06/03 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

UiT Wereldtals / Multiculturele stadswandeling / Turnhout 
/ Van 8.20 tot 13.40 uur

LEZING Wereldtals / kOsh Campus Scheppersstraat – Boeren in 
Oeganda en Vlaanderen / Lakenhal / 19.30 uur

WO 07/03 UiT Slotevenement Week van de Keigezonde Kempen / 
Thomas More Hogeschool in Turnhout / 13 uur

WOORD An Mortelmans – Filosofische rondleiding / Kasteel Le 
Paige / 20 uur 

CREA Crea-café – Huispantoffels breien / De Cirkel, Campus 
Spiegelfabriek / 14 uur

DO 08/03 INFO Infosessie reanimatie / Rode Kruis, Schoolstraat 46 / 
Van 13.30 tot 16.30 uur

INFO Infosessie reanimatie / Rode Kruis, Schoolstraat 46 / 
Van 19 tot 22 uur

RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

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

VR 09/03 UiT Spiegelfeesten – Afterworkparty / Grote Markt / 19 uur

UiT Wereldtals / Femma Mixinthals – Multicultureel koken 
/ Campus Spiegelfabriek / 19 uur

KLASSIEK Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – 
Romantische lentemuziek / cc 't Schaliken / 20 uur

THEATER Theaterspektakel – Gif / Kamertheaterzaal 't Hof / 20 
uur

ZA 10/03 VERKOOP Retrodag in de Kringwinkel / Lierseweg 132 / Van 9.30 
tot 17 uur

UiT Spiegelfeesten – Kindernamiddag / Grote Markt / Van 
14 tot 17 uur

ZA 10/03 HUMOR Strange Comedy – De show (+7 jaar) / cc 't Schaliken / 
20 uur

THEATER Theaterspektakel – Gif / Kamertheaterzaal 't Hof / 20 
uur

UiT Spiegelfeesten - Mirror party / Grote Markt / 21 uur

WERK Jobdag AZ Herentals / Nederrij 115 / Van 10 tot 14 uur

ZO 11/03 UiT Spiegelfeesten – Live on Stage / Grote Markt / Van 
13.30 tot 22 uur

MUZIEK A Happy Day with Noi-Ga-Zee / cc 't Schaliken / 15 uur

WANDEL Winterwandeling / De Snelle Duif, Streepstraat 15 / 
14.30 uur

UiT Music-band Avanti – Mosselrestaurant / Zaal 't Hof / 
Info: gsm 0473-96 54 18

WOORD Geert Vandenbon – De Ronde leeft! / Lakenhal / 10.30 
uur

MUZIEK Pianoduo Symbiosis – Fiesta Slavonica / Hotel Karmel, 
Grote Markt 39 / 15 uur

TUIN TuinHier – Ecotuin / Eetzaal kOsh Campus 
Scheppersstraat / 10 uur

DI 13/03 SENIOR Grijze Panters – Lezing Anne-Marie Hooybergs / 't 
Convent / 14 uur / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

LEZING Wereldtals / HuisvandeMens – Imazighen, ontmoeting 
met Berbers uit Zuid-Marokko / Lantaarnpad 20 / 20 
uur

WO 14/03 LEZING Wereldtals / Amnesty International – Vluchtelingen in 
Europa / Lakenhal / 19.30 uur

UiT Wereldtals / 11-groep Noorderwijk en Wereldwinkel – 
Chocoladeproeverij / Dorpshuis Noorderwijk / 19.30 
uur

LEZING Wereldtals / ACV – Jeanne Devos: The Domestic 
Workers Movement / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / 
19.30 uur

DO 15/03 INFO Infosessie reanimatie / Rode Kruis, Schoolstraat 46 / 
Van 13.30 tot 16.30 uur

INFO Infosessie reanimatie / Rode Kruis, Schoolstraat 46 / 
Van 19 tot 22 uur

POEZIE Wereldtals / Curieus – Gedichtenwedstrijd / Lakenhal / 
18.30 uur

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

THEATER Theaterspektakel – Gif / Kamertheaterzaal 't Hof / 20 
uur

VR 16/03 VROUW Vrouwenraad: vergadering en paasfeestje / Tuinzaal 't 
Hof, Grote Markt 41 / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: 
Louisa, tel. 014-22 00 55

MUZIEK Lien & Bart en Ed Kooyman / De Schuur, Pastoorsbos 
35 / 20 uur

THEATER SKaGeN – Slapend rijk / cc 't Schaliken / 20 uur

THEATER Theaterspektakel – Gif / Kamertheaterzaal 't Hof / 20 
uur

FUIF Fuif t.v.v. Kom op tegen Kanker / Jc2200, Grote Markt 
41 / 21 uur

ZA 17/03 FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark / Van 13 tot 16 uur

MUZIEK Kris De Bruyne Trio – Zijn mooiste liefdesliedjes / cc 't 
Schaliken / 20 uur

THEATER Theaterspektakel – Gif / Kamertheaterzaal 't Hof / 20 
uur

ZO 18/03 WANDEL Winterwandeling / Netepark, Vorselaarsebaan 56 / 
14.30 uur

SOCIO Ontbijt t.v.v. To Walk Again / kOsh Campus 
Collegestraat
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ACTIEVE SENIOR

OKRA Sint-Waldetrudis

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

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

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

Elke donderdag Dansen 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

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: Marie-Louise 
Bertels, tel. 014-21 99 79

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

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

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

Sportelen

Elke maandag Badminton Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

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

Elke dinsdag Nordic 
walking 

Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

Elke woensdag Fitness De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke woensdag Badminton Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke donderdag Badminton De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag Aquafitness Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

DI 20/03 Tennis HTC Ter Heyde, Lichtaartseweg 216 / Van 13 tot 15 
uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

ZO 18/03 FAMILIE Tuning People en DE MAAN - Bonte nacht (+4 jaar) / cc 
’t Schaliken / 14.30 uur

VERKOOP Tweedehandsbeurs Gezinsbond / Parochiezaal 
Morkhoven, Goorstraat 1 / Van 10.30 tot 12 uur

MA 19/03 INFO HAP – Advies van een diëtist / AZ Herantals, Nederrij 
115 / Van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur

DI 20/03 MUZIEK Diana Jones – Boke Hertals / Foyer cc 't Schaliken / 
12.15 uur 

WO 21/03 KLASSIEK Oxalys – A huit / Sint-Catharinakerk (Begijnhof) / 20 
uur 

DO 22/03 INFO Infosessie reanimatie / Rode Kruis, Schoolstraat 46 / 
Van 19 tot 22 uur

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

INFO Communiceren via onlineberichten / 't Peeseeke, 
Lierseweg 132 / 13 uur

FILM Wereldtals / Groen – An Inconvenient Sequel: Truth to 
Power / cc 't Schaliken / 20 uur

SOCIO Alegria – Juwelen maken / Oud Gasthuis, Nederrij 
133/A / 13.30 uur / gsm 0475-54 71 44

THEATER Theaterspektakel – Gif / Kamertheaterzaal 't Hof / 20 
uur

THEATER Lobke Leirens en Maxim Storms – Another One (Circuit 
X) / Schouwburg Rex, Smallestraat 2, Mol / 20.15 uur 

Van 23/03 
tot 15/04

TENTOON Eulaers, Flayou, Odeurs, Wuyts en Govaerts – Vijf keer 
intens-karakteristiek / Kasteel Le Paige / Op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

VR 23/03 THEATER Theaterspektakel – Gif / Kamertheaterzaal 't Hof / 20 
uur

ZA 24/03 THEATER Theaterspektakel – Gif / Kamertheaterzaal 't Hof / 20 
uur

ZO 25/03 WANDEL Zomeruurwandeling / Herentalse Petanqueclub, 
Wijngaard 8 / Van 10 tot 15 uur

DI 27/03 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Administratief 
centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SENIOR NEOS – Voorstelling door harpist Jacques Vandevelde / 
Lakenhal / 14 uur / Info: Geert Keppens, tel. 014-21 36 
10  

FILM The Square / cc 't Schaliken / 20 uur

WO 28/03 UiT Wereldtals / 11-groep Noorderwijk en Wereldwinkel – 
Proef de wereld / Zandhoevestraat 14 / 18 uur

THEATER/
DANS

Vera Tussing – Mazing (Circuit X) / cc de Werft, Werft 
32, 2440 Geel / 20.15 uur 

DO 29/03 INFO Vicky Bogaert – Workshop smartphonefotografie / 
Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur

LEZING Wereldtals / FOS EN Sp.a – Vrede in Colombia / 
Lakenhal /19.30 uur

SOCIO Alegria – Accordeonconcert / Oud Gasthuis, Nederrij 
133/A / 13.30 uur / gsm 0475-54 71 44

WOORD Maud Vanhauwaert, Tom Kestens en Geert Waegeman 
– Mijn punt is eigenlijk. / cc 't Schaliken / 20 uur

SENIOR Grijze Panters – Wandelen / Sport Vlaanderen / 14 uur 
/ Info: Joke, tel. 014-22 04 07

VR 30/03 UIT Paashaas deelt paaseitjes uit op de vrijdagmarkt / 
Grote Markt, Hofkwartier, Augustijnenlaan

INF0 ASH-Polaris – Hoe kan ik Mars het beste waarnemen? / 
Administratief centrum / 20 uur

THEATER Theater Stap – De wereld / cc 't Schaliken / 20 uur

JAZZ De Houdini's – Jazz@RElaX / Schouwburg Rex, 
Smallestraat 2, Mol / 20.15 uur 

Van 31/03 
tot 04/04

KERMIS Paaskermis / Grote Markt



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

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

burgemeester Jan Bertels 
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 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
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SPREEKUREN

Zitdagen
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De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de stadsdien-

sten. 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.

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

schepen Liese Bergen 
Sport, personeel, gezondheidsbeleid, financiën

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

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

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

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

Fonds voor arbeidsongevallen
elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande, 
Warandestraat 42, Turnhout
[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72
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DRINGENDE HULP

Ziekenwagen en brandweer  112

Politie  101

Antigifcentrum  070-245 245

Gasgeur  0800-65 065

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

Stadsloket
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30  014-28 50 50

Academie voor Beeldende Kunst

Markgravenstraat 89 

014-28 51 55

Academie voor Muziek, Woord en Dans  

Hikstraat 28 

014-21 33 05

Belastingen 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-56 66 30

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35  014-21 90 88

Defecten aan de openbare verlichting 0800-6 35 35 

De Lijn  070-220 200

Diftar-informatielijn  0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22  014-23 17 18

Netepark - Vorselaarsebaan  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

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

Politiezone Neteland - Molenvest 23  014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10  014-85 92 40

Sport, jeugd en internationale samenwerking

De Vossenberg, Markgravenstraat 107

  

014-21 21 86

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60

  

014-85 95 10

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1  014-21 28 00

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk  014-28 50 50

Toerisme Herentals - Grote Markt 35  014-21 90 88

Werkwinkel - Molenvest 21  014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Alegria open huis voor mensen met kanker   
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, 

 
CAW de Kempen, Hofkwartier 23  

014-21 08 08 

Child Focus  116000

Contact Center Personen met een Handicap  0800-987 99

deN Babbelhoek 

 

0472-22 86 71 

Den Brand  

 

 

014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16  014-21 40 73

De Fakkel  

 

 

0487-99 06 23

Diabetes Infolijn  0800-96 333

DocStop  00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23  014-23 34 01

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

MS-liga Antwerpen  03-887 48 18

PIDPA (klantenservice)  0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23  014-21 08 08

Tele-onthaal  106

Vertrouwensartsencentra  02-533 12 11

Vlaamse Wegentelefoon  0800-122 66

Vzw OpWeg  

 

014-23 18 80

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25

praatgroep Nederlands voor anderstaligen 014-22 17 81

dagbesteding voor mensen met een handicap

 vereniging waar armen het woord nemen 014-21 40 73

ondersteuning van personen met een handicap

Eandis  078-35 35 00

327

OCMW - Augustijnenlaan 30  014-28 50 50

Kringkruidenier - Lierseweg 132  014-24 66 84

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132 015-23 73 93

Dienstencentrum ’t Convent - Begijnhof 17 014-28 20 00

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132 014-24 66 93

’t Peeseeke

openbaar computerlokaal - Lierseweg 132

 014-24 66 97
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ADMINISTRATIEF CENTRUM

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

RECYCLAGEPARK

HUMMELTJESHOF

SPORT EN JEUGD

STADSARCHIEF

STEDELIJKE WERKPLAATS

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA DI WO DO VR ZA ZO

OCMW SOCIALE DIENST

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

Zitdag Dorpshuis Morkhoven

OCMW DIENST RECHTSHULP

DIENSTENCENTRUM ’T CONVENT

KRINGKRUIDENIER

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL

OPENBAAR COMPUTERLOKAAL
’T PEESEEKE

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

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

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
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

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

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

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00

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

13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 10.00-12.00

13.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00

09.00-11.45
18.00-20.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

HET NETEPARK

WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD

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

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

NA AFSPRAAK NA AFSPRAAK

09.00-10.30

11.00-12.00

Openingstijden paasvakantie (31/3 – 15/4)
Met Pasen, zondag 1 april, zijn de zwembaden gesloten. Op weekdagen zijn 
de 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 en op paasmaandag zijn alle baden open van 9 tot 17 uur. 
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