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Criminaliteit en verkeersonveiligheid blijven dalen
De criminaliteitscijfers in onze politiezone blijven dalen. Deze trend is
duidelijk merkbaar in de officiële cijfers van de Federale Politie. Het
totale aantal misdrijven daalt in Herentals van 1.661 in 2016 naar
1.636 in 2017 (- 1,51 procent).
Het grootste aandeel in deze misdrijven zijn diefstallen. Dat aantal
daalde van 859 in 2016 naar 828 in 2017 (- 3,61 procent). Het aantal
misdrijven tegen de lichamelijke integriteit daalt van 133 in 2016 naar
109 in 2017 (- 18,04 procent). Het gaat hier bijvoorbeeld om slagen en
verwondingen, aanranding en mishandeling. Het aantal beschadigingen aan eigendom stijgt echter van 36 in 2016 naar 50 in 2017
(+ 38,89 procent). Herentals kent ook een stijging van het aantal
drugdelicten. Dat ging van 111 in 2016 naar 141 in 2017 (+ 27,03
procent).
Een belangrijk aandachtspunt voor de politie is het stijgende aantal
woninginbraken. Dat steeg van 106 in 2016 naar 126 in 2017 (+ 18,87
procent). De politie zal daarom de controles en inspanningen om
feiten op te helderen opdrijven. Ook wil de politie de burgers nog
beter bijstaan met advies om woningen inbraakveiliger te maken.
Goed nieuws is er nog over het aantal verkeersongevallen. Het aantal
ongevallen met letsel daalde van 121 in 2016 naar 96 in 2017 (- 20,66
procent).

voorwoord ...

DEZE MAAND

Daar is de lente
Na de late winterprikken die we in maart nog te verduren kregen, is de
lente nu eindelijk in het land. De natuur ontwaakt, alles en iedereen
oogt gewoonweg frisser en vrolijker. Elk seizoen heeft zijn charmes, maar de lente toch iets
meer wat mij betreft.
In Herentals is het tijd voor Shop in Thals, het lenteshoppen in het stadscentrum. Tijdens dit
koopjesweekend op zaterdag 7 en zondag 8 april laten onze winkels weer het beste van
zichzelf zien. Er is ook een doorlopende openluchtmodeshow, met als thema 'mensen zoals
jij en ik'.
Op zondag wordt deze lenteshopping opnieuw gekoppeld aan het Spel van de Roetaert op
de Grote Markt. Een traditie om in ere te houden, met hopelijk veel leute voor de
deelnemende kinderen. Want om die leute en beleving is het te doen.
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn en zullen, mee door de vele en zeer diverse
actieve verenigingen op ons grondgebied, een plaats blijven waar het goed is om te leven, te
vertoeven en te wonen, voor iedereen wat wils. U moet maar eens in de UiT-kalender
kijken, (lente)activiteiten in overvloed, allemaal de moeite. Geniet ervan!
Uw burgemeester
Jan Bertels
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WETENSWAARD
We zijn met meer dan 28.000!

STADS
KRANT

De Herentalse bevolking blijft gestaag groeien. In 2017 kwamen er 309 inwoners bij. Hiermee
komt het totale aantal op 28.085. Daarvan wonen er 20.876 in Herentals, 5.112 in Noorderwijk
en 2.097 in Morkhoven.
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Aankondigingen voor de Stadskrant van mei
moeten uiterlijk op dinsdag 3 april 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.

Enkele cijfers

257 nieuwe Herentalsenaartjes geboren.
5.236 Herentalsenaren zijn jonger dan 19 jaar, 5.754 zijn 65 jaar of ouder.
Het aantal 80-plussers is de laatste 15 jaar bijna verdubbeld: 1.796 in 2017 tegenover
927 in 2002.
Bent u geboren in 1962 ? Dan hebt u het grootste aantal leeftijdsgenoten: 502 .
Er wonen 1.615 niet-belgen in Herentals. De meeste daarvan hebben de Nederlandse

Ÿ In 2017 werden er
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

nationaliteit (346), gevolgd door de Roemeense ( 127) en de Portugese (90).
Ÿ De Herentalse bevolking bestaat in het totaal uit

110 verschillende nationaliteiten.

Verhuist u? Doe uw adreswijziging online!
Wanneer u verhuist naar of binnen Herentals, moet u dit binnen de acht werkdagen aangeven bij
de stad. Dat kan heel eenvoudig via de website. U surft naar www.herentals.be/adreswijziging en
vult daar het onlineformulier in.
Na uw aangifte controleert een wijkagent of u werkelijk op het nieuwe adres woont. Dat kan drie
weken duren. Als de wijkagent de adreswijziging goedkeurt, dan krijgt u een document van de
agent. Met dit document komt u ten vroegste vijf werkdagen later naar het stadsloket. Breng uw
identiteitskaart (en de identiteitskaarten en kids-id’s van uw gezinsleden) mee. U moet hiervoor
geen afspraak maken.
Breng zeker de pincodes van de kaarten mee. Bent u die vergeten, maar hebt u de pukcode nog?
Dan maken we een nieuwe pincode aan bij het onthaal. Bent u zowel uw pincode als uw pukcode
kwijt? Dan moet u nieuwe codes aanvragen. Dat kan online via www.herentals.be/nieuwe-code
of aan het onthaal. De nieuwe codes komen veertien dagen later aan op het stadsloket.
Hebt u geen computer of komt u liever langs voor uw adreswijziging? Dan kunt u een afspraak
maken via www.herentals.be/adreswijziging of tel. 014-28 50 50.
Een adreswijziging is gratis.
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BUDGET
Aangenamer fietsen op vlakke kasseien
Het stadsbestuur wil het fietscomfort in het centrum verhogen. De kasseien op de Grote Markt en in de omliggende
straten ogen mooi en passen bij het historische karakter van de
stad, maar ze zijn minder aangenaam om over te fietsen. Dat
wil het stadsbestuur verhelpen met comfortabele fietsstroken.
Het stadsbestuur laat eerst een teststrook aanleggen in de
Kerkstraat. De aannemer breekt daarbij een strook kasseien
uit. Deze kasseien worden glad gezaagd in het atelier van een
gespecialiseerde firma. Daarna gaan de gezaagde kasseien
terug naar de werf, waar ze opnieuw gelegd worden. Omdat
het verzagen gebeurt in een atelier, zal er op de werf zelf
enkele dagen niet gewerkt worden.
Leertuin
De aanleg van de teststrook gebeurt van 9 tot 13 april. Tijdens de werkzaamOmleiding
heden geldt er eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat (tussen de Grote Markt
en het parkeerterrein aan de kerk). Er is dan enkel verkeer mogelijk van de Grote Markt in de
richting van de Gildelaan.

Buslijn 220 rijdt tot aan
Morkhoven Dorp
Vanaf dinsdag 3 april rijdt bus 220 op
weekdagen van 9 tot 15 uur tussen
Herentals Station en Morkhoven Dorp.
Op dit moment is Morkhoven Station
nog de eindhalte. Maar dankzij het
vlotte verkeer tijdens de daluren kan de
bus binnen dezelfde reistijd tot in
Morkhoven Dorp rijden.

De evaluatie van de teststrook gebeurt onder meer door de Fietsersbond met een geijkte
meetfiets.

Aangepaste verkeerssituatie tijdens werkzaamheden in
Wiekevorst
Het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg, Aquafin en PIDPA voeren weg- en rioleringswerkzaamheden uit in Wiekevorst. Van april tot en met september passen de nutsmaatschappijen
hun leidingen aan op de Morkhovenseweg (vanaf de Wimp tot aan Wiekevorst-Dorp).
Tijdens deze periode geldt er eenrichtingsverkeer van Morkhoven in de
richting van Wiekevorst. Om van Wiekevorst naar Morkhoven te rijden,
volgt het autoverkeer een omleiding via Herenthout en de Doornestraat. Fietsers rijden
langs Bertheide en de Kapelstraat. Voetgangers kunnen naast de werf passeren.
Omleiding

In oktober 2018 gaan de rioleringswerkzaamheden van start. De weg is dan lange tijd volledig
afgesloten. Hierover volgt later meer informatie.

De nieuwe eindhalte bevindt zich aan
de kerk in de Sint-Niklaasstraat. De bus
rijdt via de Molenstraat naar het
centrum van Morkhoven. Daar maakt
hij een lus via de Rode-Leeuwstraat, de
Sint-Niklaasstraat en Dorp om zo via
dezelfde reisweg terug te rijden naar
Herentals.
De bushalte in de Verbindingsstraat
verdwijnt vanaf 3 april. Ook de
belbushalte Tempels in de Goorstraat
verdwijnt, aangezien de nieuwe halte
aan de kerk ook door de belbus bediend
wordt.
U kunt de nieuwe dienstregeling
raadplegen op www.delijn.be.

Meer informatie: www.heist-op-den-berg.be

Op zoek naar verkeersinfo in Herentals?
Bent u op zoek naar de meest recente info over wegenwerken, wegomleidingen en nieuwe verkeerssituaties in de stad? Op de website van de stad vindt u hiervan een overzicht. Surf gewoon naar www.herentals.be
en klik 'Wegen en verkeer' aan in het menu.
Het overzicht is onderverdeeld in recente wegenwerken en evenementen, nieuwe verkeerssituaties en
langdurige projecten. De pagina is online sinds begin vorig jaar en is een van de meest populaire pagina's op
de website.
Meer informatie: www.herentals.be/wegen-en-verkeer
april 2018
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WETENSWAARD
Kent u 't Gerief al?
In april 2005 stond het OCMW mee aan de
doopvont van dienstenchequebedrijf 't
Gerief. 't Gerief heeft een dienst huishoudhulp en een strijkdienst. De huishoudhulpen
werken thuis bij klanten in en rond
Herentals. U kunt er ook voor kiezen om uw
strijk binnen te brengen. Die wordt dan
netjes gestreken in een van de strijkateliers.
Voor beide diensten betaalt u via het
voordelige systeem van dienstencheques.
't Gerief onderscheidt zich door een erg
waarderend en sociaal personeelsbeleid. 't
Gerief organiseert begeleiding, opleiding en werkoverleg en houdt waar mogelijk rekening met
individuele behoeften van medewerkers. Daardoor werken medewerkers graag bij 't Gerief, en
dat biedt dan weer voordelen voor de klant.

’t Gerief is momenteel dringend op zoek naar gemotiveerde huishoudhulpen (m/v) die
gezinnen in Herentals ondersteuning willen bieden in het huishouden. Werkt u graag
zelfstandig, in uw eigen regio en in een rooster op uw maat? Informeer dan zeker bij 't Gerief.

Meer informatie: 't Gerief, Lichtaartseweg 22, 2200 Herentals, tel. 014-28 57 57,
info@tgerief.be, www.tgerief.be

Breng uw pesticiden binnen in ruil voor een voegenborstel
Onkruid in de voegen van het terras of op het
wandelpad in de tuin? We grijpen gemakshalve naar pesticiden die schadelijk zijn voor
mens en milieu. Ze komen in onze waterlopen terecht en tasten het grondwater aan.
Pesticiden bedreigen zo het water waaruit
drinkwater gemaakt wordt. Maak er dus
voor altijd komaf mee en breng uw laatste
restjes naar het recyclagepark.
Op zaterdag 21 april is er een bijzondere
inzamelactie. Wie dan pesticiden naar het
recyclagepark brengt, krijgt er een voegenborstel voor in de plaats (zolang de voorraad
strekt).
Wilt u weten hoe de voegenborstel werkt? Of hoe u uw tuin, terras of oprit met gezonde en
goedwerkende alternatieven kunt onderhouden? Kijk dan op www.mijngifvrijetuin.be. Op 21
april kunt u ook terecht op het recyclagepark van Beerse of Meerhout. Daar geven medewerkers
van Velt u graag meer informatie.
De inzamelactie is een organisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), IOK Afvalbeheer
en de stad Herentals.
Meer informatie: recyclagepark, Hemeldonk 10, tel. 014-85 92 40
4
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Weet u wat u slikt?
Medicamenten tegen de hoge
bloeddruk, een slaappilletje, vitamines,
soms iets tegen de hoofdpijn, een
hoestsiroop, … We nemen veel
producten in die onder de noemer
'medicatie' vallen, maar we zijn er ons
niet voldoende bewust van. Bovendien
kunnen we vaak de naam van deze
medicijnen niet onthouden. En welke
producten een invloed op elkaar
hebben, dat weten we al helemaal niet.
Daarom lanceerde het AZ Herentals,
samen met de huisartsen en apothekers uit de Kempen, de oproep Weet u
wat u slikt? Ze vragen u om na te gaan
welke medicijnen u neemt en dit samen
met uw huisarts of apotheker in een
duidelijk schema te zetten. Dit
medicatieschema brengt u mee bij elk
contact met een zorgverlener. Het is
een belangrijke bron van informatie
voor artsen, verpleegkundigen en
apothekers en een meerwaarde voor
de patiëntveiligheid.

Lagere school

Kleuters

SOCIO

Aangepast wonen
Voor senioren, minder mobiele personen en rolstoelgebruikers is het belangrijk dat hun woning is aangepast aan hun situatie. U kunt een
premie aanvragen voor de aanpassing van uw eigen huis of u kunt een aangepaste woning huren of kopen.

De Vlaamse aanpassingspremie

Aangepaste huurwoningen

Dit is een premie voor gezinnen waarvan minstens één gezinslid ouder
is dan 65 jaar. U kunt de premie gebruiken voor aanpassingen om uw
woning beter toegankelijk te maken. Zo kunt u een traplift installeren,
deuropeningen verbreden, niveauverschillen wegwerken of het
sanitair aanpassen. Deze premie mag u samen gebruiken met de
Vlaamse renovatiepremie.

In Herentals kunt u huizen of appartementen huren die aangepast zijn
voor minder mobiele personen en rolstoelgebruikers.
Ÿ Nv Eigen Haard verhuurt woningen en appartementen voor
rolstoelgebruikers en heeft aangepaste huizen en appartementen
voor ouderen en minder mobiele personen. Eigen Haard werkt
met een inschrijvingslijst en houdt rekening met uw inkomen tot
drie jaar voor de aanvraag.
Info: Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6, tel. 014-85 98 00,
www.eigenhaard.be
Ÿ Het OCMW verhuurt woningen voor senioren. Het zijn
gelijkvloerse woningen, maar ze zijn niet aangepast voor
rolstoelgebruikers. Wilt u zich op de wachtlijst laten zetten, neem
dan contact op met de sociale dienst (tel. 014-24 66 66).

Vraag alle informatie op voor u begint met de verbouwingen. Dat kan
bij Agentschap Wonen-Vlaanderen (tel. 03-224 61 16, www.wonenvlaanderen.be/premies).
Advies en begeleiding
Wilt u uw woning aanpassen, dan kunt u bij de provincie een subsidie
voor gespecialiseerd advies en begeleiding aanvragen. De provincie
werkt samen met de vzw Landelijke Thuiszorg. U betaalt 87 euro per
dossier. De provincie Antwerpen betaalt het resterende bedrag, met
een maximum van 533 euro voor een advies- of begeleidingsdossier.
Vraagt u advies én begeleiding aan, dan draagt de provincie een
maximum van 1.153 euro bij.
Zorgwonen
Zorgwonen is een mooie oplossing voor zorgbehoevende personen
die inwonen bij hun mantelzorger. De woning wordt daarbij tijdelijk
opgedeeld in twee wooneenheden. Zo woont u op hetzelfde adres,
maar onder een apart zorgstatuut. Uw inkomens worden niet
samengeteld, waardoor er geen gevolgen zijn voor de toelagen en
uitkeringen die u ontvangt.
Zorgwonen kan voor 65-plussers, personen met een handicap en
personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de
Vlaamse Sociale Bescherming. Meer informatie vindt u op www.
herentals.be/zorgwonen.

12
6

april 2018

Mensen met een verstandelijke, motorische of lichamelijke beperking
kunnen terecht bij Avalon nvso. Deze organisatie verhuurt en
verkoopt aangepaste appartementen aan het Stationsplein.
Info: tel. 014-71 02 76, christiane.robbroeckx@gmail.com

Serviceflats, seniorenflats en assistentiewoningen
In een serviceflat, seniorenflat of assistentiewoning kunt u zelfstandig
wonen in een beschermde omgeving. U voelt zich veiliger, hebt sociaal
contact met de andere bewoners en kunt gebruikmaken van dienstverlening en verzorging. De flats kunnen deel uitmaken van een
woonzorgcentrum of dienstencentrum. Ze zijn aangepast aan de
behoeften van personen die minder mobiel zijn en soms ook aan
rolstoelgebruikers.
Serviceflats kunt u huren of kopen. In Herentals vindt u serviceflats bij:

Thuis in thuiszorg
Als iemand in uw gezin of familie zorgbehoevend wordt door ouderdom, ziekte of dementie, dan is het belangrijk dat u weet waar u
terechtkunt voor hulp. De Ondersteuningsgroep Dementie biedt
samen met het Thuiszorgcentrum van CM een gratis infosessie aan
over thuiszorg. Welke diensten zijn er, wat doen ze, wat kost het en
waar vindt u ze? De infosessie vindt plaats op woensdag 18 april van
18 tot 20 uur in dienstencentrum 't Convent (Begijnhof 17). Iedereen
is welkom. Inschrijven is niet nodig.

Ÿ vzw Bremdael, Ernest Claesstraat 64, tel. 014-22 49 33,

www.bremdael.be
Ÿ Noorderhof, Ring 33 in Noorderwijk, tel. 0495-25 95 75,

Klein en goed wonen

www.noorderhof.be
Assistentiewoningen kunt u huren bij Groep Assistentiewoningen
Sint-Anna. De flats bevinden zich naast het woonzorgcentrum aan de
Vorselaarsebaan.
Ÿ Assistentiewoningen Sint-Anna, tel. 014-24 89 02,
ingegommers@ocmwherentals.be

Mensen met een laag inkomen die zoeken naar een betaalbare
woning, hebben soms geen andere keuze dan een kleine kamerwoning te huren. Het gaat dan dikwijls om huizen die door de eigenaar
zijn opgedeeld in kleinere studio's. Om de kwaliteit van die kamers te
garanderen, werkten de stad, het OCMW en Samenlevingsopbouw
Provincie Antwerpen het project Klein en Goed Wonen uit. Zowel
verhuurders als huurders mochten hun mening geven.
Het project resulteerde in het gemeentelijk reglement kamerwonen.
Dat bevat kwaliteitsnormen waaraan alle verhuurde kamers in
Herentals moeten voldoen. Het stelt onder meer dat een eigenaar zijn
kamers officieel moet aangeven en een inspectie van de brandweer
moet toestaan. Ook het maximale aantal bewoners van een kamer, de
gemeenschappelijke ruimtes en het dagelijks beheer komen aan bod.
De gemeenteraad keurde het reglement op 6 februari 2018 goed.
Toch wordt aan de huidige eigenaars enig respijt gegeven. Binnen
twee jaar moeten zij aan de voorwaarden van het kamerreglement
voldoen.

Bouwplannen? Denk aan de toekomst!
Hebt u bouwplannen, sta dan al eens even stil bij de noden die u later
misschien zult hebben. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er geen of weinig
niveauverschillen in de woning zijn, dat de deuren voldoende breed
zijn en dat de lichtschakelaars niet te hoog hangen.

Meer informatie
Dienstencentrum 't Convent
Begijnhof 17
tel. 014-28 20 00
dienstencentrum@ocmwherentals.be
april 2018
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ART CENTER HUGO VOETEN
Een unieke omgeving voor unieke kunst
Op 18 april 2012 opende het Art Center Hugo Voeten zijn deuren. Met respect voor de originele architectuur verbouwde verzamelaar Hugo
Voeten de oude graanfabriek aan de oever van het Kempisch Kanaal in Herentals tot een indrukwekkend museum voor hedendaagse kunst.
Het Art Center werd dan ook onmiddellijk een trekpleister voor kunstliefhebbers uit heel Vlaanderen.
In april 2017 overleed Hugo Voeten. De erfgenamen maakten al snel duidelijk dat ze het Art Center willen behouden in Herentals. Zo staat
deze kunsttempel ondertussen al zes jaar in onze stad, en toch kent niet iedereen hem. Tijd dus voor een nadere kennismaking. De redactie
van de Stadskrant sprak met Simon Delobel, de beheerder van het Art Center Hugo Voeten.

Simon, jullie bezitten hier echt een fenomenale collectie aan
moderne kunst.
Wel, Hugo Voeten was geen doorsneeverzamelaar van hedendaagse
kunst. Hij had zijn eigen visie op kunst en hij rekende vooral op zijn
eigen waardering. De mening van het kunstwereldje was voor hem
van minder belang. Wat telde, was dat hij de kunst zelf mooi vond. Zo
kleurde hij buiten de lijnen van wat de kunstwereld als kunst erkende.
Het resultaat is een unieke combinatie van Belgische en internationale kunst.
Op dit ogenblik telt de collectie meer dan 1.700 items, verzameld over
meer dan 35 jaar. De collectie omvat werken van klassieke en hedendaagse Belgische kunstenaars als Masereel, Panamarenko en Wim
Delvoye, maar ook meesterwerken van onder meer Auguste Rodin.
De collectie omvat ook werken van hedendaagse internationale
kunstenaars, bijvoorbeeld Christo. Een bijzondere plaats in de
collectie is er voor Bulgaarse kunst, waarvan de onze de grootste en de
meest representatieve buiten Bulgarije is.
Ook het gebouw is indrukwekkend. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen?
De Graanfabriek Deckx verwerkte graan tot dierenvoeding en na een
tijd raakte ze bekend als de 'Herentalse Bloemmolens'. In de jaren
1970 deed de fabriek de deuren dicht en stond daarna meer dan
dertig jaar leeg. Hugo Voeten kocht het gebouw in 2006 en liet een
architectenbureau de plannen uittekenen. Dat gebeurde met respect
voor het oorspronkelijke uitzicht van het gebouw. In 2009 begon dan
de renovatie. Het Art Center bevat nu negen niveaus, met meer dan
5.000 vierkante meter tentoonstellingsruimte.
Naast de permanente collectie organiseren jullie ook nog tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars?
I n d e rd a a d , o p d i t m o m e nt l o o pt d e te nto o n ste l l i n g
ITSINITISNTITSINIT van Jef Faes. Deze expo loopt nog tot 27 april, maar
door het grote succes kan het zijn dat we ze verlengen tot het einde
van de zomer. Jef Faes is een mooi voorbeeld van hoe we met onze
collectie buiten de lijntjes kleuren. De kunstenaar is geen grote naam
in de kunstwereld, maar zijn werk is van een hoogstaande kwaliteit.
Door de kunstenaar een expositieruimte aan te bieden, laten we de
buitenwereld zien dat er buiten de grote namen ook nog andere zeer
interessante kunstenaars zijn.
12
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Hoe reageren de bezoekers op het Art Center?
Eerlijk? De eerste reactie is bijna altijd: 'We wisten niet dat dit hier
bestond'. We promoten het museum op verschillende manieren,
maar het is niet altijd even makkelijk om iedereen op de hoogte te
brengen van ons bestaan. Hopelijk brengt dit interview daar
verandering in (lacht).
Maar de mensen vinden ons wel. We ontvangen jaarlijks ongeveer
honderdzeventig groepen. We zijn ook elke eerste zondag van de
maand open voor een rondleiding. Zo kregen we vorig jaar in totaal
vijfduizend bezoekers over de vloer. Daar zijn we zeker tevreden mee,
maar natuurlijk mag dat altijd iets meer zijn. We nodigen daarom ook
alle Herentalsenaren uit om een kijkje te komen nemen.

En dat doen jullie met een speciale actie voor de Herentalsenaar?

Praktisch

Ja. In deze Stadskrant vindt iedereen een bon terug. Met die bon
krijgen twee volwassenen elk 2 euro korting op de toegangsprijs van
10 euro voor de maandelijkse rondleiding op de eerste zondag van de
maand. Kinderen tot achttien jaar mogen gratis mee binnen.

Het Art Center Hugo Voeten is elke eerste zondag van de maand open
voor een rondleiding. Dat kost 10 euro. Als Herentalsenaar krijgt u, op
vertoon van de bon in de Stadskrant, 2 euro korting. Kinderen tot
achttien jaar mogen dan gratis mee naar binnen.

Een mooie geste.

U kunt het Art Center ook in groep bezoeken. Daar kunt u voor
reserveren via de website, waar u ook de verschillende formules voor
bezoekers vindt.

Jazeker, maar we willen er ook voor de Herentalsenaar zijn. Als
museum is het belangrijk om in het midden van de samenleving te
staan. We staan open voor iedereen en heten iedereen welkom in het
Art Center. Je hoeft dus zeker geen kunstkenner of zo te zijn, gewoon
nieuwsgierig zijn en je eigen mening vormen volstaat.

Wist u dat …
Ÿ … Hugo Voeten in Geel ook een beeldentuin heeft met werk van

onder meer Delvoye en Panamarenko?
Ÿ … u deze beeldentuin kunt bezoeken na reservatie via de website?

Meer informatie
Art Center Hugo Voeten
Vennen 22
2200 Herentals
tel. 014-22 91 18
info@artcenterhugovoeten.org
www.artcenterhugovoeten.org

KORTINGSBON
Met deze bon kunt u goedkoper deelnemen aan de maandelijkse
rondleiding in het Art Center Hugo Voeten. De rondleiding vindt
telkens plaats op de eerste zondag van de maand.
Ÿ 8 euro per persoon (in plaats van 10 euro)
Ÿ Maximaal 2 personen
Ÿ Kinderen gratis
Geldig tot 30 april 2019
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN
Eva Vennekens en Marlies Vervecken
Fluit en piano (aperitiefconcert)
Zondag 15 april om 11 uur in de Lakenhal
De romantiek in de klassieke muziek was een
tijd waarin componisten alles veel groter zagen.
Alles werd complexer en virtuozer, met meer
emotie en drama in hun werken. Ze schreven
over liefde, over fantasie, over de natuur, …
Pianiste Marlies Vervecken en fluitiste Eva
Vennekens laten u kennismaken met de
romantische melodieën van Robert Schumann
en Charles-Marie Widor, met de fantasiewereld
van Carl Reinecke en met het virtuoze werk van
François Borne.

Peter Terrin,
Christophe Vekeman
en An Pierlé
Geletterde Mensen
Zaterdag 28 april om 20 uur in de
schouwburg

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas) - inclusief aperitief

Michael Van Peel
Boeken en Bubbels
Zondag 22 april om 10.30 uur in de Lakenhal
Interviewster Katrien Lodewyckx ontvangt
stand-upcomedian Michael Van Peel en
bespreekt zijn persoonlijke boekengeschiedenis. Michael Van Peel kent u van zijn eindejaarsconferences Van Peel overleeft, die aan het
begin van elk jaar op radio en televisie worden
uitgezonden.
Louis Van Dievel, schrijver van onder meer Hof
van Assisen en De Pruimelaarstraat, neemt
naast Michael Van Peel plaats in de sofa. Hij stelt
er zijn nieuwe roman De laatste ronde voor. De
Herentalse trompettist Birger Embrechts luistert het geheel muzikaal op. Boeken en Bubbels
loopt in samenwerking met Standaard Boekhandel.
Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas) - inclusief aperitief

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas)

Le temps d'une chanson
Boke Hertals
Dinsdag 24 april om 12.15 uur in de foyer
Zangeres Gudrun Roos en accordeonist Rein De
Vos zijn gebeten door het Franse lied van Edith
Piaf, Charles Aznavour, Yves Montand en
Jacques Brel. Le temps d'une chanson neemt u
mee op een muzikale reis door de tijd. Walsend
langs de Seine, door de straten van Parijs, naar
het Montmartre van de jaren veertig en vijftig.
Het is tijd voor romantiek, kaarslicht, een glaasje
wijn en heerlijke muziek.
Toegang: gratis - inclusief boterham
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Twee verwante schrijvers en één
verwante zangeres zetten de lijnen uit
van de vierendertigste editie van
Geletterde Mensen. Christophe
Vekeman mag gerust een podiumbeest genoemd worden. Peter Terrin is
eerder van het timide soort. Pianiste
en zangeres An Pierlé is de ampersand
tussen beiden. Ze gaan op zoek naar
de overeenkomsten en de verschillen
in hun oeuvres, en etaleren hun
muziek- en filmdada's.

JEUGD
TENTOON
AANKONDIGINGEN
Theater Antigone
Oeps
Donderdag 26 april om 20 uur in de schouwburg
Jos Verbist en Raven Ruëll verdiepten zich in de
geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog en
kwamen tot het besluit dat die eigenlijk nooit is
opgehouden. In Oeps tonen de regisseurs de
absurditeit van de werkelijkheid en de eindeloze
carrousel van geopolitieke spelletjes. Oeps is
een bijtende satire die toont wat we steeds
weer lijken te vergeten.

TENTOON
Eric Pina
Etsen, tekeningen,
schilderijen, sculpturen
Van vrijdag 2 maart
tot en met zondag 22 april
in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

Buurman
Dans en dwaal
Vrijdag 27 april om 20 uur in de schouwburg
De voorbij tien jaar produceerde Buurman het
ene geweldige nummer na het andere. In het
radiogeheugen staan ondertussen gegrift:
Rocky komt altijd terug, Zoals koffie hoort bij
opstaan en God, ik en Marjon. Op hun vierde
album Dans en dwaal verfijnen zanger Geert
Verdickt en co de cinematografie van hun
muziek. Het mag zelfs dansbaar zijn.
Toegang: 17 euro / 14 euro (Vriendenpas)

Eulaers, Flayou,
Odeurs, Wuyts en
Govaerts
Vijf keer intenskarakteristiek

Op zaterdag 28 april, de Dag van de Dans,
nodigt Danspunt alle steden en gemeenten
uit om deel te nemen aan de Dansketting.
Overal in Vlaanderen en Brussel duiken die
dag danskettingen op. Ook Herentals doet
mee aan deze eerste editie.

Van vrijdag 23 maart
tot en met zondag 15 april
in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur

Dans mee door de straten

Om 13.30 uur verzamelen we in de foyer van
cc 't Schaliken, waar we de choreografie
inoefenen samen met de muzikanten. Om 14
uur vertrekken we al dansend over de Grote
Markt. De muzikanten gidsen ons verder door
de straten en nodigen alle Herentalsenaren uit om zich trots en feestelijk een weg te banen
langs de bekende en minder bekende plekjes van de stad.
Wilt u het dansje graag vooraf oefenen met uw groep en kunt u daarbij wat hulp gebruiken?
Neem dan contact op met cultuurcentrum 't Schaliken.
Meer informatie: www.dansketting.be

Info en tickets:
cc 't Schaliken
Grote Markt 35
cultuurcentrum@herentals.be
www.schaliken.be
tel. 014-21 90 88
april 2018
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FILM
De kleine vampier
(+6 jaar)
Woensdag 4 april om 14.30 uur in de schouwburg
Wanneer Anton onverwacht een vampier tegenkomt, is die heel anders
dan hij had gedacht. De
kleine vampier Rudolph is
namelijk aardig en vooral
ongevaarlijk. Samen met
Anton vliegt hij eropuit om zijn hele vampierfamilie te redden uit de
handen van vampierjagers.

WEEK VAN DE AMATEURKU
Van 27 april tot en met 6 mei 2018 zet de Week van de
Amateurkunsten (WAK) overal in Vlaanderen en Brussel de pracht
van zelf kunst maken in de kijker. Dit jaar is het centrale thema ’Kunst
buiten!’. Het gaat over kunst in de publieke ruimte, naar buiten
komen met kunst, maar ook over de plaats van kunst binnen het
(lokale) cultuurbeleid en binnen onze samenleving. En u kunt altijd
buiten de lijntjes kleuren ...

De kleine vampier is een Duitse animatiefilm uit 2017. In de Vlaamse
versie hoort u de stemmen van Sven De Ridder en Juan Gerlo. De film
duurt 83 minuten.

Murder on the Orient Express
Dinsdag 24 april om 20 uur in de schouwburg
Er valt een dode op de
luxueuze trein The Orient
Express. De dertien
gestrande passagiers zijn
allemaal verdacht. Een van
hen is de moordenaar. Het
is een wedloop tegen de
tijd om de puzzel op te lossen, voordat de dader opnieuw toeslaat. De
man die deze klus moet klaren is de eigenzinnige Belgische detective
Hercule Poirot.
Murder on the Orient Express is een Amerikaanse detectivefilm uit
2017 en is gebaseerd op de roman van Agatha Christie. U ziet onder
meer Johnny Depp, Penélope Cruz en Judi Dench. De film duurt 114
minuten.

Victoria and Abdul
Woensdag 25 april om 14.30 uur in de schouwburg
De jonge Indiër Abdul
Karim reist naar Londen
om mee te werken aan het
gouden jubileum van
Koningin Victoria. Vanaf de
eerste ontmoeting met
Hare Majesteit klikt het
tussen hen beiden. Terwijl de koningin steeds meer moeite heeft met
de strenge regels die haar positie met zich meebrengt, wordt de band
tussen de twee hechter. Iedereen rondom hen probeert tevergeefs
deze band te verbreken.
Victoria and Abdul is een Britse film uit 2017. Judi Dench en Alid Fazal
spelen de hoofdrollen in dit historisch drama. De film duurt 112
minuten.

Kollectief Maksimaal
Tentoonsteling: Instathals
Zaterdag 28 april van 14 tot 20 uur
Zondag 29 april van 14 tot 18 uur
Koetshuis Stadspark
Op 28 en 29 april vindt de tweede
editie van Instathals, de expo
plaats. Instathals is een
Herentalse website die de
mooiste Instagramfoto's van
Herentals, Noorderwijk en
Morkhoven bundelt. Op de zolder
van het Koetshuis kunt u ook de
artistieke en experimentele
video's van Tim Van Der Schraelen
bekijken. Wilt u uw foto ook zien
schitteren? Tag uw Instagramfoto met #instathals en misschien vindt
u hem op de expo.
De toegang is gratis.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)
Meer informatie: www.facebook.com/instathals
6
12

april 2018

UNSTEN
Atelier X
Tentoonstelling: Buiten de lijnen

The Legends
Musical: Cruise-in-Thals

Open op zaterdag 28 en zondag 29 april, dinsdag 1, zaterdag 5 en
zondag 6 mei, telkens van 14 uur tot 17 uur
Koetshuis Le Paige, Nederrij 98

Vrijdag 4 en zaterdag 5 mei om 20 uur
Zondag 6 mei om 15 uur
cc 't Schaliken

Vijf kunstenaars stellen tentoon:
François Van Roy (gemengde
technieken op diverse dragers),
Chris van turnhout (hoedenmaker), Heidi Nuyts (grafische kunst
en schilderkunst), Philip Nuyts
(keramiek, collages en zeefdruk)
en Ana Isabel Morales (schilderkunst, collages, en zeefdruk).
De toegang is gratis.

Hildt Remeysen en Oda Van Bockstal
Tentoonstellingen
Open op zaterdag 28 en zondag 29 april, vrijdag 4, zaterdag 5 en
zondag 6 mei, telkens van 14 uur tot 17 uur
Lakenhal
Hildt Remeysen en haar moeder Oda Van Bockstal stellen samen
tentoon. Hildt doet dit onder de titel Fraaie manieren om de toegang
te ontzeggen / In olieverf. De tentoonstelling van Oda heet Buiten:
kunst.
De toegang is gratis.

Curieus Herentals
Jaarlijkse quiz
Vrijdag 4 mei om 19.45 uur
Zaal 't Hof
Curieus Herentals organiseert een quiz over algemene kennis. Vorm
een ploeg van vijf personen en schrijf u in bij Willy De Wachter
(willy.de.wachter@telenet.be, gsm 0473-96 54 18). Deelnemen kost 3
euro per persoon.
De toegang is gratis.

Een gewezen zeebonk en een aan lagerwal geraakte vamp ontmoeten
elkaar in een Herentals café. Ze besluiten samen op cruise te vertrekken. Vertrekplaats: het jachthaveke. De inderhaast opgetrommelde
crew maakt het leven aan boord er niet gemakkelijker op. Als er dan
ook nog zeerovers opduiken, wordt het een wel erg geanimeerde reis.
Wat als een plezierreis begon, wordt plots een spannende race tegen
de tijd.
The Legends schreven het script en de muziek voor Cruise-in-Thals. Ze
worden bijgestaan door de leden van Corpus Sanum (dans),
Theaterspektakel (spel, zang, decor), Time-out (dans), Het Hertals
Zeemanskoor (zang) en Jan De Smet (regie).
U kunt tickets bestellen via cultuurcentrum 't Schaliken (schaliken.be/
tickets, tel. 014-21 90 88). Een ticket kost 10 euro in voorverkoop en 12
euro aan de kassa. Kinderen jonger dan twaalf jaar betalen de helft de
prijs.

Kunstatelier Tabula Rasa
Tentoonstelling: Binnenstebuiten
met multicultureel Wereldtalscafé
Zondag 6 mei van 10 tot 18 uur
Schoolstraat 44

Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans
Theater: Wit ... en alles daartussen
De laatstejaars van de toneelopleiding (Yasmine Creyf, Femke
Verschueren en Ymke Verschueren) brengen een theatervoorstelling.
De inval van het licht laat zien dat vriendschap misschien bedriegt …

Kunst buiten. Binnenstebuiten.
Buiten kunst. Is buiten binnen of
binnen buiten? Binnen en buiten.
Binnen binnen en buiten buiten!
De buit is binnen. Is de buit
binnen? Buit buiten binnen uit of
buit binnen buiten uit? Kom kijken
debatteer, communiceer en
consumeer!

De toegang is gratis.

De toegang is gratis.

Zaterdag 5 mei om 19 uur
Lakenhal

april 2018
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EEN STREEPJE FRANCKEN

De Franckendynastie kende in de 16de en 17de eeuw niet minder dan veertien schilders, van wie de meeste een vooraanstaande rol speelden in de Antwerpse kunstwereld. De broers Frans en Ambrosius werden in Herentals geboren. De Sint-Waldetrudiskerk herbergt nog steeds
negen altaarstukken en schilderijen van hun hand of van die van hun nakomelingen. In 2016 was het vierhonderd jaar geleden dat Frans in
Antwerpen overleed. Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat zijn broer Ambrosius overleed. Voor de Herentalse cultuurraad vormde dit
een uitgelezen aanleiding om de Franckens en hun werk eens bijzonder in de verf te zetten.

Eerbetoon op 21 en 22 april
Na twee jaar voorbereiding is het zover. Onder de naam Een streepje
Francken presenteren verschillende Herentalse cultuurverenigingen
en individuele kunstenaars, amateurs en professionelen (samen meer
dan honderdvijftig mannen en vrouwen) een groots opgezet eerbetoon aan de in Herentals geboren schilders van de familie Francken.
De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 21 april om 20 uur en op
zondag 22 april om 15 uur in de Sint-Waldetrudiskerk.
Isi Bogaerts presenteert het geheel in de rol van Nicolaas Francken, de
stamvader van de Franckens. Hij vertelt over zijn beroemde zonen en
over de soms woelige tijden waarin ze leefden, met grote omwentelingen op politiek, religieus en cultureel vlak. Hij geeft ook meer uitleg
bij de werken van de Franckens in de Sint-Waldetrudiskerk.
Ondertussen ziet u details van de schilderijen op een groot scherm.
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Elke toelichting wordt gevolgd door een kort optreden van een of
meer verenigingen. Met woord, dans en muziek brengen zij de
schilderijen van de Franckens op een heel eigen manier weer tot
leven.
De deelnemers zijn Canta Libre, Herentals Symfonisch Orkest,
Koninklijk Sint-Franciscuskoor, Kreutzfeld Verein, Numismatica
Herentals, Tabula Rasa, Theaterspektakel, Trio Francisco, Vocaal
Ensemble Academie, Vocaal Ensemble Markant, Zonnelied, Isi
Bogaerts, Bert Geeraerts, Rozelien Nys, Tina Van Roy en Bart Wuilmus.
Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. U
kunt kaarten kopen aan de ticketbalie van cultuurcentrum 't
Schaliken (Grote Markt 35), via www.streepjefrancken.be of bij de
deelnemende verenigingen. Een gouden ticket (met extra's) kunt
u enkel via de website bestellen.

3

Rondleidingen met gids

Herinneringsplakket

Wilt u nog meer te weten komen over de Franckens? Op zondag 8 en
zondag 15 april zijn er gegidste rondleidingen langs hun schilderijen in
de Sint-Waldetrudiskerk. De rondleiding start telkens om 14 uur. U
kunt uw plaats reserveren via www.streepjefrancken.be. Deelnemen
kost 5 euro.

Numismatica brengt een herinneringsplakket uit ter ere van de
Herentalse schilderbroeders. De muntenclub organiseerde
daarvoor een ontwerpwedstrijd. Die werd gewonnen door de
Herentalse kunstenares Christel Druyts. Meester-graveur Beni De
Backer voerde haar ontwerp uit in metaal en de firma Mauquoy uit
Grobbendonk zorgde voor de productie.

In de prijs is een exemplaar van het boekje De Franckens in Herentals
inbegrepen. Deze nieuwe uitgave werd opgesteld door dr. Natasja
Peeters in samenwerking met Jan Cools. Het boekje wordt ook te koop
aangeboden op de voorstellingen van Een streepje Francken.

Het prachtige kunstwerkje is 75 op 50 millimeter groot en bestaat
uit brons of alpaca. Wilt u ook een exemplaar, stuur dan een e-mail
naar rudy.dillen@telenet.be en stort 25 euro op rekening BE43
0014 2061 3601 van Numismatica, met vermelding van 'brons' of
'alpaca'.

Meer informatie
www.streepjefrancken.be
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AANKONDIGINGEN
Voorjaarsconcert met musicalnummers

Nieuws van Wereldtals

Het voorjaarsconcert van het Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege staat dit jaar in het
teken van musicals. Het is een aanrader voor wie houdt van nummers uit onder meer Cats, The
Sound of Music en La La Land. De optredens vinden plaats in de feestzaal van kOsh Campus
Collegestraat (Collegestraat 46) op zaterdag 28 april om 20 uur en op zondag 29 april om 15 uur.
Het voorprogramma wordt verzorgd door leerlingen van de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans en door het jeugdorkest onder leiding van Brigitte Goemans. Daarna speelt het
groot orkest onder leiding van Bruno Van Steenbergen. Een kaart kost 8 euro in voorverkoop en
10 euro aan de kassa. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis komen genieten.
Meer informatie en tickets: gsm 0498-21 10 65

Veilig fietsen … wat is er nieuw?

© Silke Vaneerdewegh - Vlaamse Ouderenraad

Neemt u vaak de fiets? Dat is een goede zaak.
Het is wel belangrijk dat u de nieuwe verkeersregels kent. Een gediplomeerd lesgever komt op
donderdag 19 april in dienstencentrum 't
Convent uitleg geven over de nieuwe reglementering. Verder geeft de lesgever ook tips over
hoe u veilig met een elektrische fiets kunt rijden.
De workshop duurt van 9.30 uur tot 12 uur.
Deelnemen is gratis maar u moet zich wel
inschrijven.

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

Sport voor 55-plussers
Aerobics
Vanaf vrijdag 20 april kunnen sportieve senioren meedoen aan een lessenreeks aerobics. U
werkt er op een leuke manier aan uw conditie, op het ritme van de muziek. De reeks bestaat
uit tien lessen die telkens plaatsvinden op vrijdag van 10 tot 11 uur in sportcomplex De
Vossenberg. Deelnemen aan de volledige lessenreeks kost 32 euro. Houders van een
Vrijetijdspas krijgen 50 procent korting. Schrijf u in via www.herentals.be/seniorenaerobics
of bij de sportdienst in De Vossenberg.

Lokale Helden gezocht
Op vrijdag 27 april sluit Wereldtals af
met de derde editie van Lokale Helden
in JC2200. Daarvoor is de organisatie
nog op zoek naar lokaal talent en
muzikanten met andere roots die
samen een jamsessie willen houden.
Speelt u een instrument of bent u een
zangtalent? Beginnend of ervaren, jong
of oud? Iedereen krijgt die avond de
kans om op het podium te stralen. Wilt
u meedoen, schrijf u dan in via
www.wereldtals.be.

Rechtzetting
Wereldtalsactiviteit
Numismatica
De Wereldtalsactiviteit Munten,
biljetten en postkaarten tijdens W.O. I in
Noord en Zuid vindt plaats op zondag 8
april van 8.30 uur tot 12 uur in de SintAntoniuszaal. Niet op woensdag 11
april, zoals vermeld stond in de vorige
Stadskrant.

Meer informatie: Afdeling sport, jeugd en internationale samenwerking, De Vossenberg,
Markgravenstraat 107, tel. 014-21 21 86, info@herentals.be

Nieuwe zwemreeks
Op dinsdag 17 april start de Herentalse Zwemclub met zwemlessen voor 55-plussers. De
lessen worden verzorgd door gediplomeerde lesgevers en vormen een aanvulling op het
aquaprogramma van de stad. U kunt kiezen tussen de basisreeks om uw zwemtechniek te
verbeteren (op dinsdag van 21 tot 22 uur) en de reeks voor gevorderden waarin u werkt aan
uw conditie (op zaterdag van 16 tot 17 uur). Elke reeks bestaat uit tien lessen. Deelnemen
kost 50 euro. De zwemlessen zijn een organisatie van de Herentalse Zwemclub, in
samenwerking met het stadsbestuur en Sport Vlaanderen.
Meer informatie: www.hzc.be, seniorenzwemmen@hzc.be

Tweedehandsbeurs
Gezinsbond
Op zondag 8 april organiseert de
Gezinsbond van Herentals zijn tweedehandsbeurs. De beurs vindt plaats van
14 tot 16 uur in zaal 't Hof (Grote Markt
41). U kunt er baby-, kinder- en
zwangerschapskleding kopen, maar
ook speelgoed en meubeltjes. De
toegang is gratis.
april 2018

17
3

AANKONDIGINGEN
In situ in en rond de Vitrine
Op dinsdag 24 april om 20 uur vindt de vernissage van de tentoonstelling In situ plaats.
Iedereen is welkom in de Vitrine (Markgravenstraat 89). 'In situ' verwijst naar een manier van
werken waarbij de kunstenaar architectuur of
een landschap gebruikt om een kunstwerk te
creëren. De leerlingen keramiek van de
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
waagden zich aan deze oefening. Waar de
eerste- en tweedejaarskeramisten focusten op
vorm, zochten de leerlingen van de hogere jaren
letterlijk hun plek in en rond de academie.

Een draagtas van
papier en chipszakken
Tijdens de volgende twee Crea-cafés in
ontmoetingsruimte De Cirkel kunt u
een draagtas van papier en chipszakken
maken. De workshops vinden plaats op
woensdag 4 april en woensdag 2 mei
van 13 tot 16.15 uur.
Kom vooraf even langs De Cirkel om de
lijst met benodigdheden op te halen.

De tentoonstelling blijft open tot zaterdag 2
juni. De Vitrine is open op maandag, dinsdag en
woensdag van 13 tot 21 uur en op zaterdag van
9 tot 13 uur, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties.
Meer informatie: Stedelijke Academie voor
Beeldende Kunst, Markgravenstraat 89,
tel. 014-28 51 55, www.herentals.be/
kunstacademie

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

Eerste ludieke familiequiz van Locorotondo
Circusatelier Locorotondo presenteert zijn eerste ludieke familiequiz. Het is een quiz als geen
ander, met animatie, onverwachte vragen en een zotte prijzentafel. De quiz vindt plaats op
zaterdag 7 april in de foyer van het cultuurcentrum (Grote Markt 35) en start om 20 uur. Zin om
mee te doen? Vorm een ploeg van vijf personen en schrijf u in via quiz@locorotondo.be.
Deelnemen kost 15 euro per ploeg.

Perswandeling van de Herentalse Wandelclub
De Herentalse Wandelclub nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de Perswandeling op zondag
15 april. U kunt kiezen uit acht verschillende afstanden tussen 4 en 42 kilometer. De wandelingen
starten dit jaar in zaal Den Engel (Kerkstraat 17 in Vorselaar). U ziet de natuur op haar mooist
terwijl u wandelt over landelijke paadjes en door de loofbossen tussen Vorselaar en Herentals.
Vertrekken kan tussen 7 en 15 uur. Deelnemen kost 1,50 euro. Leden van de Wandelfederatie
betalen 1,10 euro.
Meer informatie: www.herentalsewandelclub.be, gsm 0476-43 11 56
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Meer informatie en inschrijvingen:
De Cirkel, Campus Spiegelfabriek,
Lierseweg 132

Fuif ten voordele van
wzc Sint-Anna
Op vrijdag 13 april is iedereen welkom
op de fuif Thank God it's Friday. De
opbrengst van de fuif gaat deels naar de
aankoop van een rolstoelfiets voor de
bewoners van wzc Sint-Anna. De fuif
vindt plaats in zaal 't Hof en start om 21
uur. De toegang bedraagt 5 euro.

Internationale Dag van de Astronomie
Op zaterdag 21 april is het de
Internationale Dag van de
Astronomie. Bij helder weer
stellen de amateursterrenkundigen van Herentals (ASH
Polaris) hun telescopen op op
de Grote Markt. Vanaf 20 uur is
iedereen welkom om een blik te
werpen op de maan en de
sterren.
Meer informatie: ASH Polaris,
www.ashpolaris.vvs.be,
gsm 0471-07 85 04

De juridische
bescherming van
wilsonbekwamen
Jan Nolf is erevrederechter en een
autoriteit op het vlak van juridische
bescherming. Op dinsdag 17 april om
14 uur geeft hij in de Lakenhal een
lezing over de juridische bescherming
van wilsonbekwamen.
De lezing is een organisatie van Neos,
het netwerk van ondernemende
senioren. De toegang bedraagt 10
euro. Leden betalen 5 euro.

Groen kweken voor uw bord, het hele jaar rond

Schrijf u voor 10 april in door het juiste
bedrag te storten op rekening BE96
0689 0724 8505 van Neos-Herentals
met vermelding 'Jan Nolf'.

Wist u dat u het hele jaar rond lekkere, onbewerkte bio-rauwkost kunt kweken? Op zondag 8 april
organiseert Velt Middenkempen een lezing waarin u de belangrijkste gewassen leert kennen. De
lezing vindt plaats in het Clubhuis op het Begijnhof (via Burchtstraat) en begint om 10 uur.
Deelnemen is gratis voor leden van Velt. Niet-leden betalen 2,50 euro.

Meer informatie: Emmy Van Nueten,
gsm 0476-22 92 88, emmyvannueten
@hotmail.com

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

Paaskermis Herentals
31 maart tot 4 april

8 april tot 10 april

Statiekermis Noorderwijk
april 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.

Van 02/03
tot 22/04

TENTOON

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

Van 31/03
tot 04/04

KERMIS

Paaskermis / Grote Markt

ZO 01/04

UIT

Paashaas deelt paaseitjes uit op de vrijdagmarkt /
Augustijnenlaan

DO 19/04

VR 20/04

ZA 21/04

INFO

Workshop Windows 10 / 't Peeseeke, Lierseweg 132 /
Van 13 tot 16 uur / Inschrijven:
liezevalenberghs@ocmwherentals.be

SENIOR

Veilig fietsen … wat is er nieuw? / 't Convent, Begijnhof
17 / 9.30 uur

LEZING

Wereldtals / Vrouwenraad – Het leven van vrouwen uit
Ghana / Koetshuis Stadspark / 14 uur

QUIZ

Academiekwis / Zaal 't Hof / 20 uur

UIT

Een streepje Francken / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur

ACTIE

Inzamelactie pesticiden / Recyclagepark, Hemeldonk
10 / Van 8.30 tot 14.30 uur

JEUGD

Wereldtals / JC2200 – Wereldcafé / Grote Markt 41 /
Van 18 tot 24 uur

CREA

Crea-café: draagtas van papier en chipszakken / De
Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.15 uur

FILM

De kleine vampier (+6 jaar) / cc 't Schaliken / 14.30 uur

DO 05/04

FILM

Wereldtals / Wereldwinkel – Down to Earth / cc 't
Schaliken / 20 uur

UIT

ASH-Polaris – Internationale Dag van de Astronomie /
Grote Markt / 20 uur

VR 06/04

QUIZ

Wereldtals / Groen – Wereldquiz / cc 't Schaliken / 20
uur

WERELDMUZIEK

Xabier Diaz / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, Heist-opden-Berg / 20 uur

ZA 07/04

WINKEL

Shop in Thals / Stadscentrum

UIT

Een streepje Francken / Sint-Waldetrudiskerk / 15 uur

QUIZ

Familiequiz van Locorotondo / cc 't Schaliken / 20 uur

WOORD

Van 08/04
tot 10/04

KERMIS

Statiekermis / Statieplein Noorderwijk

Boeken en Bubbels – Michael Van Peel / Lakenhal /
10.30 uur

WINKEL

Shop in Thals / Stadscentrum

Van 24/04
tot 02/06

TENTOON

ZO 08/04

JEUGD

Spel van de Roetaert / Grote Markt / 13.30 uur

UIT

Wereldtals / Numismatica – W.O. I in Noord en Zuid:
munten, biljetten en postkaarten / Sint-Antoniuszaal,
Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst - In situ /
Vitrine, Markgravenstraat 89 / Op maandag, dinsdag
en woensdag van 13 tot 21 uur en op zaterdag van 9
tot 13 uur

DI 24/04

MUZIEK

Boke Hertals – Le temps d'une chanson / Foyer cc 't
Schaliken / 12.15 uur

VERKOOP

Tweedehandsbeurs Gezinsbond / Zaal 't Hof / Van 14
tot 16 uur

FILM

Murder on the Orient Express / cc 't Schaliken / 20 uur

RAAD

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

WO 04/04

ZO 22/04

TUIN

Velt Middenkempen – Groen kweken voor ons bord,
het hele jaar rond / Clubhuis, Begijnhof / 10 uur

SENIOR

INFO

Rondleiding De Franckens in Herentals / SintWaldetrudiskerk / 14 uur

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

SOCIO

Wereldtals / Armoedeoverleg – Knabbelwandeling /
Van 13 tot 17 uur

JEUGD

Buitenspeeldag / Sportcentrum De Dreef in Vorselaar
en sportcomplex 't Kapelleke in Herenthout / Van 13
tot 16.30 uur

FILM

Victoria and Abdul / cc 't Schaliken / 14.30 uur

THEATER

Theater Antigone – Oeps / cc 't Schaliken / 20 uur

DI 10/04

SENIOR

Grijze Panters – Paasviering / 't Convent / 14 uur / Info:
Joke, tel. 014-22 04 07

DO 12/04

RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

BLOED

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

WO 25/04

DO 26/04

FILM

Wereldtals / Groen – Motorcycle Diaries / cc 't
Schaliken / 20 uur

CREA

Workshop handlettering / Bibliotheek, Gildelaan 13 /
20 uur - VOLZET

VR 13/04

SOCIO

Wereldtals / Pop-up Dine with Us / Vrijdagmarkt / Van
9.30 tot 12 uur

SOCIO

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

ZO 15/04

TUIN

TuinHier – De ecotuin in de praktijk / Eddy Vets,
Bevelsesteenweg 85 (Itegem)

UIT

Wereldtals / Slotmoment + Lokale Helden / JC2200,
Grote Markt 41 / 19 uur

KLASSIEK

Eva Vennekens en Marlies Vervecken – Fluit en piano
(aperitiefconcert) / Lakenhal / 11 uur

MUZIEK

Buurman – Dans en dwaal / cc 't Schaliken / 20 uur

TENTOON

WAK / Hildt Remeysen en Oda Van Bockstal / Lakenhal
/ Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

TENTOON

WAK / Atelier X - Buiten de lijnen / Koetshuis, Nederrij /
Op dinsdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

VR 27/04

Van 28/04
tot 06/05

INFO

Rondleiding De Franckens in Herentals / SintWaldetrudiskerk / 14 uur

MA 16/04

SOCIO

Wereldtals / De Fakkel en Vormingplus Kempen – Spel:
Mensen op de vlucht / Boerenkrijglaan 16 / 13.30 uur

MUZIEK

DI 17/04

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum
Noorderwijk, Ring 27-29 / Van 17.30 tot 20.30 uur

Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege – Musical /
kOsh Campus Collegestraat / 20 uur

WOORD

SENIOR

Neos-Herentals – De juridische bescherming van
wilsonbekwamen / Lakenhal / 14 uur

Peter Terrin, Christophe Vekeman en An Pierlé –
Geletterde Mensen / cc 't Schaliken / 20 uur

DANS

Dansketting / cc 't Schaliken / 13.30 uur

JEUGD

Buitenspeeldag / Netepark in Herentals en domein
Teunenberg in Olen / Van 13 tot 16.30 uur

TENTOON

WAK / Kollectief Maksimaal – Instathals / Koetshuis,
Stadspark / Van 14 tot 20 uur

FIETS

Fietsgraveren / Station / Van 12 tot 16 uur

MUZIEK

SOCIO

Familiegroep Dementie – Thuis in thuiszorg / 't
Convent, Begijnhof 17 / 18 uur

Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege – Musical /
kOsh Campus Collegestraat / 15 uur

TUIN

LEZING

Wereldtals / Broederlijk Delen – Indrukken over Israël
en Palestina / Lakenhal / 20 uur

TuinHier – Exotische planten / Eetzaal kOsh Campus
Scheppersstraat / 10 uur

TENTOON

WAK / Kollectief Maksimaal – Instathals / Koetshuis,
Stadspark / Van 14 tot 18 uur

WO 18/04

DO 19/04
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ZA 28/04

ZO 29/04

BURGERZAKEN

Geboorten

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: MarieLouise Bertels, tel. 014-21 99 79

Elke donderdag Fietsen

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

Sportelen
Elke maandag

Badminton

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke maandag

Aquagym

Netepark / Van 15.15 tot 16 uur en van 16.15 tot
17 uur

Elke dinsdag

Nordic
walking

Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

Elke woensdag

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 17/04

Boogschieten

Sportcentrum Sport Vlaanderen / Van 13 tot 15
uur / Inschrijven vanaf 26 maart

GEZONDHEIDSWANDELINGEN
Elke maandag en woensdag

Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag

Administratief centrum / 10 uur

Elke dinsdag

Parochiecentrum Noorderwijk / 19 uur

Elke dinsdag

Parochiezaal Morkhoven / 19 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

30/01
31/01
31/01
01/02
05/02
07/02
13/02
15/02
16/02
23/02
25/02

Sheikh, zoon van Mariam Barrie en Ibrahim Camara
Aster, dochter van Evy Bastiaens en Rob Van de Poel
Melissa, dochter van Regina Schmitz en Mario Brams
Liv, dochter van Sieglien Van Damme en Toon Heirman
Jace, zoon van Yasmine Van Campenhout en Sam Van den
Broeck
Maame, dochter van Maria Lopez Becerra en Prince Quayson
Asja, dochter van Vjollce Ahmetxhekaj Zenelaj en Afrim
Zenelaj
Mia, dochter van Valerie Horemans en Pieter Laenen
Lars, zoon van Kathy Claes en Jenthe Vanopstal
Lucas, zoon van Caroline Lambaerts en Tom Vanheuckelom
Ayla, dochter van Kelly De Bock en Tim De Rockere

Overlijdens
03/12
01/02
03/02
06/02
08/02
09/02
10/02
12/02
13/02
15/02
17/02
17/02
20/02
22/02
25/02
25/02
25/02
26/02
27/02

Achiel Horemans (92), weduwnaar van Julia Dens
Michaël Helsen (71), echtgenoot van Anny Smets
Gustaaf Bellens (80), echtgenoot van Andrea Ruts
Carolus De Peuter (80), echtgenoot van Helena Konings
Jozef Vleugels (79), echtgenoot van Imelda Roosen
Petrus Heylen (92), weduwnaar van Theresia Gios
Christiane Verbuecken (66), echtgenote van Pierre De
Ceuster
Aloïs Van Genechten (77)
Monique De Busser (67)
Josephina Torfs (91), weduwe van Jozef Lambrechts
Emerentia Wouters (95), weduwe van Albertus Dams
François Verlinden (74), echtgenoot van Maria Cannaerts
Melania Jacobs (86), weduwe van Franciscus Gebruers
Marie Kempenaers (68), echtgenote van Karel Rossenbacker
Marcel Gebruers (86), weduwnaar van Elisa Cannaerts
Eugeen Pluys (69), echtgenoot van Francine Renders
Emilia Delen (68), echtgenote van Karel Helsen
Philippe Belza (96), weduwnaar van Helena Sonntag
Leo Baum (94), weduwnaar van Simona Heylen

Huwelijksaankondigingen
Patrick Geets en Sonja Wesemael
Andy Huysmans en Heidi Willems
Gwen Driesen en Stefan Borgmans
Majvil Bajrami en Michèle Vekemans
Dennis Van Aelst en Nathalie Suy
Sven Vanderveken en Nele Bauwens
Jean-Pierre Van Rooy en Samantha Gentry
Arne Marinus en Elien Hoefnagels
Bart Vanderveken en Elly Salaets
Dennis Verhaegen en Midalys Valdivia Fernandez
Dennis Lauwers en Inge Deckers
Jimmy Van Camp en Joke Baetes
april 2018
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SPREEKUREN
De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de stadsdiensten. U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot die diensten richten.
Staat u erop om de burgemeester of de schepenen te spreken, dan
kunt u bij hen terecht tijdens hun spreekuren in het administratief
centrum. U kunt bij hen langsgaan of u kunt bellen: tel. 014-28 50 50.

burgemeester Jan 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

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

Zitdagen
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
De zitdag van 2 april wordt verschoven naar 9 april.

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

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

Commissie voor Juridische Bijstand
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

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

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Alegria open huis voor mensen met kanker
Nederrij 133/A

DRINGENDE HULP

0475-54 71 44

Ziekenwagen en brandweer

112

Anonieme Alcoholisten

03-239 15 15

Politie

101

Autisme-telefoon

078-15 22 52

Antigifcentrum
Gasgeur

070-245 245
0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

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

Awel

102

Boskat

014-23 31 36

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
CAW de Kempen, Hofkwartier 23

014-21 08 08

Child Focus
Contact Center Personen met een Handicap

116000
0800-987 99

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

deN Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

Huisartsenwachtpost Nederrij
99 014-22 22 00
Van vrijdag om 19 uur tot maandag om 8 uur en op feestdagen

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16

014-21 40 73

Stadsloket

0472-22 86 71
014-22 17 81

0487-99 06 23
014-21 40 73

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

De Fakkel
vereniging waar armen het woord nemen

Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 89

014-28 51 55

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Dienstencentrum ’t Convent - Begijnhof 17

014-28 20 00

Academie voor Muziek, Woord en Dans
Hikstraat 28

014-21 33 05

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Belastingen

02-575 82 60

Holebifoon

0800-99 533

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

Infopunt Dementie

014-28 20 00

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-56 66 30

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

CardStop

070-344 344

Kankerlijn

0800-35 445

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-21 90 88

Kringkruidenier - Lierseweg 132

014-24 66 84

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132

015-23 73 93

De Lijn

070-220 200

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

Diftar-informatielijn

0800-97 687

OCMW - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

DocStop

00800-2123 2123

Eandis

078-35 35 00

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132

014-24 66 93

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

014-24 66 97

IOK - Geel

014-58 09 91

’t Peeseeke
openbaar computerlokaal - Lierseweg 132

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

NMBS - Herentals

03-229 56 14

Tele-onthaal

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

014-23 18 80

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

Vzw OpWeg
ondersteuning van personen met een handicap

Sport, jeugd en internationale samenwerking
De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Woonzorglijn

078-15 25 25

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

Zelfmoordlijn

1813

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Ziekenhuis - Nederrij 133

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk

014-28 50 50

Ziekenvervoer (niet dringend)

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Zit Stil (ADHD)

Vlaamse Wegentelefoon

0800-122 66

106

014-24 61 11
105
03-830 30 25
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

VR

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op maandag 2 april

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
Gesloten op maandag 2 april

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
Gesloten op maandag 2 april

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

10.00-16.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op maandag 2 april

18.00-20.00

RECYCLAGEPARK
Gesloten op maandag 2 april

14.00-16.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

HUMMELTJESHOF
Gesloten op maandag 2 april en
maandag 30 april

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

SPORT EN JEUGD
Gesloten op maandag 2 april

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
Gesloten op maandag 2 april

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
Gesloten op maandag 2 april

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
Gesloten op maandag 2 april

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
Gesloten op maandag 2 april

09.00-11.45
18.00-20.00

09.00-11.45

DIENSTENCENTRUM ’T CONVENT
Gesloten op maandag 2 april

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
Gesloten op maandag 2 april
HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD
Openingstijden paasvakantie (31/3 – 15/4)

Met Pasen, zondag 1 april, zijn de zwembaden gesloten. Tijdens het weekend en op paasmaandag zijn alle baden open van 9 tot 17 uur. 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.
Op zondag 22 april is het wedstrijdbad vanaf 13 uur gesloten vanwege een zwemwedstrijd. De andere baden zijn wel de hele dag open.
12
6 april 2018
24

