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Dienstencentrum 't Convent verhuist eind april van het Begijnhof naar 

zijn nieuwe locatie aan de Augustijnenlaan 26/1. Voortaan heet het 

dienstencentrum Convent2, een naam die door de gebruikers zelf 

werd gekozen.

Convent2 bevindt zich in het Oud Moederhuis Sancta Maria. In 2015 

begon het OCMW met de verbouwing. Het resultaat is een ruim, 

modern, centraal gelegen, goed bereikbaar en volledig rolstoeltoe-

gankelijk nieuw dienstencentrum. 

Het lokaal dienstencentrum is en blijft een ontmoetingsplaats voor 

iedereen, met bijzondere aandacht voor ouderen, mensen met een 

handicap, nieuwkomers en mensen in armoede. In Convent2 vindt u 

alle vertrouwde dienstverlening terug: de cafetaria, het Infopunt 

Dementie, het cursusaanbod, de thuiszorgdiensten, de Minder 

Mobielen Centrale en het infopunt voor sociale dienstverlening. Ook 

Rosette Cloots van de sociale dienst van de stad verhuist naar 

Convent2. Verder verhuizen de maandelijkse zitdagen van de federale 

pensioendiensten en die van de federale overheidsdienst sociale 

zekerheid mee.

Verhuis dienstencentrum ’t Convent

De stadsapp
pagina 3

Maak een afspraak

De medewerkers van Convent2 werken op afspraak. U kunt eenvoudig een afspraak maken via www.herentals.be/afspraak of tel. 014-28 20 00.

Stad in beweging

Onze stad is in beweging. Zo werken we volop aan een gezonde stad, op 

ieders tempo en volgens ieders mogelijkheden. Ik nodig u daarom graag 

uit om mee te doen aan de 10.000-stappenclash. Tijdens deze competitie tussen gemeenten 

zetten we met zoveel mogelijk mensen ons beste beentje voor. Verder kunt u ook deelnemen 

aan avondwandelingen, loopwedstrijden, de volkscaféroute of de dementievriendelijke 

stadswandeling. 

Onze stad beweegt ook op vlak van dienstverlening. Twee mooie voorbeelden: dienstencen-

trum 't Convent verhuist naar het oude moederhuis Sancta Maria. Convent2, de nieuwe 

naam van het dienstencentrum, zal in deze nieuwe, mooie locatie zijn uitgebreide dienstver-

lening verder zetten. Een andere nieuwigheid is de stadsapp. Met de app hebt u voortaan de 

dienstverlening van de stad in uw broekzak. Een moderne en aanvullende vorm van commu-

nicatie met de stadsdiensten. 

In de volgende Stadskrant krijgt u nog meer beweging, met een uitgebreid programma aan 

zomeractiviteiten. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan. Laat ons daarom eerst nog 

maar genieten van het lentezonnetje!
Uw burgemeester

Jan Bertels
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Aankondigingen voor de Stadskrant van juni, 

juli en augustus moeten uiterlijk op woensdag 2 

mei 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.

Hoe de Vlaamse Bouwmeester ruimte wil maken voor 
mens en natuur

Willen we onze kinderen en kleinkinderen een duurzame toekomst bieden, dan moeten we 

anders gaan nadenken over wonen, bouwen en mobiliteit. Hoe dat kan, ziet u in de documentai-

re Plannen voor plaats. Regisseur Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck nemen 

u mee op een tocht door Vlaanderen, op zoek naar vernieuwende projecten en frisse ideeën.

Op dinsdag 15 mei organiseert de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) 

een vertoning van Plannen voor plaats in cultuurcentrum 't Schaliken. De film start om 20 uur. De 

toegang is gratis, maar u moet zich wel vooraf inschrijven via omgeving@herentals.be. Na de film 

volgt er een panelgesprek met als onderwerp 'dromen van een beter Herentals'.

Zitdagen OCMW in Noorderwijk en Morkhoven wijzigen

De zitdag van het OCMW in de Dorpshuizen van Noorderwijk en Morkhoven op dinsdagvoormid-

dag is druk bevraagd. Hierdoor moeten mensen soms lang wachten voor ze geholpen worden. 

Het OCMW wil deze wachtrijen verminderen en past daarom de zitdagen aan. 

De zitdag vindt voortaan enkel nog plaats in het Dorpshuis van Noorderwijk. Van 9.15 uur tot 

9.45 uur kunt u zonder afspraak langskomen voor een verwarmingstoelage (mazoutpremie). Van 

10 tot 12 uur kunt u op afspraak langskomen voor alle andere diensten van het OCMW. 

U maakt uw afspraak telefonisch bij het OCMW via tel. 014-24 66 66. Kunt u zich niet verplaatsen 

naar Noorderwijk, dan zoekt het OCMW samen met u naar een andere oplossing.

Onderhoud centrumstraten

Van 28 tot 31 mei voeren de stadsdiensten onderhoudswerkzaamheden uit aan de kasseien in 

het stadscentrum. De werkzaamheden starten telkens om 18.30 uur. Tijdens het onderhoud 

moet de straat volledig afgesloten worden. Zodra het onderhoud is afgelopen, gaat de straat 

onmiddellijk terug open.

Het  onderhoud vindt plaats op:

Ÿ maandag 28 mei in de Molenvest, Gildelaan en Kerkstraat

Ÿ dinsdag 29 mei in de Bovenrij

Ÿ woensdag 30 mei op de Grote Markt en in het Hofkwartier

Ÿ donderdag 31 mei in de Zandstraat
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Activeer uw digitale 
sleutel bij het 
stadsloket

Tax-on-web, MyPension, het aanvragen 

van studietoelagen, het e-loket van de 

stad, … Digitale toepassingen raken 

meer en meer ingeburgerd en maken 

ons leven makkelijker. Om zich online te 

identificeren gebruiken de meeste 

mensen hun elektronische identiteits-

kaart (eID) en een kaartlezer. Toch zijn 

er ook andere digitale sleutels beschik-

baar die veilig én eenvoudig te gebrui-

ken zijn. 

Zo kunt u zich ook identificeren via:
Ÿ Itsme®, een erkende elektronische 

identificatiedienst op uw smartpho-

ne
Ÿ een andere identificatie-app op uw 

smartphone of tablet
Ÿ een unieke code via sms 
Ÿ een federaal token (een kaartje met 

24 codes)
Ÿ een combinatie van een gebruikers-

naam en wachtwoord (voor lager 

beveiligde toepassingen)

Deze digitale sleutels kunt u zelf 

activeren via www.csam.be. U moet 

zich dan wel eenmalig aanmelden met 

uw eID, uw pincode en een kaartlezer. 

Lukt het niet om het zelf te doen, dan 

helpen de medewerkers van het 

stadsloket u graag verder. U komt met 

uw identiteitskaart naar het onthaal 

van het stadsloket. Dat kan zonder 

afspraak. Een medewerker identificeert 

u en bezorgt u een e-mail met een link. 

U krijgt ook een papier met daarop de 

activeringscode voor de digitale sleutel. 

Thuis kunt u op de link in de mail klikken 

en de activeringscode invullen. U kunt 

nu kiezen welke digitale sleutel u wilt 

gebruiken en die zelf verder installeren.

De hele stad in uw broekzak met de stadsapp

De stad stelde einde april haar gloednieuwe stadsapp voor. Met de stadsapp hebt u de hele stad 

in uw broekzak. Zo hebt u altijd een rechtstreekse lijn met het stadsbestuur. 

U kunt via de app een melding sturen, een afspraak maken of een document opvragen. Natuurlijk 

kunt u ook de UiT-agenda raadplegen en het belangrijkste nieuws raadplegen. Dat gaat dan 

vooral over wegomleidingen, onverwachte verkeerssituaties of andere dringende zaken. Ook 

voor crisiscommunicatie wordt de app ingeschakeld.

Heel bijzonder aan de stadsapp is dat ook verenigingen en handelaars pagina's kunnen aanma-

ken. Zo maken ze hun eigen app binnen de stadsapp. Ze kunnen contactgegevens, openingsuren 

en andere belangrijke info bekendmaken. Bovendien kunnen ze berichten naar hun eigen volgers 

sturen. Zo weet u dadelijk welke aanbieding uw favoriete handelaar deze week in petto heeft. 

Bent u een handelaar of een vereniging en wilt u ook deelnemen, dan kunt u uw app aanvragen 

via www.herentals.be/stadsapp.

U kunt de stadsapp gratis downloaden in de App Store of in Google Play. Gebruik als zoekterm 

Herentals.
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Zonder bijen geen 
lekkernijen

De Week van de Bij loopt van 27 mei tot 

3 juni. Op de affiche toont Dominique 

Persoone, chocolatier en peter van de 

campagne, een taart met vruchten die 

er zonder bijen niet zouden zijn. 

Bestuiving door insecten is noodzake-

lijk voor meer dan 75 procent van alle 

voedingsgewassen. Hun economische 

en ecologische waarde is dan ook 

onschatbaar.

Bijen hebben het steeds moeilijker om 

te overleven. Maar iedereen kan ze 

helpen. Laat paardenbloemen, klaver 

en madeliefjes staan of plant een 

bijenboom, zoals een wilg of een linde. 

Meer tips vindt u op www.weekvande-

bij.be.

Doe mee met de bloemenwedstrijd

De leden van de milieuadviesraad willen zo veel mogelijk mensen aanmoedigen om de 

Herentalse straten te vullen met geuren en kleuren. Daarom organiseren ze voor de vierde keer 

een bloemenwedstrijd. Hebt u een kleurige voortuin of hebt u plaats voor bloembakken aan uw 

gevel of balkon, aarzel dan niet en schrijf u voor 31 juli in. Uw deelname wordt beloond met een 

mooie prijs.

U kunt zich ook samen met uw buren inschrijven om mee te dingen naar de titel van mooiste 

bloemenstraat.

Meer informatie en inschrijvingen: www.herentals.be/bloemenwedstrijd

Vissen in de visvijver van Diependaal

De visvijver in Diependaal werd in 2016 volledig opgekuist en feestelijk geopend. De visvijver 

staat open voor iedereen, maar u moet wel een vergunning hebben. Een visvergunning kost 10 

euro per jaar voor inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk en 15 euro voor niet-

inwoners. U kunt uw visvergunning aanvragen bij Sofie Roofthooft. De lading nieuwe vis die dit 

jaar werd geleverd, is volledig bekostigd door de verkoop van visvergunningen van vorig jaar.

Meer informatie: sofieroofthooft@ocmwherentals.be, tel. 014-24 66 98

Dunningswerk in OCMW-bossen

Het OCMW laat dit jaar een ingrijpende dunningskap uitvoeren in het bos aan Neerheyden, ten 

noorden van de Meivuurstraat. Het werk verloopt in samenwerking met het Agentschap voor 

Natuur en Bos (ANB) en maakt deel uit van het bosbeheerplan dat in 2012 is goedgekeurd. Dat 

plan heeft een looptijd van twintig jaar. Het bosbeheerplan wil de monotone naaldbossen in 

Herentals omvormen naar gemengde bossen, waarin meer loofhout groeit. Dat zorgt voor meer 

biodiversiteit. De bossen hebben zo ook minder te lijden onder de snel veranderende 

milieuomstandigheden. 

Ondernemers op een 
kruispunt

Unizo organiseert in mei in elke 

Vlaamse provincie een adviesmarkt. U 

kunt er als zelfstandige, bedrijfsleider 

of vrijberoeper terecht voor individueel 

advies over de kantelmomenten van 

uw ondernemerscarrière. Meer dan 

dertig praktijkexperts beantwoorden 

uw vragen over overlaten, overnemen, 

het stoppen of starten van een zaak, 

financiering en zoveel meer. 

Meer informatie en inschrijvingen: 

www.ondernemersopeenkruispunt.be
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WEEK VAN DE KORTE KETEN

Van 26 mei tot 3 juni is het de Week van de Korte Keten. Tijdens deze week kunt u op verschillende manieren kennismaken met tal van lokale 

hoeve- en streekproducten. Bij een korte keten is er een rechtstreekse band tussen de producent en de consument. De landbouwer kan zijn 

prijs en zijn aanbod zelf bepalen. Als consument krijgt u in ruil verse en kwaliteitsvolle producten, zonder veel voedselkilometers of verpak-

kingsafval. Bovendien ondersteunt u zo de lokale economie.

Welkom bij de Herentalse voedselteams

Voedselteam Bremdael

Voedselteam Spiegelfabriek

Voedselteam De Molekens

Een voedselteam is een groep gezinnen die elke week seizoensgebon-

den groenten en fruit afneemt bij lokale bioboeren. Er is ook een 

ruime keuze aan fruitsappen, brood en gebak, lamsvlees, vis, zuivel en 

vegetarische spreads. U betaalt een kleine jaarlijkse bijdrage om u aan 

te sluiten bij het voedselteam. Daarna kunt u wekelijks uw bestelling 

doorgeven via de webshop. De week daarna haalt u uw pakket op 

tijdens de depotdienst.

De Herentalse voedselteams zetten hun deuren open en verwelko-

men met veel plezier nieuwe leden. Op woensdag 23 mei bent u 

welkom bij team Bremdael en op donderdag 24 mei bij team De 

Molekens en team Spiegelfabriek. U kunt er een hapje proeven en 

krijgt meer uitleg over de werking. Neemt u graag een proefpakket 

mee naar huis, laat het dan vooraf even weten via e-mail.

Ÿ

wekelijks depot op woensdag tussen 18 en 19 uur
WZC Bremdael (Ernest Claesstraat 62-64)
herentalsbremdael@voedselteams.be

Ÿ

wekelijks depot op donderdag tussen 19 en 20 uur
Spiegelfabriek (Lierseweg 132/A)
voedselteamspiegelfabriek@hotmail.com

Ÿ

wekelijks depot op donderdag tussen 18 en 19 uur
De Boekerij (Berkenlaan 19)
herentalsdemolekens@voedstelteams.be

Lekkers met streken

Op zaterdag 2 juni staat het Lekkers met Streken-terras van 11 tot 

18 uur op de Grote Markt. Twaalf lokale producenten van hoeve- 

en streekproducten zetten er hun producten in de kijker. Wandel 

rustig langs de kraampjes om kennis te maken met de producten, 

en neem daarna plaats op het gezellige terras om er uitgebreid van 

te genieten. Het Lekkers met Streken-terras is een organisatie van 

het stadsbestuur in samenwerking met de provincie Antwerpen.
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AZ Herentals zoekt vrijwilligers

Het AZ Herentals is op zoek naar 

vrijwilligers die patiënten gezelschap 

willen houden. Als vrijwilliger biedt u 

de patiënten een luisterend oor of 

begeleidt u hen bij een wandeling in 

het ziekenhuis. Ook voor het project 

Senior Friendly Hospital is de hulp 

van bijkomende vrijwilligers welkom. 

Dat project richt zich op het helpen 

van oudere patiënten die bij een 

ziekenhuisopname verward of 

gedesoriënteerd raken.

Meer informatie: Liesbet Luyten, 

diensthoofd patiëntenbegeleiding, 

tel. 014-24 62 48, 

liesbet.luyten@azherentals.be

SOCIO

Meer informatie

Convent2, Augustijnenlaan 26/1
tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be

6126 mei 2018

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden heeft een nieuwe naam gekregen: het zorgbudget 

voor ouderen met een zorgnood. Deze maandelijkse tegemoetkoming is er voor mensen vanaf 

65 jaar die een erkende handicap hebben en moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van 

dagelijkse activiteiten, zoals zichzelf aankleden en eten klaarmaken.

Om de tegemoetkoming te krijgen, moet u aangesloten zijn bij een zorgkas van de Vlaamse 

Sociale Bescherming en mag uw (gezins)inkomen een bepaalde grens niet overschrijden. Het 

bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw inkomen en van hoeveel zorg u nodig hebt. U kunt dit 

zorgbudget combineren met de zorgverzekering en het basisondersteuningsbudget, maar niet 

met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

U kunt het zorgbudget digitaal aanvragen via www.vlaanderen.be (typ 'zorgbudget' in het 

zoekveld). Ook de medewerkers van Convent2 kunnen u hierbij helpen. Maak een afspraak via 

www.herentals.be/afspraak of tel. 014-28 20 00.

De Woonbrug: een 
fusie van nv Eigen 
Haard en De Heibloem 

De sociale huisvestingsmaatschappijen 

nv Eigen Haard uit Herentals en De 

Heibloem uit Olen verenigen zich. 

Vanaf 1 juni gaan zij samen verder 

onder de naam De Woonbrug. Daar 

komt een verhuizing bij kijken. Daarom 

zijn beide maatschappijen gesloten van 

maandag 28 mei tot en met vrijdag 1 

juni. 

Vanaf 4 juni is het kantoor in Herentals 

(Augustijnenlaan 28/6) open op maan-

dag van 17 tot 19 uur en op dinsdag, 

woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. 

Het kantoor in Olen (Gladiolenstraat 

10) is open op maandag en donderdag 

van 9 tot 12 uur.

De Woonbrug zoekt Jobstudenten 

Om het patrimonium in Herentals en 

Olen te inventariseren is De Woonbrug 

op zoek naar jobstudenten. Studenten 

architectuur, industrieel ingenieur 

(bouwkunde) en bachelor bouw komen 

in aanmerking. 

U kunt De Woonbrug contacteren via 

tel. 014-85 98 00, tel. 014-22 43 08, 

info@eigen-haard.be of 

info@heibloem.be.
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VLOT OP WEG MET BUS EN TRAM

De MOBIB-kaart

De afgelopen jaren verving De Lijn de kartonnen abonnementen stap 

voor stap door een nieuw registratiesysteem: MOBIB. De MOBIB-

kaart is geen vervoerbewijs, maar een drager waarop uw Buzzy Pazz of 

Omnipas wordt opgeladen.

De MOBIB-kaart is makkelijk in gebruik. U scant de kaart elke keer u 

instapt in de bus of de tram. Dat doet u door de kaart voor de blauwe 

cirkel onder aan de gele scanner te houden. Wanneer er een vinkje op 

een groen veld verschijnt, mag u doorlopen. Bij het uitstappen hoeft u 

de kaart niet te scannen.

Betalen met een swipe

Wie geen abonnement heeft, kan betalen met het m-ticket. Dat is een 

digitaal vervoerbewijs dat u kunt kopen via een app op uw smartpho-

ne. Op www.delijn.be/m-ticket vindt u een lijst van de apps die u kunt 

gebruiken. U vraagt het m-ticket aan net voor u in de bus of tram stapt 

en toont het ticket op uw smartphone aan de chauffeur. Een m-ticket 

kost 1,80 euro en is goed voor 60 minuten onbeperkt overstappen. 

Koopt u een m-card10 (een digitale tienrittenkaart), dan betaalt u 

1,50 euro per rit. Dat is de helft goedkoper dan een biljet bij de 

chauffeur. 

Tips voor een vlotte reis

Hoe kan ik de bus of tram doen stoppen aan een halte?

Wanneer u aan een halte staat, steekt u uw hand op als u uw bus 

ziet. Zo weet de chauffeur dat u wilt meerijden. De meeste 

haltes worden immers door meer dan één lijn bediend.

Wanneer u in de bus of tram zit, drukt u op een van de knoppen 

voor een halteaanvraag. Doe dat tijdig, zodat de chauffeur rustig 

kan vertragen.

Waar moet ik instappen op de bus of tram?

Op de tram mag u via alle deuren instappen, maar op de bus 

bent u verplicht vooraan in te stappen. Enkel met een kinderwa-

gen, rollator of rolstoel mag u ook door een andere deur 

instappen. 

Mag ik mijn fiets meenemen op de bus of tram?

Gewone fietsen mogen niet mee op de bus of tram. Als u de 

andere reizigers niet hindert, mag u wel gratis een opgevouwen 

vouwfiets meenemen.

Mag ik met skates of een hoverboard op de bus of tram?

Met skeelers of skates hebt u geen grip op de vloer als de 

chauffeur plots moet remmen. Daarom zijn ze verboden op de 

bus of tram. Een hoverboard mag u wel meenemen, maar u mag 

het om veiligheidsredenen niet gebruiken op de voertuigen of 

aan de haltes.

Mag ik mijn huisdier meenemen op de bus of tram?

Een hond mag gratis mee op bus en tram. U moet hem wel aan 

de leiband houden en op uw schoot of op de grond zetten. 

Indien nodig moet u uw hond een muilband aandoen. Andere 

kleine dieren, zoals een kat of een hamster, mogen mee als ze in 

een kooitje zitten. De chauffeur mag dieren weigeren bij grote 

drukte of wanneer ze medereizigers hinderen.

Mag ik op de bus of tram naar muziek luisteren?

U mag gerust genieten van een streepje muziek via uw gsm of 

mp3-speler, maar zet de muziek niet te luid. Dat is niet alleen 

goed voor uw oren, maar ook voor het humeur van de andere 

reizigers.
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BE-Alert:
meteen verwittigd bij een noodsituatie

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij 

een noodsituatie wil het stadsbestuur u graag snel verwittigen. 

Daarvoor maakt onze stad gebruik van BE-Alert, een nieuw systeem 

dat u op de hoogte brengt van een noodsitutatie via sms, e-mail of 

telefoon.

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid een bericht 

kan uitsturen naar iedereen die door de noodsituatie getroffen wordt. 

Zo kunnen inwoners snel de nodige aanbevelingen krijgen, zoals 

ramen en deuren sluiten bij een brand. Ook voor ander dringende 

communicatie kan het systeem nuttig zijn.

U kunt een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken 

bericht op een vaste lijn of een e-mail. Om de berichten te ontvangen, 

moet u zich wel inschrijven. Surf hiervoor naar www.be-alert.be. U 

kunt meerdere adressen of telefoonnummers registreren.

Registreer u vandaag nog op www.be-alert.be!
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Herentals doet mee aan de 
10.000-stappenclash 

Van 1 tot en met 31 mei doet Herentals mee aan de 10.000- 

stappenclash, een stappencompetitie tussen alle Vlaamse en 

Brusselse gemeenten. Met 10.000 stappen per dag beweegt u al 

voldoende voor een goede gezondheid. Lijkt 10.000 stappen 

onhaalbaar? Niet erg, elke stap meer is een overwinning op zich! 

De deelnemende steden en gemeenten worden ingedeeld in 

categorieën, afhankelijk van het aantal inwoners. Op die manier 

maakt iedereen een eerlijke kans, zowel de kleine gemeenten 

met minder inwoners als de grote steden. 

Helpt u Herentals mee aan de overwinning? Deelnemen is 

eenvoudig. Surf naar www.10000stappen.be en sluit u aan bij de 

groep van onze stad. Op de website of via de app kunt u elke dag 

uw aantal stappen ingeven en kunt u volgen welke gemeente er 

aan de leiding staat. Bovendien maken alle deelnemers wekelijks 

kans op leuke prijzen.

Er zijn verschillende manieren om uw stappen te tellen: apps, 

activity trackers of een klassieke stappenteller. Een stappenteller 

kunt u gratis ontlenen bij de sportdienst in De Vossenberg 

(Markgravenstraat 107). U betaalt wel een waarborg van 2 euro.

Meer informatie:  dienst welzijn, preventie en sociale zaken, 

tel. 014-24 66 43, info@herentals.be

Werelddag Zonder Tabak

Op donderdag 31 mei is het Werelddag Zonder Tabak. Wilt u uw 

longleeftijd weten of wilt u eens ervaren wat het is om een rokerslong 

te hebben, kom dan tussen 14 en 17 uur naar de inkomhal van 

het AZ Herentals (Nederrij 133). Aan de infostand kunt 

u ook terecht voor algemene informatie over 

stoppen met roken.

Wilt u uw kans om te slagen vergroten, doe dan 

een beroep op een tabacoloog. Dat kan in groep 

of individueel. Bekijk de mogelijkheden op 

www.tabakstop.be of bel naar het gratis nummer 

0800-111 00.

PREVENTIE

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

Hulplijn 1712 
Misbruik, Geweld en 
Kindermishandeling

De hulplijn 1712 is er voor iedereen die 

met geweld of misbruik te maken krijgt, 

in welke vorm en op welke leeftijd dan 

ook. Geweld en misbruik zijn zware 

woorden. Het lijkt misschien iets heel 

anders dan wat u meemaakt. Maar als 

iemand u geregeld pijn doet, is dat wel 

geweld. Ook als het niet fysiek is, maar 

psychisch of zelfs financieel. 

Hebt u advies of hulp nodig of wilt u 

met iemand praten, bel gerust eens 

naar het nummer 1712. Het gesprek is 

gratis en discreet. Uw oproep verschijnt 

niet op de telefoonrekening en u hoeft 

niet te zeggen wie u bent. U kunt de 

hulplijn elke werkdag bereiken van 9 tot 

17 uur.

Soms kan het moeilijk zijn om uw 

verhaal te vertellen. Misschien lukt het 

dan beter om een aantal dingen op te 

schrijven. Een e-mail sturen kan wan-

neer u dat wil, gratis en anoniem via het 

contactformulier op www.1712.be. 

Ervaren hulpverleners van de Centra 

voor Algemeen Welzijnswerk en de 

Vertrouwenscentra Kindermishan-

deling staan u bij.
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Theater Malpertuis
Onze Koen
Donderdag 17 mei om 20 uur in de schouwburg

Onze Koen vertelt de geschiedenis van een 

liefde, waarbij elk stadium wordt belicht. Het 

is ook het verhaal van ouders die kinderen 

opvoeden. We doen wat we kunnen maar 

hebben in feite geen idee van hoe het moet. 

Peter De Graef schreef deze theatertekst en 

regisseerde de voorstelling. Voor deze 

herneming speelt hij zelf de mannelijke 

hoofdrol, aan de zijde van klasbak Tania Van 

der Sanden.

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas)

The Cal Tjader Project
In Concert
Vrijdag 18 mei om 20 uur in de schouwburg

Voor The Cal Tjader Project brengt Herentalse-

naar en vibrafonist Andres Liefsoens vier 

geweldige jazzmuzikanten samen: Stijn 

Wauters, Fré Madou, Jelle Van Giel en 

Benjamin Verstraete. Zij spelen muziek van de 

beroemde vibrafonist Cal Tjader, die wordt 

beschouwd als een van de invloedrijkste 

Amerikaanse jazzmuzikanten binnen de latin 

jazz. 

Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenpas) 

Kamal Kharmach
De schaamte voorbij
Zaterdag 19 mei om 20 uur in de schouwburg

Met zijn debuut, De schaamte voorbij, 

probeert Kamal Kharmach de talrijke verande-

ringen in zijn leven bij te benen. Hij laat zien 

dat er een gigantisch verschil kan bestaan 

tussen wat andere mensen over u denken en 

wat u over uzelf denkt. De voorstelling loopt in 

samenwerking met Live Comedy.

Kamal Kharmach veroverde de harten van het 

Vlaamse publiek met zijn gesmaakte deelna-

me aan De slimste mens ter wereld in 2015. 

Sindsdien is hij niet meer van de beeldbuis weg te slaan. 

Toegang: 17 euro / 14 euro (Vriendenpas) 

Bart Van Loo en 
Geert Hellings

Napoleon
Vrijdag 25 mei om 20 uur 

in de schouwburg

Met zijn vorige show Chanson - une 

belle histoire kreeg Bart Van Loo overal 

in de Lage Landen de handen op elkaar. 

In deze nieuwe voorstelling blijft hij in 

Frankrijk. Met zijn bekende bevlogen-

heid en zin voor humor legt Van Loo zijn 

familiegeschiedenis naast die van 

Bonaparte. Singer-songwriter en gita-

rist Geert Hellings speelt in Napoleon 

een even verrassende als poëtische 

soundtrack. Koen Broucke zorgt voor de 

beelden. 

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vrienden-

pas)

CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN

Studio Orka
Chasse Patate (+8 jaar)
Donderdag 31 mei , vrijdag 1, zaterdag 

2, donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 

9 juni om 20 uur

Zondag 3 en zondag 10 juni om 15 uur

Stokt 135, Millegem (Mol)

UITVERKOCHT
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Kaatje Vermeire
De illustraties van Kaatje 
Vermeire
Van vrijdag 18 mei tot  zondag 24 juni 

in de Lakenhal

Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 

14 tot 17 uur

Kaatje Vermeire is illustrator voor 

uitgeverij De Eenhoorn. Zij schikt 

zorgvuldig gekozen materialen en 

probeert ze te verwerken tot ongewo-

ne maar sprekende beelden, vol 

spanning en laagjes. Kaatje combineert 

hiervoor collage-, verf-, teken-, 

grafische en digitale technieken. 

Haar recentste publicatie, De zeer 

vermoeide man en de vrouw die 

hartstochtelijk van bonsai hield, is een 

prentenboek voor adolescenten, met 

tekst van auteur Peter Verhelst. Het is 

een eigenaardig verhaal over een 

allesomvattende liefde.

De toegang is gratis.

Info en tickets: 

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

Dit cultureel seizoen loopt op zijn laatste benen, maar u kunt nu al uitkijken naar seizoen 

2018-2019. Cultuurcentrum 't Schaliken stelde een programma vol humor, theater, muziek en 

literatuur samen.

Deze artiesten kunt u volgend seizoen op het podium zien: André Brasseur, Els de Schepper, 

Johan Verminnen, Dimitri Leue, Tom Van Dijck, Rob Van Oudenhove, Johan Heldenberg, Eva 

De Roovere, Wim Punk, Jan De Smet en vele anderen.

Als u de laatste drie seizoenen een ticket bij cultuurcentrum 't Schaliken hebt gekocht, ontvangt u 

half mei de brochure met het programma in de brievenbus. U kunt de brochure ook gratis 

aanvragen via tel. 014-21 90 88 of cultuurcentrum@herentals.be.

Op donderdag 3 mei verschijnt het programma op www.schaliken.be.

De ticketverkoop start op woensdag 6 juni 2018 om 23.30 uur via www.schaliken.be.

Seizoen 2018-2019

TENTOON
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Bouw zelf een vlot
Van 11 tot 16 uur

Aan De Hut (Spaanshofpark) kunt u zelf een vlot bouwen. De echte 

durvers mogen dit natuurlijk ook uittesten op de Kleine Nete. U kunt 

verder gratis kano- en kajakinitiaties volgen.

Toeristentoren
Van 11 tot 16 uur

De Toeristentoren is gratis open. Om 11 uur stellen de uitbaters een 

speciaal biertje voor ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van 

de Toeristentoren. Er is ook kindergrime. Om 13.30 uur en om 15 uur 

toont clown Fermicelli zijn kunsten.

Kunst om niet te vergeten
Van 14 tot 16 uur

In de Lakenhal loopt een tentoonstelling met werken van mensen met 

dementie. Die is op zondag 6 mei open van 14 tot 16 uur en op 11, 12 

en 13 mei van 14 tot 17 uur.

U kunt ook een dementievriendelijke stadswandeling maken. Aan de 

hand van vragen in de gratis brochure kunt u samen herinneringen 

ophalen. De brochure is te verkrijgen in het kantoor van de dienst 

toerisme.

Lanceer een waterdrukraket in Hidrodoe
Van 9.30 tot 17 uur

Waterdoecentrum Hidrodoe kreeg dit jaar de titel van het meest 

familievriendelijke project in Vlaanderen. Dat bewijzen ze opnieuw 

met een leuke actie: het lanceren van waterdrukraketten.

Wie kan er het verste schieten? Daag je broer, zus, mama of papa uit 

tot een duel. Neem een petfles, knutsel ze om tot een raket, vul de 

raket met water, maak ze klaar voor lancering en … trekken maar. Wie 

zijn eigen raket meebrengt, krijgt een superleuke Hidrodoe-tattoo.
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Streekproductenmarkt
Van 11 tot 16 uur

Aan het kantoor van de dienst toerisme (Grote Markt 35) kunt u 

genieten van een gezellig streekproductenmarktje. Een aantal 

producenten van lokaal lekkers zetten hun standje op en nodigen u uit 

om te komen proeven. Tussen 13 en 16 uur zorgt tovenaar Mario nog 

voor enkele magische momenten.

Onze kerken
Van 14 tot 17 uur

De Sint-Catharinakerk op het Begijnhof en de Sint-Waldetrudiskerk 

zijn open van 14 tot 17 uur. Geniet van onze mooiste kerkschatten en 

onze rijke geschiedenis.

Het Begijnhofmuseum
Van 14 tot 17 uur

Het Begijnhofmuseum is dit jaar open op elke eerste zondag van mei, 

juni, juli, augustus en september van 14 tot 17 uur. U bent er dus ook 

welkom tijdens de opening van het toeristisch seizoen.

Volkscaféroute

Samen met de gemeenten Vorselaar, Lille, Olen en Grobbendonk 

organiseert de stad dit jaar opnieuw een fietstocht langs volkscafés. 

Het gaat om een pittige fietsroute in twee lussen langs verschillende 

cafés in de regio. In de brochure vindt u een routebeschrijving en 

enkele bonnetjes waarmee u in de deelnemende cafés een leuke 

korting krijgt. De brochure kost 2 euro.

Dienst toerisme
Van 11 tot 16 uur

Aan de balie van de dienst toerisme kunt u de nieuwe 

edities van de wandelzoektochten en wandelbrochures 

kopen. Bij elke aankoop ontvangt u een bon voor een ijsje en 

maakt u kans om een vrijkaart voor Hidrodoe te winnen. 

Vanaf 16 mei kunt u bij de dienst toerisme ook terecht voor 

de nieuwe fietszoektocht.

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

Op zondag 6 mei zet Herentals het toeristisch seizoen feestelijk in. De belangrijkste toeristische attracties zetten hun deuren open.
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SPORT & JEUGD

Kleuters, kinderen en jongeren kunnen zich deze zomer uitleven op tal van sportkampen. De 

sportkampen voor kinderen van de lagere en de middelbare school vinden plaats van 2 tot 20 juli 

en van 30 juli tot 10 augustus. Kleuters geboren in 2013 en 2014 kunnen bij de sportkampen 

terecht van 9 tot 20 juli en van 6 tot 10 augustus. Ze sporten, spelen en knutselen de hele week 

rond een leuk thema. 

De activiteiten vinden van 9 tot 16 uur plaats in De Vossenberg. Soms gaan de kinderen op 

uitstap.

Deelnemen kost tussen 75 en 95 euro voor een volledige week. Deelnemers uit Herentals krijgen 

20 procent korting. Houders van een Vrijetijdspas genieten 50 procent korting.

De kinderen kunnen gratis meerijden met de stadsbus. Die stopt aan basisschool De Wegwijzer in 

Morkhoven, aan Supermarkt Heylen op de Morkhovenseweg, aan het parochiecentrum in 

Noorderwijk en aan het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg (VC Herentals).

U kunt ook gebruikmaken van de voor- en naopvang bij speelpleinwerking de Sjallekes aan de 

Wijngaard. Er is opvang vanaf zeven uur 's morgens tot zes uur 's avonds. Van 9 tot 20 juli vindt de 

opvang uitzonderlijk plaats in De Vossenberg.

G-sportdagen

Tijdens de zomervakantie zijn er in De 

Vossenberg vier sportdagen voor 

kinderen met ADHD, ASS of een licht 

mentale beperking. De sportdagen 

vinden plaats op maandag 13, dinsdag 

14, donderdag 16 en vrijdag 17 

augustus. Van 1 tot 3 augustus is er ook 

een G-sportdriedaagse in Heist-op-

den-Berg.

Verder zorgt de Sportregio Kempen 

ervoor dat kinderen die speciale 

aandacht nodig hebben, kunnen 

deelnemen aan enkele gewone 

sportkampen. Zo is er het parkour-en-

avonturenkamp in Herentals (van 9 tot 

13 juli) en de vistweedaagse in 

Westerlo (op 12 en 13 juli).

Zomersportkampen

Meer informatie
Afdeling sport, jeugd en internationale 

samenwerking

De Vossenberg, Markgravenstraat 107 

tel. 014-21 21 86

info@herentals.be

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen ook deelnemen aan een reeks turbozwemmen in 

het Netepark. Daarover leest u meer in de volgende Stadskrant.

Inschrijven voor de 

sportkampen kan vanaf 

maandag 7 mei om 18 uur. 

Surf naar 

www.herentals.be/

sportkampen 

voor meer informatie.
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Nieuw! Schrijf nu reeds in voor de Sjallekes

Komt uw kind tijdens de zomervakantie ook graag meespelen bij de Sjallekes? Vanaf dit jaar 

kunt u uw zoon of dochter vooraf inschrijven. Dat is echter niet verplicht. Zolang er plaatsen 

beschikbaar zijn, blijft het mogelijk om tussen 8 en 9 uur 's morgens in te schrijven op het 

speelplein zelf.

De voorinschrijvingen starten op woensdag 2 mei om 9 uur via de webshop of aan de balie 

van de jeugddienst in De Vossenberg. Vooraf inschrijven voor een dag speelplein kan telkens 

tot woensdag voor de aanvang van een speelpleinweek. Bijvoorbeeld: inschrijven voor een 

dag speelplein tijdens de week van 23 tot 27 juli kan tot en met woensdag 18 juli. Opgelet: u 

kunt enkel de kinderen van uw eigen gezin inschrijven.

Meer informatie over De Sjallekes en de andere zomerwerkingen vindt u terug via 

www.herentals.be/vakantie.

Fit Met Je Kind

Na het succes van vorig jaar organiseert 

het stadsbestuur opnieuw een reeks Fit 

Met Je Kind. Kinderen van drie tot vijf 

jaar kunnen samen met hun mama, 

papa of een andere volwassene deel-

nemen aan verschillende leuke activi-

teiten. 

Het project bestaat uit vier sessies rond 

beweging en twee sessies rond 

gezonde voeding. De activiteiten 

beginnen telkens om 13 uur.

Ÿ Zaterdag 19 mei

Dansen

De Vossenberg

Ÿ Zaterdag 26 mei

Voedingsetiketten lezen en 

interpreteren (voor de ouders) 

Proefkampioen (voor de kinderen)

Campus Spiegelfabriek

Ÿ Zaterdag 2 juni

Circomotoriek

De Vossenberg

Ÿ Zaterdag 9 juni

Balsport

De Vossenberg

Ÿ Zaterdag 16 juni

Kookworkshop en picknick

Locatie nog te bepalen

Ÿ Zaterdag 23 juni

Speelwandeling in het bos

Kruisberg

Inschrijven kan vanaf maandag 7 mei 

om 17 uur via www.herentals.be/fit-

met-je-kind. Een sessie kost 3 euro per 

ouder-kindkoppel. Wie een Vrijetijds-

pas heeft, betaalt 1 euro. Als u zich voor 

vier of meer sessies inschrijft, wordt u 

beloond met een zwembeurt in het 

Netepark.

Meer informatie: dienst preventie, 
tel. 014-24 66 43, 
preventie@herentals.be

Sportkampen Sportregio Kempen

Jongeren van tien tot zestien jaar kunnen deelnemen aan de sportkampen van Sportregio 

Kempen:

Ÿ surfen en zeilen in Mol van 4 tot 6 juli
Ÿ vissen in Grobbendonk op 12 en 13 juli
Ÿ lasershooten en zwaardspelen in Kessel op 19 juli
Ÿ avontuur en watersport in Hoogstraten op 9 augustus
Ÿ vissen in Olen op 16 en 17 augustus
Ÿ watersport in Mol van 22 tot 24 augustus

Voor de watersportkampen in Mol en Hoogstraten is er busvervoer vanuit Herentals.

Inschrijven kan vanaf maandag 7 mei om 9 uur bij het gemeentebestuur van Hulshout via 

http://hulshout.ticketgang.eu. Hebt u een Vrijetijdspas, neem dan eerst even contact op met de 

sportdienst van Herentals (tel. 014-21 21 86).
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Zestigste Provinciale Veeprijskamp

Op pinkstermaandag 21 mei vindt op 

het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg. De wedstrijd begint om 13 uur. Op het 

programma staan wedstrijden met pony's, paarden, schapen, geiten en ezels. Op de kleinvee-

stand kunt u kennismaken met kippen, eenden, ganzen en konijnen.

Verder kunt u de G-sportruiters aan het werk zien en ook de jachthoornblazers staan klaar om 

het beste van zichzelf te geven. In de feesttent kunt u terecht voor een hapje en een drankje. Een 

gezellig marktje met streek- en hoeveproducten maakt het plaatje compleet.

Voor de allerkleinsten is er een groot springkasteel. Zij kunnen ook 

terecht bij jeugdboekenillustrator Liesbet Slegers die hen leert hoe ze 

dieren kunnen tekenen. 

Bovendien krijgen alle aanwezige kinderen een kleurboekje dat Liesbet 

speciaal voor deze feesteditie van de veeprijskamp gemaakt heeft.

De toegang is gratis. De veeprijskamp is een organisatie van het stadsbestuur en de Landelijke 

Raad.

de zestigste editie van de Provinciale Veeprijskamp plaats 

Open Park 

In de tuin van Koetshuis Le Paige 

(Nederrij 98) kunt u op zondag 27 mei 

van 13.30 uur tot 18 uur optredens 

bijwonen van de Herentalse fanfares en 

harmonies. U kunt er ook genieten van 

een drankje. Voor de kinderen zijn er 

verschillende attracties. De toegang is 

gratis.

Privacy op Facebook

Hebt u een Facebookprofiel? Dan doet 

u er goed aan om uw privacy-

instellingen eens na te kijken en 

eventueel aan te passen. De mede-

werkers van openbaar computerlokaal 

't Peeseeke helpen u graag op weg 

tijdens de infosessies op donderdag 3 

en vrijdag 4 mei. Beide infosessies 

vinden plaats van 13.30 uur tot 15.30 

uur. Deelnemen is gratis.

Meer informatie en inschrijvingen: 

liezevalenberghs@ocmwherentals.be, 

tel. 014-24 66 92

Ontbijt van de 
Gezinsbond

Op zondag 27 mei organiseren de 

Gezinsbond van Morkhoven en de 

Gezinsbond van Noorderwijk een 

ontbijt in de parochiezaal van 

Morkhoven (Goorstraat 1). Leden 

betalen 7 euro, niet-leden 10 euro. 

Kinderen kunnen mee aanschuiven 

voor 3 euro. Inschrijven kan nog tot 16 

mei.

Meer informatie en inschrijvingen: 

gezinsbond.morkhoven@skynet.be, 

gezinsbondnoorderwijk@gmail.com, 

tel. 014-26 39 71, tel. 014-26 16 73

Avondwandelingen van de Herentalse Wandelclub

Ook dit jaar organiseert de Herentalse Wandelclub elf avondwandelingen. Onder leiding van een 

ervaren gids maakt u een tocht van ongeveer 8 kilometer. Iedereen kan gratis deelnemen. De 

eerste avondwandeling vindt plaats op donderdag 24 mei en vertrekt om 20 uur aan Brouwerij 

Leysen (Meivuurstraat 2). Geïnteresseerden kunnen voor of na de wandeling een rondleiding 

krijgen in deze kleine, ambachtelijke brouwerij.

Voor de tweede avondwandeling op donderdag 31 mei verwelkomen aspergeboeren Sus en 

Roos u aan de Pleynhoeve (Plassendonk 5).  Om 19.15 uur is er een verrassing. De wandeling zelf 

start om 20 uur.

Meer informatie: www.herentalsewandelclub.be
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Hoedoededa(g) - Monotypes maken

Op zaterdag 5 mei 2018 zijn 

jongeren tussen 12 en 18 jaar 

welkom in de Stedelijke Aca-

demie voor Beeldende Kunst 

voor de eerste Hoedoede-

da(g). Tussen 10 en 12 uur gaan 

ze aan de slag met een 

bijzondere druktechniek die 

unieke monoprints oplevert. 

De academie zorgt voor 

olieverf, glasplaten en rollers. 

Van de deelnemers verwach-

ten we, naast enkele lijnen uit 

de losse pols, veel goesting en 

enthousiasme. Ervaring of grootse talenten zijn niet nodig. Een schort wel. Deelnemen is gratis. 

Inschrijven kan tot 2 mei via www.herentals.be/hoedoededag.

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 89, 

tel. 014-28 51 55, www.herentals.be/kunstacademie

De Brink houdt groot openingsfeest voor de Shelter

Op zaterdag 26 mei opent Hopper De Brink met 

trots het nieuwe kampeerverblijf de Shelter. 

Ook het aangepaste sanitair en de nieuwe 

rolstoelpaden worden ingehuldigd. Iedereen is 

welkom om naar alle nieuwigheden te komen 

kijken en te proeven van de vele mogelijkheden 

op De Brink.

Het feestprogramma start om 14 uur met een 

receptie. Daarna kunt u op verkenning gaan en 

deelnemen aan een heleboel leuke activiteiten. 

Zo kunt u een tocht maken in een huifkar, 

boogschieten, vuur maken, van een kabelbaan 

razen, een bamboeconstructie sjorren en kennismaken met het leven in de kikkerpoel. De 

toegang en de activiteiten zijn gratis. 

Meer informatie: www.hopper.be/deshelter

De Franckens in Herentals

Naar aanleiding van de herdenking van het Herentalse schildersgeslacht Francken loopt er heel 

de maand mei een kleine tentoonstelling in de Sint-Waldetrudiskerk. De kerk is open van 

woensdag tot en met zondag, van 14 tot 17 uur.

Op zaterdag 19 mei om 14.30 uur kunt u in de Sint-Waldetrudiskerk een voordracht bijwonen 

door dr. Natasja Peeters. Zij schreef samen met Jan Cools het boekje De Franckens in Herentals. 

De voordracht is een organisatie van de Herentalse Geschiedkundige Kring.

Meer informatie: www.hgk.be, tel. 014-21 33 33, janm.goris@telenet.be

Kunstenaars voor 
Montmartre

Op zondag 9 september vindt de 

negende editie van Montmartre op het 

Begijnhof plaats. Hiervoor is de 

organisatie op zoek naar kunstenaars 

die hun talent en hun manier van 

werken willen tonen aan het publiek. 

Bent u een schilder, beeldhouwer, 

keramist, textiel- of juwelenkunste-

naar, … laat het dan weten aan Claire 

Perdaen van het Organiserend Comité 

Montmartre. Alle kunstenaars vanaf 16 

jaar kunnen zich aanmelden, zowel 

amateurs als professionelen. Deel-

nemen kost 7 euro per persoon. 

Groepen vanaf vijf personen betalen 25 

euro.

Meer informatie: Claire Perdaen, 

tel. 014-21 07 88, 

claire.perdaen@skynet.be

Quiz mee met scouts 
De Buecken

Met trots kondigt De Buecken de 

zevende editie van de scoutsquiz aan. 

Op woensdag 9 mei kunnen weer vijftig 

ploegen een leuke quizavond beleven 

in zaal 't Hof. Het is een quiz waarbij 

zowel gelegenheidsploegen als echte 

quizploegen aan hun trekken komen. 

Deelnemen kost 18 euro per ploeg. De 

opbrengst gaat naar de werking van de 

scoutsgroep en de bouw van het 

nieuwe lokaal.

Meer informatie en inschrijvingen: 

jens-bruynseels@hotmail.com

Nonkel Jef is terug!

Op zondag 27 mei om 15 uur kunt u een 

voorstelling van Nonkel Jef en de 

verloren zoon bijwonen in cultuurcen-

trum 't Schaliken. Een ticket kost 25 

euro.

Meer informatie en tickets: 

www.nonkeljefinhettheater.be



De Tien Kilometer van Herentals

Op zondag 6 mei is iedereen 

vanaf 12 uur welkom op de 

tweede editie van de Tien 

Kilometer van Herentals. Het 

wordt opnieuw een feestelijke 

en sportieve dag voor het hele 

gezin. 

Om 12.30 uur klinkt het eerste 

startschot voor de kidsrun. 

Daarna kunnen jongeren en 

volwassenen deelnemen aan 

een loopwedstrijd van 5 of 10 

kilometer. 

De wedstrijden starten aan de terreinen van SKS Herentals (Olympiadelaan) en volgen een 

parcours dat gedeeltelijk langs de Kleine Nete loopt. Op en naast het voetbalveld kan er naar 

hartenlust gesupporterd, gegeten, gedronken en gespeeld worden. De voorinschrijvingen lopen 

tot en met 27 april via www.10vanherentals.be, maar u kunt ook ter plaatse inschrijven.

De Tien Kilometer van Herentals is een organisatie van Heylen Vastgoed. De opbrengst gaat naar 

het Olivia Fund, dat therapeutisch, wetenschappelijk onderzoek naar kanker in België onder-

steunt.

Meer informatie: www.10vanherentals.be
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Bart Buls en vrienden

Op zaterdag 26 mei organiseert Club Fifty-One Herentals een benefietconcert in de foyer van 

cultuurcentrum 't Schaliken. Bart Buls treedt er samen op met Jan Hautekiet en Ben Crabbé. De 

opbrengst van de avond gaat naar verschillende goede doelen. 

Meer informatie en tickets: www.club51herentals.be, gsm 0475-41 05 86

Garageverkopen in 
Herentals

De Beukelaer

Na twee geslaagde edities vindt dit jaar 

voor de derde keer de Garageverkoop 

De Beukelaer plaats. In de wijk aan  

LU/Mondelez (het voormalige De 

Beukelaer) zijn er weer een heleboel 

deelnemers die allerlei spulletjes ver-

kopen. Ook mensen die niet in de buurt 

wonen, kunnen deelnemen. Zij krijgen 

een plaatsje aan Woonzorgcentrum 

Vogelzang. De garageverkoop vindt 

plaats op zondag 13 mei, van 8 tot 16 

uur. 

Meer informatie: www.garage-

verkoopdebeukelaer.weebly.com

Sint-Janneke en de Molekens

Kwb Sint-Jan organiseert op zaterdag 

19 mei opnieuw een garageverkoop in 

de straten van Sint-Janneke en de 

Molekens. In De Boekerij (Berkenlaan 

19) is er een kindermarkt met speel-

goed. Verkopers uit verder afgelegen 

straten kunnen hun tafel opstellen op 

het plein op de hoek van Veldhoven en 

Krakelaarsveld. Daar kunt u vanaf 8.30 

uur een lijst krijgen met de deelnemers, 

de aangeboden koopwaar en een 

wegbeschrijving. U kunt er ook iets 

drinken en iets eten. Bovendien vindt er 

die dag ook een volleybaltoernooi 

plaats op het plein. Kandidaat-

verkopers en volleybalploegen kunnen 

zich nog tot 13 mei inschrijven. 

Meer informatie en inschrijvingen: 

Jos Janssens, gsm 0472-93 36 80, 

krakel.janss@telenet.be



27/02 Josephus Lauwen (74), echtgenoot van Hedwige Janssens
02/03 Joannes De Cloedt (88)
02/03 Maria Sandermans (95), weduwe van René Hermans
03/03 Godelieve Van Elsen (87), echtgenote van Lodewijk Peeters
05/03 Joanna Boeckx (97), weduwe van Julius Deca
08/03 Anna Goor (89), weduwe van Edward Lornoy
08/03 Simona Van Roy (92), weduwe van Cyrillus Laenen
09/03 Leopold Fiers (83), echtgenoot van Paula Carpentier
10/03 Hilda Melis (85), weduwe van Franciscus Geysels
11/03 Lodewijk Moons (87), echtgenoot van Anna Bellens
12/03 Clara Geudens (102), weduwe van Lodewijk Breugelmans
13/03 Eleanore De Strijcker (27)
14/03 Maria Boeckmans (83), weduwe van Firmin Van den Bruel
14/03 Reinelde Pauwels (75), weduwe van Germain De Bruycker
14/03 Joseph Gysemberg (88), weduwnaar van Maria Verachtert
15/03 Joanna Cambré (93), weduwe van Augustinus De Smedt
15/03 Anna Cambré (82), echtgenote van Joseph Van Hoof
16/03 Albert Perdaen (92), weduwnaar van Julienne Kenis
17/03 Jan Thijs (93), weduwnaar van Irma Laenen
21/03 Mathilda Truyts (97), weduwe van Maurice Abeel
21/03 Leon Van den Broeck (84), weduwnaar van Hilda Verstappen
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Geboorten

23/02 Ariana, dochter van Inez Cuylaerts en Jonas Laenen
27/02 Lars, zoon van Ellen Wellens en Tim Beckers
07/03 Philip, Caroline Driessen en Anthony Penen
09/03 Mathias, zoon van Lindsay De Winter en Tim Verbuyst
14/03 Hajar, dochter van Aaziza Birbouz en Redwan Ahmidouche
15/03 Niene, dochter van An Van Herck en Toon Luyten
17/03 Fabienne, dochter van Raysa Roseval en Fabian Weekers
17/03 Fabrianne, dochter van Raysa Roseval en Fabian Weekers
17/03 Oskar, zoon van Lien Luyten en Diewert Alaerts
24/03 Victor, zoon van Kim Serneels en Philip Smolders
24/03 Tuur, zoon van Julie Goossens en Ruben Mylemans

Overlijdens

Huwelijksaankondigingen

Erwin Van Nueten en Margareta Janssens
Raf Van Roy en Elke Verlinden 
Paul Piessens en Flordeliza Abansenia 
Lars Van Genechten en Kalinka Van Bael 
Antonius Jansen en Johanna Boeters 
Celien Cams en Shauni Strick 
Stephan Van Dyck en Kelly Vermeulen 
Kristof Mols en Vicky Wuyts 
Paul Cannaerts en Véronique Brems 
Frank Valckx en Jacqueline Lemmens 
Michiel Molenberghs en Cassandra Hubrechts 
Benjamin Van San en Charissa Van Belle 
Kevin Van den Bosch en Taike Van Reet 
Yoni De Waele en Anne Beertens
Glenn Lemmens en Evelyne Van Damme
Pieter Vanhoudt en Daniela Boone 
Toon Vervoort en Kelly Clé

Huwelijken

Jan Stuyck en Leen Puls
Jimmy Van Camp en Joke Baetes
Dennis Verhaegen en Midalys Valdivia Fernandez
Gery Pauwels en Monika Komar 
Chris Wouters en Gerdien Luyten
Aldin Hussam en Cleir Zahr

22/03 Augusta Lambrechts (92)
22/03 Cécile Mertens (71), weduwe van Maurits Derache
23/03 Maria Gebruers (83), weduwe van Franciscus Matthys
23/03 Aloysius Peeters (92), echtgenoot van Carolina De Kinder
25/03 Carolus Beyens (87), weduwnaar van Maria Verhaert
26/03 Muguette Renaux (94), weduwe van Egied Aerts
27/03 Denis Helsen (67), echtgenoot van Vera Liekens
27/03 Leonia Buls (74), echtgenote van Victor Verlooy

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
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Van 24/04 
tot 02/06

TENTOON 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

Van 28/04 
tot 06/05

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

Van 01/05 
tot 31/05

TENTOON De Franckens in Herentals / Sint-Waldetrudiskerk / Van 
woensdag tot zondag, van 14 tot 17 uur

WO 02/05 JEUGD Buitenspeeldag / Sporthal in Noorderwijk, Dorpsplein 
in Morkhoven en de Volle Vaart in Grobbendonk / Van 
13 tot 16.30 uur

DO 03/05 SENIOR Grijze Panters – Bezoek tentoonstelling Ik zal 20 jaar 
oud zijn in 2030 in Luik / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

INFO Infosessie Privacy op Facebook / 't Peeseeke, Lierseweg 
132/A / Van 13.30 tot 15.30 uur

SOCIO Alegria – Schedelmassage / Oud Gasthuis, Nederrij 
133/A / 9.45 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

VR 04/05 QUIZ Wereldtals / Curieus – Wereldquiz / Zaal 't Hof / 20 uur

MUSICAL WAK / The Legends – Cruise-in-Thals / cc 't Schaliken / 
20 uur

INFO Infosessie Privacy op Facebook / 't Peeseeke, Lierseweg 
132/A / Van 13.30 tot 15.30 uur

ZA 05/05 THEATER WAK / Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en 
Dans – Wit … en alles daartussen / Lakenhal / 19 uur

MUSICAL WAK / The Legends – Cruise-in-Thals / cc 't Schaliken / 
20 uur

CREA Hoedoededa(g) – Monotypes maken / Stedelijke 
Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 89 
/ Van 10 tot 12 uur

ZO 06/05 UIT Opening Toeristisch seizoen / Zie pagina 12-13

MUSICAL WAK / The Legends – Cruise-in-Thals / cc 't Schaliken / 
20 uur

TENTOON WAK / Tabula Rasa – Binnenstebuiten met 
multicultureel Wereldtalscafé / Schoolstraat 44 / Van 
10 tot 18 uur

UIT Tien Kilometer van Herentals / Voetbalterrein 
Olympiadelaan / Vanaf 12 uur

MA 07/05 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal 't Hof, Grote Markt 
41 / Van 17 tot 20.30 uur

DI 08/05 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

WO 09/05 QUIZ Quiz van scouts De Buecken / Zaal 't Hof / 20 uur

ZA 12/05 FIETS Wereldtals / Fairtradetrekkersgroep – Fairtrade 
Ecocyclo / Wereldwinkel, Begijnhof 29 / Van 11 tot 14 
uur

Van 13/05 
tot 15/05

KERMIS Meikermis / Dorpsplein Morkhoven

ZO 13/05 UIT Maandelijkse muntenbeurs van Numismatica – 
Hondenpenningen / Sint-Antoniuszaal, 
Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur

WANDEL Natuurpunt Nete & Aa – Natuurwandeling Vuilvoort / 
Infobord Olympiadelaan / 14 uur / Info: gsm 0496-40 
05 92 

TUIN TuinHier – Ruilbeurs plantjes en zaden / Eetzaal kOsh 
Campus Scheppersstraat / 14 uur

VERKOOP Garageverkoop / De Beukelaer / Van 8 tot 16 uur

MA 14/05 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal 't Hof, Grote Markt 
41 / Van 17 tot 20.30 uur

DI 15/05 FILM Gecoro – Plannen voor plaats / cc 't Schaliken / 20 uur

DO 17/05 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

DO 17/05 SOCIO Alegria – Hand- en voetmassage / Oud Gasthuis, 
Nederrij 133/A / 9.30 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

THEATER Theater Malpertuis – Onze Koen / cc 't Schaliken / 20 
uur

Van 18/05 
tot 24/06

TENTOON Kaatje Vermeire – De illustraties van Kaatje Vermeire / 
Lakenhal / op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 
uur

VR 18/05 VROUW Vrouwenraad – Uitstap naar de Gouden Uil in Nijlen / 
Koetshuis, Stadspark / 13.30 uur / Info: Louisa, tel. 
014-22 00 55

JAZZ The Cal Tjader Project – In Concert / cc 't Schaliken / 20 
uur

ZA 19/05 LEZING Dr. Natasja Peeters – De Franckens in Herentals / Sint-
Waldetrudiskerk / 14.30 uur

KIND Fit Met Je Kind – Dansen / Sportcomplex De 
Vossenberg / 13 uur

HUMOR Kamal Kharmach – De schaamte voorbij / cc 't 
Schaliken / 20 uur

VERKOOP Garageverkoop kwb Sint-Jan / Hoek Krakelaarsveld en 
Veldhoven / Van 8.30 tot 16 uur

ZO 20/05 MUZIEK Jazz in Thals / Grote Markt / Van 21 tot 1 uur

TUIN TuinHier – Kweken van asperges / Eetzaal kOsh Campus 
Scheppersstraat / 10 uur

MA 21/05 UIT Veeprijskamp / Multifunctioneel terrein 
Herenthoutseweg / 13 uur

WO 23/05 OPEN Open depot Voedselteam Bremdael / Ernest 
Claesstraat 62-64 / Van 18 tot 19 uur

DO 24/05 OPEN Open depot Voedselteam De Molekens / Berkenlaan 
19 / Van 18 tot 19 uur

OPEN Open depot Voedselteam Spiegelfabriek / Lierseweg 
132/A / Van 19 tot 20 uur

SENIOR Grijze Panters – Bezoek orgelmuseum in Voortkapel / 
Info: Joke, tel. 014-22 04 07

SOCIO Alegria – Volksspelen en spelletjes / Oud Gasthuis, 
Nederrij 133/A / 13.30 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

WANDEL Avondwandeling Herentalse Wandelclub / Brouwerij 
Leysen, Meivuustraat 2 / 20 uur

ZA 26/05 FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13 
tot 16 uur

MUZIEK Bart Buls en vrienden / cc 't Schaliken / 19 uur

KIND Fit Met Je Kind – Voedingsetiketten lezen en 
interpreteren + Proefkampioen / Campus 
Spiegelfabriek / 13 uur

MUZIEK/
WOORD 

Bart Van Loo en Geert Hellings – Napoleon / cc 't 
Schaliken / 20 uur

ZO 27/05 UIT Ontbijt Gezinsbond / Parochiezaal Morkhoven, 
Goorstraat 1 

UIT Open Park / Koetshuis Le Paige, Nederrij 98 / van 13.30 
tot 18 uur

THEATER Nonkel Jef & de verloren zoon / cc 't Schaliken / 15 uur

DI 29/05 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Administratief 
centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

LEZING Patrick Loobuyck – Samenleven met gezond verstand / 
huisvandeMens, Lantaarnpad 20 / 20 uur / Info: 
herentals@demens.nu

DO 31/05 INFO Werelddag Zonder Tabak / AZ Herentals, Nederrij 133 / 
Van 14 tot 17 uur

SOCIO Alegria – Picknick / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / 
11.30 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

THEATER Studio Orka – Chasse Patate / 20 uur / Uitverkocht

WANDEL Avondwandeling Herentalse Wandelclub / De 
Pleynhoeve, Plassendonk 12 / 20 uur
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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 Convent2 / 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 Convent2 / 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 / Convent2 / 
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 15/05 Minigolf Netepark / Van 13 tot 15 uur / Inschrijven vanaf 24 
april

 

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.

mei 2018



Federale pensioendienst werknemers
eerste maandag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

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

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

26

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

Stadsloket
administratief centrum, Augustijnenlaan 30

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

Fonds voor arbeidsongevallen
elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur 
[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

SPREEKUREN

mei 2018

Convent2
Augustijnenlaan 26/1

De Warande
Warandestraat 42, Turnhout
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

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

Werkwinkel - Molenvest 21  014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11

Alegria open huis voor mensen met kanker  
Nederrij 133/A 

0475-54 71 44

Anonieme Alcoholisten 03-239 14 15

Autisme-telefoon  078-15 22 52

Awel  102

Boskat  014-23 31 36

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

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

JAC - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Kankerlijn  0800-35 445

MS-liga Antwerpen  03-887 48 18

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23  014-21 08 08

Tele-onthaal  106

Vertrouwensartsencentra  02-533 12 11

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

OCMW - Augustijnenlaan 30  014-28 50 50

Kringkruidenier - Lierseweg 132  014-24 66 84

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132 015-23 73 93

Dienstencentrum Convent2 - Augustijnenlaan 26/1 014-28 20 00

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132 014-24 66 93

’t Peeseeke

openbaar computerlokaal - Lierseweg 132

 014-24 66 97

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

CardStop  070-344 344

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

DocStop  00800-2123 2123

Eandis  078-35 35 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22  014-23 17 18

IOK - Geel  014-58 09 91

Netepark - Vorselaarsebaan  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

PIDPA (klantenservice)  0800-90 300

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

Vlaamse Wegentelefoon  0800-122 66

Hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermishandeling  1712



661224

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

OCMW DIENST RECHTSHULP

DIENSTENCENTRUM CONVENT2

KRINGKRUIDENIER

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL

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

mei 2018

Gesloten op dinsdag 1, donderdag 10, 
vrijdag 11 en maandag 21 mei

Op dinsdag 1, donderdag 10 en 
maandag 21 mei open van 10 tot 14 uur

Gesloten op dinsdag 1, donderdag 10 
en maandag 21 mei

Gesloten op  maandag 21 mei

Gesloten op dinsdag 1, donderdag 10, 
vrijdag 11 en maandag 21 mei

Gesloten op dinsdag 1, donderdag 10, 
vrijdag 11 en maandag 21 mei

Gesloten op dinsdag 1, donderdag 10, 
vrijdag 11 en maandag 21 mei

Gesloten op dinsdag 1, donderdag 10 
en maandag 21 mei

Gesloten op dinsdag 1, donderdag 10, 
vrijdag 11 en maandag 21 mei

Gesloten op dinsdag 1, donderdag 10, 
vrijdag 11 en maandag 21 mei

Gesloten op dinsdag 1, donderdag 10, 
vrijdag 11 en maandag 21 mei

10.00-14.00

Op dinsdag 1, donderdag 10 en maandag 21 mei zijn de zwembaden open van 9 tot 17 uur.
Op zaterdag 19 mei zijn alle zwembaden vanaf 12 uur gesloten wegens een zwemwedstrijd.

Gesloten op 30 april en op 1, 10, 11 en 
21 mei

NA AFSPRAAK

Gesloten op 30 april en op 1, 3, 4, 10, 
11 en 21 mei

Gesloten op dinsdag 1 en donderdag 
10 mei

Gesloten op dinsdag 1 en donderdag 
10 mei


