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Op maandag 4 februari start een aannemer met de heraanleg van het kruispunt 

van de Herenthoutseweg en de Servaas Daemsstraat. Op de Herenthoutseweg 

komt een afslagstrook naar links voor het verkeer vanuit Herentals dat de 

Servaas Daemsstraat wil inrijden. Dit zorgt voor een vlottere doorstroming van 

het verkeer op het kruispunt.

Heraanleg kruispunt Herenthoutseweg en Servaas Daemsstraat

Omleidingen

Ÿ Het autoverkeer op de Herenthoutseweg volgt in beide richtingen een omleiding via de 

Atealaan, de Diamantstraat en de Toekomstlaan.

Ÿ Het autoverkeer van en naar Noorderwijk volgt een omleiding via de E313 tussen de 

op- en afrit 21 (Herentals-Industrie) en de op- en afrit 22 (Herentals-Oost). Dit is 

dezelfde omleiding die nu ook geldt door de werkzaamheden in de Servaas 

Daemsstraat.

Ÿ Voor het fietsverkeer tussen de industriezone en Noorderwijk is er een omleiding langs 

Distelhof (aan het viaduct) en de fietsostrade. Fietsers die op de Herenthoutseweg 

blijven, kunnen langs de werfzone fietsen.

Als alles volgens planning verloopt, is de heraanleg van het kruispunt begin juni afgerond. 

Op dat moment is de aannemer ook klaar met de werkzaamheden in de Servaas 

Daemsstraat, tussen Woud en de Ring in Noorderwijk. 
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Beste inwoners van onze mooie stad,

Ik schrijf mijn eerste woord aan u tijdens de eerste sneeuw, als eerste 

vrouwelijke burgemeester van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. 

In deze vroege morgen is onze stad mooi wit bedekt. Terwijl de winter echt haar intrede doet, 

gaat uw nieuw stadsbestuur van start.

U gaf 29 vertegenwoordigers, allemaal geëngageerde en getalenteerde burgers, een 

duidelijk mandaat. Een nieuwe diverse ploeg staat voor u klaar, met ervaren bestuurders en 

nieuw bloed, met een vernieuwde blik, frisse ideeën en tonnen vol goesting om er aan te 

beginnen. Dit zal onze stad ten goede komen. 

Neuzen in de juiste richting brengen en vooruit denken. Vertrouwen krijgen, geven en 

verdienen. Dat zijn allemaal sleutelbegrippen voor een succesvol verhaal. Een verhaal waar 

iedereen kan aan meeschrijven. We staan er samen voor om van ons Herentals een fiere stad 

te maken. Een stad met karakter. Een stad die gezelligheid uitstraalt. Een stad die zijn poorten 

voor iedereen openzet. Een stad waar we ons geborgen voelen.

Samen zullen we onze stad met de grootste zorg besturen, dat verdient deze historische 

hoofdstad, dat verdient u.
Uw nieuwe burgemeester

Mien Van Olmen



Logowedstrijd Montmartre

Het Organiserend Comité Montmartre wil voor het tienjarige bestaan van het populaire 

kunstenfestival in het Begijnhof een logo laten ontwikkelen. Alle inwoners van Herentals, 

Noorderwijk en Morkhoven mogen deelnemen aan de wedstrijd. 

Het logo moet het authentieke en rustieke karakter van het Begijnhof weergeven en rekening 

houden met het rijke verleden van de locatie. De winnaar van de logowedstrijd wordt bekendge-

maakt tijdens een kunstavond in de loop van de Week van de Amateurkunsten. De winnaar 

ontvangt een bedrag van 100 euro in Helemaal Herentals Kadocheques.

Deelnemers kunnen hun inzending bezorgen aan de organisatie via jef.versmissen@ 

hotmail.com, of via de post aan Logowedstrijd Montmartre, Jef Versmissen, Wipstraat 17, 2200 

Herentals. 

Meer informatie: https://sites.google.com/view/montmartre-herentals
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Lourdesgrot op het Begijnhof bestaat 100 jaar
Deel uw foto's met ons!

Op 15 juni 2019 bestaat de Lourdesgrot - het 

grotteke - op het Begijnhof honderd jaar. Een 

werkgroep bereidt de jubileumviering voor en 

is op zoek naar oude foto's. Hebt u thuis foto's 

van het grotteke die u graag wilt delen, neem 

dan contact op met Mia Tegenbos (tel. 014-28 

50 50, info@ocmwherentals.be). Zij registreert 

uw foto's en bezorgt ze aan het stadsarchief, 

waar ze professioneel worden ingescand. 

Daarna krijgt u uw foto's uiteraard terug.

De meeste Herentalsenaren kennen het grotteke op het Begijnhof wel. Maar kent u ook het 

verhaal erachter? Honderd jaar geleden woonde zusterbegijn Maria Proost in het Begijnhof. 

Toen zij ongeneeslijk ziek werd, liet zij een grot bouwen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van 

Lourdes. Op 15 juni 1919 woonde juffrouw Proost, ondanks hevige koorts en pijn, de inhuldiging 

van de grot bij. Na de wijding bleek zij volkomen genezen te zijn. De genezing werd bevestigd 

door de dokters die haar hadden behandeld en werd door het Medisch Bureau van Lourdes 

erkend als wonderbaarlijk.

februari 2019

Bouw mee aan de toekomst van de Zandstraat 

Hoe ervaart u Herentals en de Zandstraat? Via een enquête willen de provincie Antwerpen en de 

stad Herentals ideeën opdoen om deze winkelstraat, en bij uitbreiding het hele 

kernwinkelgebied, weer te laten bruisen. 

Met het Efro-project 'Straat in het Vizier' blaast de provincie enkele grote Kempense winkelstra-

ten met een relatief hoge leegstand nieuw leven in. Voor Herentals is er gekozen voor de 

Zandstraat. De provincie stelt een speciaal marketing- en actieplan op. Een onderdeel van dit 

plan is om de unieke identiteit van de Zandstraat te zoeken, te benoemen en sterker in de verf te 

zetten. Wilt u daarbij helpen? Surf dan naar www.straatinhetvizier.be en geef uw mening. Het 

invullen van de enquête kost slechts enkele minuten tijd. De resultaten van het project moeten 

zichtbaar zijn tegen mei 2020. 
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Heraanleg Geelseweg van start

Op 14 januari startte de heraanleg van de Geelseweg op het grondgebied van Herentals. De 

Geelseweg krijgt nieuwe riolering, vrijliggende fietspaden en een nieuw wegdek. 

De planning van deze werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. Als alles 

meezit, is de heraanleg volledig klaar tegen 17 juni. Zo niet, dan werkt de aannemer in augustus 

en september verder. Tussen 17 juni en 24 juli moet de Geelseweg in beide richtingen open zijn 

voor het verkeer. Tijdens deze periode is de Lierseweg afgesloten omdat de nieuwe brug over het 

Albertkanaal op zijn definitieve plaats wordt gezet. Beide invalswegen tegelijk afsluiten, zou voor 

een te grote drukte op de omleidingswegen zorgen.

Tijdens de 

werken geldt er eenrichtingsverkeer in de richting van Geel naar Herentals. Verkeer van 

Herentals naar Geel volgt een omleiding via de E313. Lokaal fietsverkeer blijft in beide richtingen 

mogelijk aan één zijde van de rijweg.
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Denk mee na over de bibliotheek en het cultuurcentrum

Meedenken en meewerken aan de bibliotheek en het cultuurcentrum van de toekomst: dat kan! 

In Herentals telt elke mening. De bibliotheek en het cultuurcentrum staan open voor nieuwe 

ideeën en zijn op zoek naar enthousiaste denkers, dromers en doeners. 

Bent u ouder dan achttien jaar en woont u in Herentals? Bent u een regelmatige gebruiker van de 

bibliotheek of het cultuurcentrum en hebt u zin om samen met andere enthousiaste burgers 

mee na te denken over hoe bib en cc er in de toekomst kunnen uitzien? Hebt u een aantal keer 

per jaar tijd om te vergaderen? Stel u dan kandidaat om lid te worden van het beheersorgaan van 

de bibliotheek en het cultuurcentrum. Stuur uw cv en een motivatiebrief voor 25 februari 2019 

naar cultuurcentrum@herentals.be of naar bibliotheek@herentals.be.

Meer informatie: www.schaliken.be of www.herentals.bibliotheek.be

EU-burger in België?
Kom dan op 26 mei stemmen 

voor het Europees 

Parlement!

Op zondag 26 mei 2019 worden de 

leden van het Europees Parlement 

verkozen in de 27 lidstaten van de 

Europese Unie. Ook als niet-Belg kunt u 

stemmen op kandidaten op een 

Belgische lijst als u voldoet aan de 

volgende vijf voorwaarden:

Ÿ U hebt de nationaliteit van een 

lidstaat van de Europese Unie.

Ÿ Op 1 maart 2019 hebt u uw hoofd-

verblijfplaats in België.

Ÿ Op 26 mei 2019 bent u minstens 18 

jaar oud.

Ÿ U hebt stemrecht.

Ÿ U bent ingeschreven op de kiezers-

lijst.

Om u in te schrijven op de kiezerslijst 

vult u het inschrijvingsformulier in. U 

kunt dit formulier downloaden op 

www.herentals.be/verkiezingen. Breng 

het ingevulde formulier uiterlijk op 

donderdag 28 februari 2019 binnen bij 

het stadsloket of stuur het op naar het 

stadsbestuur (Augustijnenlaan 30, 2200 

Herentals). Als u het opstuurt, moet u 

een kopie van uw identiteitskaart 

toevoegen.

Het stadsbestuur onderzoekt uw 

aanvraag. Als het college van burge-

meester en schepenen uw inschrijving 

op de kiezerslijst goedkeurt, ontvangt u 

hiervan een officieel bericht. U bent dan 

wettelijk verplicht om op 26 mei 2019 te 

stemmen op een Belgische lijst. U kunt 

niet meer deelnemen aan de verkie-

zingen van het Europees Parlement in 

uw land van herkomst.

Hebt u al eens gestemd bij Europese 

verkiezingen in België, dan hoeft u zich 

niet opnieuw in te schrijven. Uw 

inschrijving op de kiezerslijst blijft 

geldig voor alle toekomstige Europese 

verkiezingen.

Meer informatie: 

www.herentals.be/verkiezingen en 

www.europeanelections.belgium.be

Computercursussen in 't Peeseeke

't Peeseeke is een openbaar computerlokaal waar u gratis initiatiecursussen kunt volgen. Er zijn 

nog enkele plaatsen vrij voor de cursussen die dit voorjaar starten. Wilt u graag leren werken met 

een tablet, Word, bestanden en mappen, ... spring dan even binnen tijdens de openingsuren en 

schrijf u in.

Meer informatie: 't Peeseeke, Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132, tel. 014-24 66 97, 

peeseekeherentals@gmail.com, www.herentals.be/peeseeke



Zet uw woning op de kaart!

Verbruikt u meer of minder energie dan een gelijkaardig gezin in 

een geli jkaardige woning? Vul de vragenlijst in op 

www.zetjewoningopdekaart.be. In vier eenvoudige stappen 

ontdekt u of uw verbruik lager of hoger is dan het gemiddelde.

664 februari 2019

WONEN

Duidelijke score van A+ tot F

Wanneer heb ik een EPC nodig?

Wie mag een EPC opmaken?

Het nieuwe EPC is veel duidelijker voor iedereen. 

Naast de energiescore die u al kent van het oude EPC 

krijgt elke woning nu ook een label van A+ tot F (A is 

uitstekend en F is ondermaats). Dit systeem is 

vergelijkbaar met het label van elektrische toestel-

len.

Een EPC is verplicht vanaf het moment dat u een 

woning te koop of te huur aanbiedt. Als u nog een 

geldig oud EPC hebt, hoeft u geen nieuw EPC te laten 

opmaken. Elk EPC is tien jaar geldig, zelfs als u de 

woning gedurende die periode opnieuw verkoopt of 

verhuurt.

Ook als u uw woning niet gaat verkopen of verhuren, 

kan het interessant zijn om een EPC te laten opma-

ken. Bij de opmaak van een EPC krijgt u als eigenaar 

heel wat tips en aanbevelingen om uw woning 

energiezuiniger te maken. Gaat het om een een-

gezinswoning, dan krijgt u er ineens een kostenra-

ming bij. De aanbevelingen zijn een ideaal startpunt voor een 

energiebesparende renovatie. Voor concreet advies en een gedetail-

leerde prijs kunt u vervolgens een architect of aannemer aanspreken.

Het EPC wordt opgesteld door een energiedeskundige type A. De lijst 

met erkende energiedeskundigen vindt u op www.energiesparen.be/ 

epcparticulier.

Voor de opmaak van het EPC volgt de energiedeskundige de inspectie-

methode die opgelegd is door het Vlaams Energieagentschap. Tijdens 

een bezoek aan uw woning bekijkt hij het dak, de muren, de vloer, de 

ramen, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie, ... 

Soms kan hij bepaalde vaststellingen niet doen, bijvoorbeeld als de 

isolatie niet meer zichtbaar is. In dat geval kunt u documenten ter 

beschikking stellen die de aanwezigheid van de materialen aantonen. 

Een overzicht van de toegelaten bewijsstukken vindt u op 
www.energiesparen.be/epcparticulier.

De prijs om een EPC te laten opmaken is onder meer afhankelijk van 

het type van de woning. Zo kost een EPC voor een open bebouwing 

meer dan dat voor een rijhuis of appartement. Bovendien mag de 

energiedeskundige zijn prijs zelf bepalen. U doet er dus goed aan 

offertes aan te vragen bij meerdere energiedeskundigen.

Het EPC in een nieuw jasje
Vlaanderen heeft hoge ambities om veel zuiniger om te springen met energie. Tegen 2050 moet elke woning even energie-

zuinig zijn als een nieuwe woning die vandaag wordt gebouwd. Het energieprestatiecertificaat (EPC) toont aan in hoeverre 

uw woning, appartement of studio al voldoet aan deze energiedoelstelling. Gaat u ook voor een topscore?

Vermeld de score in uw advertentie

Het is belangrijk dat elke koper of huurder kan inschatten hoe 

energiezuinig een woning is. Zo kunnen zij gemakkelijk woningen 

vergelijken. Daarom moet u als verkoper of verhuurder bij elke 

commerciële communicatie (via immo-websites, zoekertjes in de 

krant, …) de score vermelden. Ook immomakelaars en notarissen 

moeten zich daaraan houden. Die vermelding kan via het label (A+ tot 

F) of via de energiescore (in kWh/m²). U moet ook het adres van de 

woning of de unieke code van het EPC vermelden in de advertenties.

Wie een advertentie plaatst zonder vermelding of met een foutieve 

vermelding, riskeert een geldboete tussen 250 en 5.000 euro.

Meer informatie: www.energiesparen.be/epcparticulier, tel. 1700 

(gratis informatienummer van de Vlaamse overheid)

Nieuwe overkoepelende renovatiepremie

De huidige verbouwingspremies van het Agentschap Wonen-
Vlaanderen maken het voor de verbouwer niet altijd makkelijk om de 
juiste keuze te maken. De verbeterings- en aanpassingspremie 
bestaat sinds 1992 en de Vlaamse renovatiepremie werd gelanceerd 
in 2007. Beide premiestelsels zijn in de loop der jaren naar elkaar 
toegegroeid en overlappen elkaar op vele vlakken. 

Om de aanvraag eenvoudiger te maken, heeft de Vlaamse regering 

beslist om de renovatiepremie en de verbeteringspremie samen te 

voegen tot één overkoepelende renovatiepremie. De aanpassings-

premie, die zich specifiek richt op woningaanpassingen voor 65-

plussers, blijft als aparte premie bestaan.

Ÿ Vanaf 1 februari kunt u de overkoepelende renovatiepremie 

aanvragen. 

Ÿ De bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kunt u nog 

aanvragen tot 31 mei. 

Ÿ Vanaf 1 juni u een aanvraag voor de nieuwe aanpassingspremie 

indienen.

Meer informatie: www.wonenvlaanderen.be, tel. 1700 

(gratis informatienummer van de Vlaamse overheid)
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GEZONDHEID

Na het overdonderende succes van de vorige jaren slaan De DrugLijn en de Stichting tegen Kanker weer de handen in 

elkaar voor een nieuwe Tournée Minérale. Ga mee de uitdaging aan en drink in februari een maand lang geen alcohol. Het 

is niet zozeer een kwestie van uzelf iets te ontzeggen: u wint er vooral bij.

Mocktail Tournée Minérale

De officiële Tournée Minérale-mocktail. Laat u verrassen door een mix van limoen, 

vlierbloesem en basilicum.

Ingrediënten voor één mocktail:

Ÿ 20 ml limoensap

Ÿ 100 ml water

Ÿ 40 ml vlierbloesemsiroop

Doe de basilicum en de vlierbloesem in een shaker of confituurpot. Kneus de basilicum met een 

stamper, zodat het sap van de basilicum vrijkomt. Voeg het water, het limoensap en een snuifje 

kaneel toe. Wees er zuinig mee, want kaneel overheerst snel. Sluit de shaker of confituurpot en 

schud krachtig. Giet het geheel door een zeef in een leuk glas en voeg ijs toe.

Tournée Minérale: een maand zonder alcohol

Alcohol: geen onschuldig product

Op uw gezondheid

Alcohol drinken is in onze samenleving normaal geworden. Een glas 

wijn bij het eten, een pint na het sporten, voor velen maakt het deel 

uit van de dagelijkse routine. Toch zijn er heel wat risico's aan verbon-

den. Alcohol heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en het 

beïnvloedt uw gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Dat gaat van de 

relatief onschuldige kater tot heel wat ernstigere gezondheidsklach-

ten, zoals slaapproblemen, hartklachten, leveraandoeningen en 

kanker.

Door een maand geen alcohol te drinken krijgt uw lichaam de tijd om 

te recupereren. U slaapt beter, u voelt zich fitter, u werkt aan een 

gezonder gewicht, … Kortom, u voelt zich gewoon beter in uw vel. 

Door de actie staat u ook even stil bij uw alcoholgewoontes. Het doet u 

beseffen hoe snel u anders een glas drinkt zonder erbij na te denken. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat deelnemers zelfs maanden later nog 

steeds minder drinken dan vroeger. Redenen genoeg dus om mee te 

doen.

Bezorgd over uw alcoholgebruik?

Let op: deelnemen aan Tournée Minérale is geen oplossing voor wie 

problemen ervaart met zijn of haar alcoholgebruik. Bent u bezorgd 

over uw alcoholgebruik of dat van iemand in uw omgeving? Bij De 

DrugLijn kunt u terecht voor een eerste advies op maat. Anoniem, 

zonder taboe en zonder oordeel. Surf naar www.druglijn.be of bel 

078-15 10 20. Wilt u zelf aan de slag? Neem een kijkje op 

www.alcoholhulp.be voor online zelfhulp en begeleiding.

Registreer u via www.tourneeminerale.be 
onder de groep 'stad Herentals'.

Deze mocktail werd speciaal voor de campagne ontwikkeld door www.themocktailclub.com.

Ÿ 8 basilicumblaadjes

Ÿ 3 el gemalen ijs

Ÿ kaneelpoeder

Ontdek handige tools op www.tourneeminerale.be

Mocktail Mixer  

 

w

w suikerklontjes

Zin in iets zoetzurig met een bittere toets? Met de 

kunt het recept samenstellen dat volledig bij uw smaak past.

Wilt u weten met hoeveel  uw wekelijkse alcohol-

gebruik overeenkomt? Doe de test!
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BUDGET
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Overgangsbudget legt een gezonde basis voor nieuw bestuur

De gemeenteraad keurde einde vorig jaar het budget voor 2019 goed. Dit budget is een overgangsbudget tussen twee besturen. 

Het laat toe om de overgang tussen de vorige en de huidige bestuursploeg correct te laten verlopen. Het budget waarborgt ook 

de lopende projecten van de stad en geeft de garantie dat de burgers van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven een goede 

dienstverlening blijven krijgen. De nieuwe bestuursploeg krijgt zo de mogelijkheid om nieuwe prioriteiten vast te leggen.

Ontvangsten

De opcentiemen op de federale personenbelasting blijven gehand-

haafd op 7,4 procent, de opcentiemen op de Vlaamse onroerende 

voorheffing blijven onveranderd op 882. We behouden dus de 

bestaande belastingtarieven van onze twee belangrijkste inkomsten-

bronnen. Voor u als burger verandert er dus niets, ondanks de 

verminderde inkomsten die het gevolg zijn van federale en Vlaamse 

maatregelen.

In grafiek 1 ziet u de inkomsten van de stad. We ramen onze ontvang-

sten op 43.325.367 euro. De helft (54 procent) is afkomstig van de 

belastingen die inwoners en bedrijven op Herentals grondgebied 

betalen. Verder blijft de stad altijd op zoek gaan naar subsidies bij 

hogere overheden. De subsidies voor investeringsprojecten zoals 

rioleringswerkzaamheden en stadsontwikkeling, schrijven we op een 

voorzichtige manier in. 

Uitgaven

Ook in dit overgangsbudget wordt de keuze voor een streng en 

realistisch budget voor de uitgaven gehandhaafd. We garanderen de 

burger daarbij een goede dienstverlening. We zorgen waar nodig voor 

personeelsversterking en schrijven kredieten in voor de verdere 

integratie van stad en OCMW. In 2017 en 2018 leidde deze samenwer-

king al tot een aantal verhuisbewegingen. Die worden in 2019 

afgerond. De samenwerking tussen stad en OCMW zal de kwetsbaar-

heid van kleine diensten verminderen en de dienstverlening voor alle 

burgers van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven verbeteren.

Personeelskosten

Werkingskosten

Subsidies

Schuld

De personeelskosten bedragen 19.501.013 euro, goed voor 45 

procent van de werkingsuitgaven. In 2019 zijn er enkel noodzakelijke 

personeelsbewegingen, maar de besparings- en versterkingsoperatie 

van de afgelopen jaren blijft het uitgangspunt. De stijging van de 

pensioenbijdragen blijft, naast de responsabiliseringsbijdrage voor 

pensioenen, een zware financiële dobber voor de stad.

De werkingskosten van de stad dalen licht in vergelijking met 2018, 

aangezien er alleen sprake is van het reguliere beleid (dus zonder 

eenmalige nieuwe acties), maar ook door de lagere intrestlast als 

gevolg van een afbouw van de schuldenlast. Met 9.083.513 euro 

vormen de werkingskosten 21 procent van de uitgaven.

De stad geeft zelf ook subsidies, onder meer aan het OCMW, de 

politiezone, de hulpverleningszone, de intergemeentelijke samen-

werkingsverbanden, de autonome overheidsbedrijven en de 

kerkfabrieken. Deze overdrachten staan in het budget volgens de 

afspraken die gemaakt werden aan het begin van de bestuursperiode. 

Dankzij de financiële buffer die de stad de afgelopen jaren heeft 

opgebouwd, kunnen we de schuld afbouwen. Het stadsbestuur blijft 

erover waken dat de schuld onder controle blijft. 



3737

Investeringen

Kunstencampus

Vervanging vleugelpiano

Belangrijkste vervangingen binnen het wagenpark

Wandelbrug over de Aa

Uitbreiding en aanpassing openbare verlichting

Premiestelsel kernwinkelgebied

De stad investeert in 2019 voor een totaal bedrag van 11,3 miljoen 

euro. Voor 2019 worden alleen de werkzaamheden opgenomen die 

effectief uitgevoerd worden in 2019 of in de steigers staan. Ook de 

nodige vervangingen, die opgenomen zijn in het meerjarenplan, staan 

in het budget. We zetten enkele investeringen voor 2019 graag op een 

rijtje met de geraamde kostprijs. 

In de loop van 2019 starten de werken aan de kunstencampus op de 

Molenvest. 

Ÿ Uitvoering: 2019-2020

Ÿ Raming: 6.314.611 euro

In 2019 wordt de vleugelpiano voor de Academie voor Muziek, Woord 

en Dans vervangen. 

Ÿ Aankoop: voorjaar

Ÿ Raming: 95.400 euro

Containerwagen met laadkraan 

Ÿ Aankoop: voorjaar

Ÿ Raming: 160.000 euro

Vrachtwagen voor reinigingsdienst 

Ÿ Aankoop: voorjaar

Ÿ Raming: 200.000 euro

Elektrische poolwagen

Ÿ Aankoop: voorjaar

Ÿ Raming: 35.000 euro

Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete bouwt samen met de 

stad Herentals en de gemeente Vorselaar een wandelbrug over de Aa 

ter hoogte van de Kweek en de Meivuurstraat. 

Ÿ Uitvoering: nog niet bekend

Ÿ Raming: 25.500 euro

In 2019 zal naast de nodige aanpassingen aan de openbare verlichting 

ook verder werk gemaakt worden van de omvorming naar ledverlich-

ting.

Ÿ Uitvoering: 2019

Ÿ Raming: 125.000 euro

De stad zet in 2019 de strijd tegen de leegstand voort. Eigenaars van 

een leegstaand handelspand kunnen een premie krijgen om hun gevel 

te laten vernieuwen en hem meer uitstraling te geven.

Ÿ Uitvoering: voorjaar

Ÿ Raming: 75.000 euro

Meer informatie:
www.herentals.be/budget

februari 2019
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Luc Van Steenbergen 

Trio 
Boke Hertals 
Dinsdag 12 februari om 12.15 uur 

in de foyer

Het Luc Van Steenbergen Trio brengt 

een mengeling van funk, blues en jazz. 

Hun repertoire bestaat niet alleen uit 

traditionals, maar ook uit eigen werk, 

met voldoende ruimte voor improvisa-

tie. In de nummers worden invloeden 

uit oude en moderne jazz gemengd met 

funk en fusion, met mooie melodieën 

en intuïtieve interactie tussen de drie 

muzikanten tot gevolg.

Toegang: gratis (inclusief boterham)

CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN

Vitalski, Jean-Paul Van Bendegem en Johan Braeckman 
Sherlock Holmes
Zaterdag 2 februari om 20 uur in de schouwburg 

Vitalski verdiept zich in het universum van 

Sherlock Holmes en zijn schepper Arthur Conan 

Doyle. Hij wordt bijgestaan door zijn geleerde 

kompanen: de flamboyante wiskundige en 

filosoof Jean Paul Van Bendegem en de filosoof 

Johan Braeckman. Samen brengen zij een 

geanimeerde lezing over de fictieve Britse 

detective. Deze Vegas Las-lezing is gebaseerd op 

de radioreeks die gemaakt werd voor radio 

Klara.

Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenpas) / 6,50 euro (Vrijetijdspas)

Dagmar Feyen
Insomnia - concert in het donker
Vrijdag 1 februari om 20 uur in de schouwburg

Dagmar Feyen brengt met Insomnia voor alle 

nachtraven en slapelozen een moment van 

verstilling en rust. Volledig in het donker speelt 

hij de Goldbergvariaties van Johann Sebastian 

Bach. U kunt al liggend of hangend rond zijn 

piano het concert volgen. 

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas) / 

6 euro (Vrijetijdspas)

Laika 
De passant 
Zondag 3 februari om 14.30 uur in de schouwburg 

Sommige mensen voelen zich overal thuis. 

Andere mensen zijn hun hele leven op zoek naar 

dat gevoel, zwervend van hot naar her, vol 

verlangen naar een plek om te blijven en 

eindelijk thuis te komen. Maar wat is 'thuis' 

eigenlijk? De passant is visueel, dansant en 

energiek theater. De voorstelling is als een 

partituur: losse noten die zich gaandeweg op 

elkaar afstemmen en aan het eind muziek 

worden. 

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas) / 4 euro (Vrijetijdspas)

De Persclub
Zondag 17 februari om 10.30 uur 

in de foyer

Bekende Kempense journalisten, zoals 

Guy Tegenbos van De Standaard en 

Vanessa Vanhove van Radio 2, verdie-

pen zich met hun gasten in de actuali-

teit. Zij stellen een panel samen uit een 

keur aan regionale kwaliteitsjournalis-

ten, zoals Jef Van Baelen (Knack), Karl 

van den Broeck (apache.be), Marc 

Helsen (Gazet van Antwerpen) en 

Patrick Van Gompel (VTM Nieuws). Ze 

debatteren over actuele onderwerpen 

met relevante gasten.

Toegang: gratis

6+
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Info en tickets: 

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

Johan Verminnen
Plankenkoorts
Zaterdag 16 februari om 20 uur in de schouwburg

Eind 2017 stelde Johan Verminnen de live-cd 

Plankenkoorts voor. Met zijn grootste succes-

sen en belangrijkste liedjes beschrijft hij de weg 

die hij samen met zijn publiek heeft afgelegd. 

Voor dit concert schreef hij ook nieuw materi-

aal.

Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenpas) / 

9 euro (Vrijetijdspas)

Zuidpool 
Drie zusters
Donderdag 14 februari om 20 uur 

in de schouwburg

De Russische generaal Prozorov wordt 

overgeplaatst naar een mistroostig 

provinciestadje. Na elf jaar trouwe 

dienst overlijdt hij. Zijn zoon en 

dochters blijven achter in zijn grote 

landhuis. Elk van hen probeert op zijn of 

haar eigen manier zin te geven aan het 

uitzichtloze en grijze bestaan op het 

landgoed. 

Anton Tsjechov schreef dit tijdloze en 

universele toneelstuk in 1901. Hij vraagt 

ons wat het is om mens te zijn. Wat is de 

zin van lijden en waarom moet dat 

lijden altijd voorafgegaan worden door 

een onverzadigbaar verlangen naar het 

onmogelijke?

Voor dit monumentale werk verzamelt 

Zuidpool elf fantastische acteurs. Er zijn 

geen hoofdrollen en geen bijrollen. 

Toegang: 18 euro / 15 euro (Vrienden-

pas) / 9 euro (Vrijetijdspas)

Peter Holvoet-Hanssen en Mauro Pawlowski

Blauwboek
Vrijdag 15 februari om 20 uur in de schouwburg

Twintig jaar na zijn bejubeld debuut Dwangbuis 

van Houdini rammelt dichter en onnavolgbaar 

troubadour Peter Holvoet-Hanssen als nooit 

tevoren aan de kettingen van de taal.

In de voorstelling Blauwboek is het hoofdperso-

nage, de tovenaar, uitgegroeid tot een niets 

ontziende reus. Samen met gitarist Mauro 

Pawlowski gaat Peter Holvoet-Hanssen de reus 

tegemoet, enkel gewapend met betoverende 

klanken en verzen.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas) / 6 euro (Vrijetijdspas)

Bent u een lokale held? Ons podium zoekt u!

Hebt u als muzikant of dj altijd al op een 

podium willen staan? Bent u van Herentals of 

omgeving? Schrijf u dan in voor Lokale Helden 

op vrijdag 26 april in het jeugdhuis van 

Herentals. U krijgt een podium met professio-

nele technische ondersteuning en uitgebrei-

de promotie. Er lopen ook programmatoren 

rond van 't Schaliken, dus misschien wordt u 

wel uitgepikt voor een later event zoals 

Donderse Dagen. Alle muziekgenres en 

leeftijden zijn welkom. Inschrijven kan tot 29 maart via www.herentals.be/lokale-helden.

Lokale Helden is een organisatie van cc 't Schaliken, het jeugdcentrum  en Poppunt vzw.



10661210 februari 2019

CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN

FILM
Niet schieten
Dinsdag 26 februari om 20 uur 

in de schouwburg 

Op 9 november 1985 gaat de negenjari-

ge David Van de Steen met zijn zus en 

zijn ouders winkelen in warenhuis 

Delhaize in Aalst. Ze komen terecht in 

een aanval van de Bende van Nijvel en 

worden neergeschoten. Alleen David 

overleeft de aanval, maar hij is zwaarge-

wond. Zijn grootouders vangen hem op 

en hebben de loodzware opdracht hun 

verweesde kleinzoon een toekomst te 

bieden.

Niet schieten is een Vlaams drama uit 

2018 van regisseur Stijn Coninx. De film 

is gebaseerd op David Van de Steens 

boek Niet schieten, dat is mijn papa. 

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

pas) / 2,50 euro (Vrijetijdspas)

TENTOONSTELLING
Bram Van Meervelde 
Tussen pauze en tijd
Van 1 februari tot en met 10 maart

in de Lakenhal

Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 

14 tot 17 uur

Bram Van Meervelde wou als kind 

paleontoloog worden. Graven door 

eeuwige lagen op zoek naar haaientan-

den, met de kinderlijke verwondering 

over hoeveel haaien er dan wel niet 

rondgezwommen moeten hebben. In 

zijn werk gebruikt hij verschillende 

technieken: schilderingen, tekeningen, 

smeedwerk, foto's, tinnen borden, 

sculpturen, …

Deze tentoonstelling wordt georgani-

seerd in samenwerking met Galerie 

Transit in Mechelen. 
 
U bent ook welkom op de vernissage op 

donderdag 31 januari om 20 uur.

De toegang is gratis.

Han Coucke en Griet Dobbelaere 
Han en Grietje
Vrijdag 22 februari om 20 uur in de schouwburg

Met deze voorstelling vieren Han Coucke en 

Griet Dobbelaere hun twintigjarige vriend-

schap. Zij studeerden samen aan de toneel-

school, waar ze een theaterkus deelden die hen 

nog steeds in de war brengt. Hij kreeg later het 

peterschap van haar kind. Zij krijgt jaarlijks 

courgetten uit zijn moestuintje. Nu vormen ze 

samen het eerste gemengde humoristische duo 

van Vlaanderen. Een vrouw die grappig is, een 

man die huilt. Alle zekerheden vallen weg, 

genderneutraal is de nieuwe norm. Ze brengen powercabaret: humoristische dialogen aan een 

verschroeiend tempo, met veel kracht en dynamiek.

Toegang: 14 euro / 10 euro (Vriendenpas en -13-jarigen) / 7 euro (Vrijetijdspas)

Sprookjes enzo
Passa il tempo 
Zaterdag 23 februari om 19 uur in het Netepark, Vorselaarsebaan 56

Diep in het bos ligt er een magische plek waar 

de tijd groeit, geplukt wordt en de wijde wereld 

ingestuurd wordt. U kunt er de tijd zien, als licht, 

als vuur. Het vuur vertelt de verhalen van 

geboren worden, spelen, groeien, liefhebben, 

ouder worden, doodgaan en opnieuw geboren 

worden. Met vuur, circus, objecttheater en 

fysiek theater worden zowel kinderen als 

volwassenen in vervoering gebracht.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas) / 4 euro (Vrijetijdspas)

4+

Campo / Boris Van Severen en Jonas Vermeulen
The Only Way Is Up
Donderdag 28 februari om 20 uur in de schouwburg

In The Only Way Is Up laten Boris Van Severen 

en Jonas Vermeulen vier personages aan het 

woord op verschillende sleutelmomenten in 

hun leven: als kind, puber, jongvolwassene, 

dertiger, veertiger en vijftiger. Ze leiden geen 

bijster spectaculaire levens, maar doen 

doodgewone dingen, die niettemin grappig, 

spannend of ontroerend kunnen zijn.

In deze elektro-opera spelen de makers met 

livemuziek en (neon-)quotes. Deze volledig 

Engelstalige voorstelling is geïnspireerd door onder andere The Up Series op BBC.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas) / 6 euro (Vrijetijdspas)
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DAG VAN DE ACADEMIES

Herentalse academies maken tijd voor kunst
Tijdens de Dag van de Academies op zaterdag 23 februari 

openen alle academies van het deeltijds kunstonderwijs 

van Vlaanderen hun deuren. Het thema is 'Tijd voor 

kunst'.

U vervolmaken in muziek, woord, dans, tekenen, schilderkunst, 

beeldhouwkunst of keramiek vraagt tijd. De academie is de plek 

bij uitstek waar die tijd voor kunst kan groeien en bloeien. De 

energie die u krijgt en de emoties die u voelt als u samen de tijd 

neemt om een kunstwerk uit te voeren of een tentoonstelling te 

maken, is bijzonder. Op die momenten bent u zo geconcentreerd 

aan het werk dat de tijd verdwijnt. U wordt beter in uw kunst 

door ze samen met anderen te beoefenen. En het plezier krijgt u 

er gratis bij. 

Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans
Van 14 tot 18 uur
Hikstraat 28

Aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans is de 

muziek doorlopend aan het woord zijn en hoort u woorden die 

als muziek in de oren klinken. Daar maken wij graag tijd voor.

Meer informatie: tel. 014-21 33 05, www.samwdherentals.be

Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunst
Van 10 tot 18 uur
Markgravenstraat 89

Kom de sfeer opsnuiven in de verschillende ateliers. U kunt er 

niet alleen de studenten zien opgaan in hun werk maar u wordt 

ook uitgenodigd om zelf deel te nemen aan artistieke 

workshops. In elk atelier kunt u aan de slag. Ook voor kinderen 

zijn er de hele dag door verschillende doe-activiteiten. In het 

eetcafé kunt u gezellig iets eten of drinken.

Meer informatie: tel. 014-28 51 55, 

www.herentals.be/kunstacademie

Herentals Metropool
Vrijdag 8 februari om 20 uur
cc 't Schaliken, Grote Markt 35

Nederpop, bigbandklassiekers, radiohits, klassieke zang, rap, …. Naar 

het voorbeeld van het Metropole Orkest uit Nederland heeft de 

Academie voor Muziek, Woord en Dans een orkest samengesteld 

compleet met strijkers, blazers en een combo. 

Op vrijdag 8 februari om 20 uur staan veertien Herentalse artiesten, het 

Gekko Koor en het jongerenkoor van de academie samen met dit orkest 

op het podium van cultuurcentrum 't Schaliken. Onder leiding van Koen 

Van Hove brengen zij nummers van onder meer Anouk, The Scene, 

Marco Borsato en Ennio Morricone.

De toegang bedraagt 8 euro; kinderen tot twaalf jaar mogen gratis 

binnen. U kunt uw tickets bestellen via http://tickets.schaliken.be of tel. 

014-21 90 88.
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#Herman shouts out: Party!?

Waar #Herman verschijnt, wordt advies 

over jongerenthema's gevraagd. De 

jeugdraad organiseert daarom een eerste 

themacafé over het belangrijkste jonger-

enthema: fuiven en evenementen. 

Bent u een geroutineerde organisator in 

Herentals, organiseert u met de Chiro elk 

jaar een knalfuif of vindt u veilig uitgaan in 

Herentals belangrijk? Kom dan op vrijdag 

22 februari om 20 uur naar het jeugdhuis 

(Grote Markt 41). U krijgt er informatie van 

experten over goed organiseren, de 

huidige regelgeving en ondersteuning 

door de stad. Maar u kunt ook uw mening 

kwijt over fuiven en evenementen in Herentals. Wat loopt er goed en wat kan er beter? Wat 

ontbreekt er in Herentals en waar moet de stad op inzetten? Want een goed evenementenbeleid 

is belangrijk. 

Laat uw stem horen, shout out to #Herman!

Grabbelpas en sportkampen in de krokusvakantie

Tijdens de krokusvakantie staan de sportkampen en de Grabbelpasactiviteiten in het teken van 

de vier natuurelementen. De kinderen kunnen onder meer de geheimen van het water ontdek-

ken in Hidrodoe, avonturen beleven op de Poeyelheide en zich uitleven op een schaats- of 

karatekamp. De inschrijvingen starten op maandag 11 februari om 18 uur via de webshop en aan 

de balie van de dienst sport, jeugd en internationale samenwerking.

Meer informatie: www.herentals.be/sportkampen en www.herentals.be/grabbelpas

Vriendjesdagen in het Netepark

Van dinsdag 26 februari tot en met zondag 3 maart zijn het weer Vriendjesdagen in het Netepark. 

Elke jongere (tot en met 18 jaar) kan een vriend of vriendin meebrengen. Die mag voor de helft 

van de normale toegangsprijs mee komen zwemmen.

Meer informatie: www.netepark.be

SOCIOJEUGDJEUGDJEUGD

Meer informatie

Sport en jeugd

De Vossenberg, Markgravenstraat 107 

tel. 014-21 21 86, info@herentals.be

www.facebook.com/

sportenjeugd.herentals

JEUGD SPORT

Maandelijkse 
sportactiviteit voor 
vijfenvijftigplussers

Ook in 2019 staat er weer elke maand 

een toffe activiteit voor vijfenvijftig-

plussers op het programma. Als u aan 

minstens vijf activiteiten deelneemt, 

ontvangt u een gratis zwembeurt in het 

Netepark. 

Op dinsdag 19 februari starten we met 

onze eerste activiteit: volksdansen. Die 

vindt van 13 tot 16 uur plaats in 

sportcomplex De Vossenberg (Markgra-

venstraat 107). Hebt u zin om de 

beentjes los te gooien en nieuwe 

werelddansen te ontdekken? Schrijf u 

dan snel in via www.herentals.be/ 

maandelijkse-seniorenactiviteiten of 

aan de balie van de sportdienst 

(Markgravenstraat 107).

Meer informatie en inschrijvingen:

www.herentals.be/maandelijkse-

seniorenactiviteiten

Zwemlessen voor 
volwassenen

Volwassenen die willen leren zwem-

men, kunnen in het Netepark terecht. 

Op maandag 18 februari start een 

nieuwe reeks van vijf groepslessen. De 

zwemlessen vinden telkens plaats op 

maandag van 20.15 uur tot 21 uur. 

Inschrijven kan vanaf maandag 11 

februari om 18 uur tot woensdag 13 

februari om 18 uur via de website.

Meer informatie en inschrijvingen:

www.herentals.be/zwemlessen
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AANKONDIGINGEN

Ontdek het boeiende verleden van het Oud Gasthuis

De tentoonstellingenreeks Hemel op aarde vertelt het verhaal van zes religieuze gebouwen in 

onze streek. In februari staat de Oude Gasthuissite (Nederrij 133/A) in de kijker. Aan de hand van 

een interactieve expo en rondleidingen komt u meer te weten over de gasthuiszusters en het 

oude klooster. U kunt er de eeuwenoude kapel betreden en magisch orgelspel bijwonen. Verder 

stelt kunstatelier Tabula Rasa werken tentoon en zet vzw Alegria de deuren open. De tentoon-

stelling is open op 2, 3, 9 en 10 februari, telkens van 13 tot 17 uur. 

Hemel op aarde is een initiatief van Land van Nete en Aa, een intergemeentelijke samenwerking 

voor onroerend erfgoed tussen de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen 

en Vorselaar.

Meer informatie: www.kempenskarakter.be, tel. 014-38 87 42

Boekvoorstelling 
Erfenistwister

Nathalie De Dender is een Herentalse 

psychologiestudente die onlangs een 

eigen boek publiceerde. Na een 

spoedoperatie kreeg ze plots tijd vrij, 

waarin ze aan het schrijven ging. 

Uiteindelijk resulteerde dit in een heuse 

thriller: Erfenistwister. Op vrijdag 15 

februari komt Nathalie haar boek zelf 

voorstellen in de bibliotheek. Ze vertelt 

over haar drijfveren en hoe haar boek 

concreet tot stand is gekomen. 

Iedereen is welkom om te komen 

luisteren. De boekvoorstelling start om 

20 uur.

Meer informatie: bibliotheek, 

Gildelaan 13, 

bibliotheek@herentals.be

tel. 014-85 97 50,

Pannenkoeken met Lichtmis

Lichtmis vieren we traditioneel met pannenkoeken. Op zaterdag 2 februari staan de leden van 

heemkring Nortrevic aan het Dorpshuis van Noorderwijk (Ring 26). Iedereen is er vanaf 14 uur 

welkom voor een gratis pannenkoek. Er is ook koffie, thee en warme chocolademelk. Kom op 

tijd, want op is op.

Op woensdag 6 februari steken de medewerksters van Convent2 de handen uit de mouwen. 

Tussen 14 en 16 uur kunt u komen smullen in de cafetaria (Augustijnenlaan 26/1). Twee pan-

nenkoeken kosten 2 euro. 

Vergeet de mooie dagen 
niet

Op woensdag 20 februari is Martine 

Dams opnieuw te gast in Herentals. In 

het liedjesprogramma Vergeet de 

mooie dagen niet vertelt en zingt zij 

over de diepste gevoelens en de 

kwetsbaarheid van mensen met 

dementie. Iedereen is om 14.30 uur 

welkom in WZC Sint-Anna (Vorselaarse-

baan 1/A). De toegang is gratis.

De liedjesnamiddag is een organisatie 

van de Familiegroep (jong)Dementie 

regio Herentals in samenwerking met 

Vormingplus Kempen, ECD Tandem en 

het HuisvandeMens Herentals.

Gezocht: vrijwillige begeleiders voor Antwerpse
zorgboerderijen

Een zorgboerderij zorgt voor dagopvang van mensen met een handicap en mensen met psychi-

sche problemen. Ze krijgen hulp, zorg en begeleiding terwijl ze zich bezighouden met allerhande 

taken op de boerderij. Vzw Steunpunt Groene Zorg is op zoek naar vrijwilligers die deze zorggas-

ten kunnen begeleiden op een van de zorgboerderijen in de provincie Antwerpen. 

Bent u geïnteresseerd? Surf dan naar www.groenezorg.be. U vindt er de functievoorwaarden en 

een formulier om u aan te melden.
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Van mammoet tot Big Mac

Tijdens de lezing Van mammoet tot Big Mac 

vertelt dokter Staf Henderickx hoe onze 

voeding door de eeuwen heen geëvolueerd is. 

Het is een fascinerend verhaal over de zeven 

vette en de zeven magere jaren in Egypte, de 

eerste voedselbanken in het oude Rome en het 

haringmirakel tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Maar ook over fastfoodketens, panklare 

maaltijden en de smaak-, kleur- en bewaar-

stoffen in ons eten.

Geïnteresseerd? Kom dan op maandag 18 februari om 13.30 uur naar De Fakkel (Boerenkrijglaan 

16). De lezing is een organisatie van vzw De Fakkel en Vormingplus Kempen. De toegang is gratis, 

maar u moet wel vooraf reserveren.

Meer informatie en reservaties: vzwdefakkel@gmail.com, gsm 0487-99 06 23

ABCTheater speelt de zwarte komedie Fun...Erarium

In het funerarium van begrafenisondernemer Verdoodt worden twee verkeersslachtoffers 

binnengebracht. Als blijkt dat deze lijken kunnen horen, spreken en bewegen zonder dat iemand 

er iets van merkt, gaan de poppen aan het dansen. 

ABCTheater brengt de zwarte komedie Fun...Erarium in de podiumzaal van kOsh Campus 

Collegestraat. De voorstellingen vinden plaats op 23 en 24 februari en op 1, 2, 6, 8 en 9 maart. 

Een ticket kost 9 euro.

Meer informatie en tickets: abctheater.be, gsm 0479-95 08 66

AANKONDIGINGEN

Napoleon, een balans

Op dinsdag 12 februari neemt Johan Op 

de Beeck u mee naar een zeer bewogen 

periode in de Europese geschiedenis. 

Hij schetst een genuanceerd portret 

van Napoleon Bonaparte, de belangrijk-

ste Europese leider van de moderne 

tijd, de manager van de Verlichting 

maar ook medeverantwoordelijke voor 

veel oorlogsleed.

De lezing vindt plaats in de Lakenhal om 

14 uur. De toegang bedraagt 15 euro, 

leden van Neos Herentals betalen 5 

euro. Schrijf u voor 5 februari in door 

het juiste bedrag te storten op rekening 

BE96 0689 0724 8505 van Neos 

Herentals met de vermelding 'Johan Op 

de Beeck' + uw naam.

Meer informatie: Geert Keppens, 

tel. 014-21 36 10, 

gerard.keppens@telenet.be  

Doe mee met de Zelfgemaakte Markt van Femma

Femma Herentals is op zoek naar standhouders 

voor haar eerste Zelfgemaakte Markt. Zoals de 

naam al doet vermoeden, kan iedereen op deze 

markt zelfgemaakte producten te koop 

aanbieden. Maakt u zelf handwerkjes, sieraden, 

kussens, kaarsen, taarten, aardewerk, houtsnij-

werk, wenskaarten, … dan bent u welkom om 

een kraampje uit te baten. De Zelfgemaakte 

Markt vindt plaats op zaterdag 1 juni in 

basisschool Leertuin op de Molekens.

Meer informatie en inschrijvingen: Marietje Van Wolputte, marietjev@hotmail.com

Damesgym Gezinsbond

Met de wekelijkse turnlessen van de 

Gezinsbond blijft u soepel en lenig. De 

lessen vinden plaats op donderdag-

avond in de turnzaal van kOsh Campus 

Ieperstraat. Er zijn nog enkele plaatsen 

vrij. Ook niet-leden kunnen deelnemen.

Meer informatie en inschrijvingen: 

Hilde Peelaerts, tel. 014-70 40 98, 

hilde.peelaerts@telenet.be, 

gezinsbondherentals.weebly.com/ 

damesturnen

Martha en Mattil

Nog tot 17 februari staan de Noorderwijkse Toneelvrienden op de planken van het parochiecen-

trum met de komedie Martha en Mattil. Martha en Mattil zijn twee kranige oudjes die samen 

een hotel draaiend houden. Ze krijgen onder meer bezoek van een mysterieus koppel, een groep 

wielertoeristen en een privédetective. Dat zorgt voor spannende, maar vooral komische 

situaties.

Meer informatie en tickets: www.noorderwijksetoneelvrienden.be
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Geboorten

Overlijdens

Huwelijken

Huwelijksaankondigingen

BURGERZAKEN

28/11 Annaëlle, dochter van Nicky Smeekens en Nelson Atilano 
Faria

03/12 Hannah, dochter van Petra Leysen en Hendrik Thijs
13/12 Leon, zoon van Sofie Smets en Kris Vanstreels
13/12 Aracelis, dochter van Santa Reyes en Jimmy Hermans
15/12 Lander, zoon van Greet Robberechts en Mark Verheyen
18/12 Excel, zoon van Damilola Akinjisola en Tajudeen Asani
20/12 Colette, dochter van Emma Pardon en Arne Geluykens
25/12 Sora, zoon van Jessie Horemans en Kevin Bracke
01/01 Abel, zoon van Shari De Vijlder en Wannes Goolaerts

07/12 Maria Bogaerts (90)
07/12 Jozefa Belmans (82), echtgenote van Etienne Rouckhout
07/12 Gustaaf Van De Sande (83), echtgenoot van Yvonne Van Loy
10/12 Renaat Van Doninck (73), echtgenoot van Francisca 

Mannaerts
11/12 Karel Vervecken (72)
14/12 Guido Verlinden (73), echtgenoot van Rita Mortiers
16/12 Ingrid Broos (49)
16/12 Alda Hermans (86), weduwe van Jozef Auwers
16/12 Louis De Cnodder (79)
21/12 Jan Van den Berg (65), echtgenoot van Hildegarde Müller
24/12 Erik Van den Bosch (55), echtgenoot van Annette Van 

Kerckhoven
25/12 Jean Van den Nieuwenhof (91), echtgenoot van Lisette 

Geerts
26/12 Clementina Goossens (82), Echtgenote van Frans Hermans
26/12 Frans Vissers (86), echtgenoot van Josepha Van Hooghten
27/12 Lisette Vleugels (82), echtgenote van Leo Van Sande
31/12 Marie Daems (88), weduwe van Georges Kruysweegs
01/01 Maria Van Thielen (93), echtgenote van August Peeters
06/01 Maria Pauwels (93), weduwe van Jozef Ceulaers
07/01 Willy Bastiaenssens (80), weduwnaar van Joséphine 

Moernaut
07/01 Maria Vleugels (88), echtgenote van Gustaaf Van Der Steen

Jasper Lambrechts en Annelies Van Houdt
Christiaan Bocken en Kitty Ostyn
Giliam Spruyt en Lore Leysen
Dieter Plattig en Elke Van Kerckhoven
Tom Van den Eynde en Romy Leysen
Nigel Grafham en Salezia da Cruz Silva
Andy Clé en Melissa Verreydt
Stijn Anthoni en Emma Liekens
Danny Jeugt en Katia Van Hove

Philip Roodhooft en Nathalie Van Sande
Jens Maes en Sofie Janssens
Simon Vanneste en Nathalie De Coster

Vertelwandeling van de Herentalse 
natuurgidsen en Natuurpunt

Het Groot Moerven, de kabbelende Kleine Nete, dwaallichten en de 

Galgenberg ... Kriebelt het al een beetje? Kom dan op zaterdag 16 

februari mee wandelen. Onderweg kunt u genieten van verhalen en 

muziek. De wandeling start aan tennisclub Ter Heyde (Lichtaartseweg 

216). Tussen 18.30 uur en 20 uur vertrekt er om het kwartier een gids 

met een groepje wandelaars. Deelnemen kost 2 euro.

Winterconcert van het Herentals 
Symfonisch Orkest

Het Herentals Symfonisch Orkest speelt een warm winterconcert. Op 

het programma staan Judex uit Mors et Vita van Gounod, Onvoltooide 

Symfonie van Schubert en Pianoconcerto nr. 2 van Chopin met solist 

Daniël De Clerck. Het concert vindt plaats op zaterdag 9 februari om 

20 uur in cultuurcentrum 't Schaliken. Een ticket kost 18 euro. U kunt 

uw tickets bestellen via http://tickets.schaliken.be of tel. 014-21 90 

88. 

Meer informatie: www.herentalssymfonischorkest.be

Lichtjeswandeling in Morkhoven

Op zaterdag 16 februari kunt u met het hele gezin deelnemen aan een 

gezellige lichtjeswandeling. Trek uw fluojasje aan, haal uw zaklamp uit 

de kast en kom naar de parochiezaal van Morkhoven (Goorstraat 1). 

Vertrekken kan tussen 18 en 19.30 uur. Onderweg is er een tussen-

stop, waar u een drankje krijgt. Deelnemen kost 3 euro. Kinderen tot 

twaalf jaar betalen 1 euro. De lichtjeswandeling is een organisatie van 

KVLV Morkhoven en de ouderraad van basisschool De Wegwijzer. 

Meer informatie en inschrijvingen: kvlvmorkhoven@gmail.com
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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

MA 11/02 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal 't Hof, Grote Markt 
41 / Van 17 tot 20.30 uur

DI 12/02 MUZIEK Luc Van Steenbergen Trio – Boke Hertals / foyer cc 't 
Schaliken / 12.15 uur

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

LEZING NEOS Herentals / Johan Op de Beeck – Napoleon, een 
balans / Lakenhal, Grote Markt / 14 uur 

WO 13/02 SENIOR Grijze panters – Bezoek 't Stoktshof Turnhout / Info: 
Joke, tel. 014-22 04 07

CREA Hobbyclub Trachique: een schat van een hartje / De 
Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

DO 14/02 SOCIO Alegria – Open huis en gelaatsverzorging / Oud 
Gasthuis, Nederrij 133/A / Info: gsm 0475-54 71 44

RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

THEATER Zuidpool – Drie zusters /  cc 't Schaliken / 20 uur

CREA Breiclub de Wollies / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 
tot 16.30 uur

VR 15/02 LEZING Nathalie De Dender – Boekvoorstelling Erfenistwister / 
Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur

VROUW Vrouwenraad – Het erfrecht vandaag / Koetshuis, 
Stadspark / 13.30 uur / Info: Louisa Van Sand, tel. 014-
22 00 55

WOORD/ 
MUZIEK 

Peter Holvoet-Hanssen en Mauro Pawlowski – 
Blauwboek / cc 't Schaliken / 20 uur

THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Martha en Mattil / 
Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 26 / 20 uur

ZA 16/02 MUZIEK Johan Verminnen – Plankenkoorts / cc 't Schaliken / 20 
uur  

WANDEL Lichtjeswandeling KVLV Morkhoven en ouderraad De 
Wegwijzer / Parochiezaal Morkhoven, Goorstraat 1 / 
Van 18 tot 19.30 uur

WANDEL Vertelwandeling van de Herentalse natuurgidsen en 
Natuurpunt / Tennisclub Ter Heyde, Lichtaartseweg 
216 / Van 18.30 tot 20 uur

THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Martha en Mattil / 
Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 26 / 20 uur

ZO 17/02 WOORD De Persclub / foyer cc 't Schaliken / 10.30 uur

WANDEL Winterwandeling / De Hut, Spaanshofpark / 14.30 uur

THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Martha en Mattil / 
Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 26 / 14 uur

MA 18/02 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal 't Hof, Grote Markt 
41 / Van 17 tot 20.30 uur

LEZING Staf Henderickx – Van mammoet tot Big Mac / De 
Fakkel, Boerenkrijglaan 16 / 13.30 uur

DI 19/02 SENIOR Maandelijkse sportactiviteit voor 55-plussers – 
Volksdansen / De Vossenberg, Markgravenstraat 107 / 
Van 13 tot 16 uur

WO 20/02 MUZIEK Martine Dams – Vergeet die mooie dagen niet / WZC 
Sint-Anna, Vorselaarsebaan 1 / 14.30 uur

CREA Hobbyclub Trachique: een romantische schatkist / De 
Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

FIETS Fietsgraveren / Fietspunt station / Van 12 tot 15 uur

DO 21/02 SOCIO Alegria – Open huis en hand- en voetmassage / Oud 
Gasthuis, Nederrij 133/A / Info: gsm 0475-54 71 44

CREA Breiclub de Wollies / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 
tot 16.30 uur

VR 22/02 INFO Themacafé over fuiven en evenementen / JC2200, 
Grote Markt 41 / 20 uur

HUMOR Han Coucke en Griet Dobbelaere – Han en Grietje / cc 
't Schaliken / 20 uur

februari 2019

Van 01/02 
tot 10/03

TENTOON Bram Van Meervelde – Tussen pauze en tijd / Lakenhal 
/ op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

VR 01/02 KLASSIEK Dagmar Feyen – Insomnia - concert in het donker / cc 't 
Schaliken / 20 uur

THEATER Theaterling – ik. / Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt 
41 / 20 uur

THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Martha en Mattil / 
Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 26 / 20 uur / Info: 
Chris en Jef, tel. 014-26 60 42

THEATER/
MUZIEK 

Laika en Het nieuwstedelijk – Zigzagkind (+8 jaar) / CC 
Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg / 
19.30 uur

ZA 02/02 TENTOON Tentoonstelling Hemel op aarde / Oud Gasthuis, 
Nederrij 133/A / Van 13 tot 17 uur

UIT Heemkring Nortrevic bakt pannenkoeken / Dorpshuis 
Noorderwijk, Ring 26 / Vanaf 14 uur

THEATER Theaterling – ik. / Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt 
41 / 20 uur

THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Martha en Mattil / 
Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 26 / 20 uur

WOORD/ 
HUMOR 

Vitalski, Jean-Paul Van Bendegem en Johan Braeckman 
– Sherlock Holmes/ cc 't Schaliken / 20 uur

THEATER/
MUZIEK 

Laika en Het nieuwstedelijk – Zigzagkind (+8 jaar) / CC 
Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg / 
19.30 uur

ZO 03/02 THEATER Laika – De passant (+6 jaar) / cc 't Schaliken / 14.30 uur 

THEATER Theaterling – ik. / Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt 
41 / 15 uur

THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Martha en Mattil / 
Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 26 / 19 uur 

TENTOON Tentoonstelling Hemel op aarde / Oud Gasthuis, 
Nederrij 133/A / Van 13 tot 17 uur

WANDEL Winterwandeling / De Beiaard, Grote Markt 19 / 14.30 
uur

NATUUR Natuurpunt – Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut 
Snepkensvijver, Lichtaartseweg / 9 uur / Info: Guy 014 
26 27 89

DI 05/02 DANS Seppe Baeyens / Ultima Vez / KVS – Invited / cc de 
Werft, Werft 32, 2440 Geel / 20.15 uur

WO 06/02 SOCIO Pannenkoeken met Lichtmis / Convent2, 
Augustijnenlaan 26/1 / Van 14 tot 16 uur

DO 07/02 SOCIO Alegria – Open huis en schedelmassage / Oud 
Gasthuis, Nederrij 133/A / Info: gsm 0475-54 

HUMOR Henk Rijckaert – Maker / cc 't Schaliken / 20 uur

CREA Breiclub de Wollies / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 
tot 16.30 uur

VR 08/02 MUZIEK Herentals Metropool / cc 't Schaliken / 20 uur

THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Martha en Mattil / 
Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 26 / 20 uur

ZA 09/02 TENTOON Tentoonstelling Hemel op aarde / Oud Gasthuis, 
Nederrij 133/A / Van 13 tot 17 uur

THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Martha en Mattil / 
Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 26 / 20 uur

MUZIEK Herentals Symfonisch Orkest – Winterconcert / cc 't 
Schaliken, Grote Markt 35 / 20 uur

ZO 10/02 TENTOON Tentoonstelling Hemel op aarde / Oud Gasthuis, 
Nederrij 133/A / Van 13 tot 17 uur

WANDEL Winterwandeling / De Brink, Bosbergen 1 / 14.30 uur

TUIN TuinHier – Ziekten bij paprika en tomaten / Eetzaal 
kOsh Campus Scheppersstraat / 10 uur

THEATER Noorderwijkse Toneelvrienden – Martha en Mattil / 
Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 26 / 14 uur 
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UIT IN HERENTALS

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 Convent2 / Van 13.30 tot 17 uur / Info: Jos 
Lambrechts, tel. 014-21 33 77

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: Ria Van Geel, 
tel. 014-21 01 37, stan67@hotmail.be

Elke dinsdag Spelen Petanque, minigolf, kaarten of bingo / Convent2 / 
13 uur / Info: Stan Bertels, tel. 014-21 01 37, 
stan67@hotmail.be

Elke donderdag Dansen Dansen zonder partner / Sportcomplex De 
Vossenberg / Van 9.30 tot 11 uur / Info: Ria Van 
Geel, tel. 014-21 01 37, stan67@hotmail.be

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 tot 16 uur

Elke vrijdag Aquafitness Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag Convent2 / 10 uur

Elke woensdag Convent2 / 13.30 uur

Elke dinsdag Parochiezaal Morkhoven / 19 uur / 
Info: Jos Verlinden, gsm 0479-95 15 02

Parochiecentrum Noorderwijk / 19 uur / 
Info: Jules Van Olmen, gsm 0486-49 18 21

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

Elke dinsdag

VR 22/02 FIETS Critical Mass / Standbeeld Boerenkrijg, Grote Markt / 
18 uur

JAZZ Jasper Blom Quartet ft. Bert Joris – Jazz@RElaX: 
Polyfonie van de Lage Landen / Schouwburg Rex, 
Smallestraat 2, 2400 Mol / 20.15 uur

ZA 23/02 OPEN Dag van de Academies / Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28 / Van 14 tot 18 
uur

OPEN Dag van de Academies / Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunst, Markgravenstraat 89 / Van 10 tot 18 
uur

FAMILIE Sprookjes enzo – Passa il tempo (+4 jaar) / Het 
Netepark, Vorselaarsebaan 56 / 19 uur 

THEATER ABCTheater – Fun…Erarium / kOsh Campus 
Collegestraat / 20 uur

ZO 24/02 WANDEL Winterwandeling / The Engineers Club Bar & Bistro, 
Witbos / 14.30 uur

THEATER ABCTheater – Fun…Erarium / kOsh Campus 
Collegestraat / 14.30 uur

DI 26/02 FILM Niet schieten/ cc 't Schaliken / 20 uur 

WO 27/02 CREA Hobbyclub Trachique: windspinner / De Cirkel, 
Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

DO 28/02 SENIOR Grijze panters – Wandeling De Roest / Info: Joke, tel. 
014-22 04 07

SOCIO / Alegria – Open huis en workshop handletteren / Oud 
Gasthuis, Nederrij 133/A / 13.30 uur / Info: gsm 0475-
54 71 44

CREA Breiclub de Wollies / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 
tot 16.30 uur

THEATER/
MUZIEK 

Campo/Boris Van Severen en Jonas Vermeulen – The 
Only Way Is Up / cc 't Schaliken / 20 uur

februari 2019

Critical Mass Herentals
Maak ruimte voor de fiets!

Sinds september vindt er in Herentals maandelijks een Critical Mass 

plaats. Dat is een bijeenkomst van fietsers die in groep hun plaats in de 

publieke ruimte opeisen. Een grote groep kan een krachtig signaal 

geven en fietsers de plaats geven waar zij recht op hebben. 

Elke laatste vrijdag van de maand komt de groep om 18 uur samen aan 

het standbeeld van de Boerenkrijg op de Grote Markt. Na een 

fietstocht van een uur komt u ook terug aan op de Grote Markt. Nodig 

uw vrienden, buren, collega's en familie uit om mee te komen fietsen!

Meer informatie: www.facebook.com/critical.mass.herentals



schepen Stefan Verraedt
toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, 

patrimonium, ICT

Maandag van 18 tot 19 uur of na afspraak
[i] schepen.stefan.verraedt@herentals.be

schepen Pascal Van Nueten
ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en 

milieu, begraafplaatsen

Maandag van 18 tot 19 uur of na afspraak
[i] schepen.pascal.van.nueten@herentals.be

schepen Patrik De Cat
financiën, kerkfabrieken, personeel

Alleen na afspraak
[i] schepen.patrik.de.cat@herentals.be

schepen Jan Michielsen
cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijs-

beleid, bibliotheek en archief, internationale samen-

werking,  jumelages

Alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

18 februari 2019

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 Mien van Olmen
algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en 
openbare orde, burgerlijke stand, bevolking en 
jubilarissen, communicatie en dienstverlening, 
burgerparticipatie, landbouw en plattelands-
ontwikkeling, woonbeleid

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

Zitdagen

 

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.

schepen Yoleen Van Camp
Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, 
foren en feesten, dierenwelzijn, sport

Maandag van 18 tot 19 uur of na afspraak
[i] schepen.yoleen.van.camp@herentals.be

schepen Peter Bellens
Welzijn, zorg en gezondheid, sociale dienstverlening, 

sociale economie, huisvesting en sociale huisvesting, 

senioren, kinderopvang, gezondheid en preventie, 

gelijke kansen, personen met een handicap

Voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening

Alleen na afspraak
[i] schepen.peter.bellens@herentals.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.fedris.be of tel. 02-226 64 00

SPREEKUREN

Convent2
Augustijnenlaan 26/1

De Warande
Warandestraat 42, Turnhout

Mobiele Lijnwinkel
iedere vrijdag van 8 tot 13 uur 
Grote Markt, aan de Kerkstraat

Helemaal Herentals 

Kadocheques

Met de Helemaal Herentals Kadocheque 

geeft u altijd het ideale geschenk.

De cheques zijn te koop bij 

de dienst toerisme (Grote Markt 35) 

en het stadsloket (Augustijnenlaan 30).
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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  

0800-13 500 

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

 Diabetes Infolijn  0800-96 333

Drughulp - Hofkwartier 23  014-23 34 01

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

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

Vzw OpWeg  014-23 18 80

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

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6   014-85 98 00

Wijkcentrum De Gagel - Gagelstraat 36  014-49 04 74
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ADMINISTRATIEF CENTRUM

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

RECYCLAGEPARK

HUMMELTJESHOF

SPORT EN JEUGD

STADSARCHIEF

STEDELIJKE WERKPLAATS

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
17.00-19.00

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

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 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

NA AFSPRAAK

NA AFSPRAAK

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
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