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Hip hip hoera! Karel wordt 20 jaar

2,5+

Karel, het bekendste figuurtje van de Herentalse auteur en illustrator Liesbet Slegers, wordt dit jaar twintig jaar. Cultuurcentrum
't Schaliken, de Herentalse bibliotheek en vzw Thals organiseren
daarom enkele leuke activiteiten voor de allerkleinsten.
Tentoonstelling
Van zaterdag 16 maart tot en met zondag 28 april kunt u de interactieve
tentoonstelling 20 jaar Karel in kasteel Le Paige komen bewonderen. De
tentoonstelling is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. De
kinderen kunnen de boekjes van Karel in het echt beleven. In de verschillende kamers gaan ze op zoek naar Karel en tussendoor kunnen ze even
uitrusten in zijn bedje. De feestelijke opening vindt plaats op zaterdag 16
maart om 14 uur. De toegang is gratis.
Zoektocht
Vanaf zaterdag 4 mei kunt u ook deelnemen aan de Karel-zoektocht in het
centrum van Herentals en een leuke verrassing winnen. Hierover volgt
meer informatie in de Stadskrant van mei.

voorwoord ...

DEZE MAAND

Merci Herentals
Merci Sooi! Merci Yenthe, Iris, Line, Danny, Angèle, Felix, Jef, Guido,
Nadine, …. Merci aan die ruim 650 helpers die zich vrijwillig inzetten
bij stad en ocmw om ons te ondersteunen in onze dienstverlening. Merci aan die duizenden
vrijwilligers in onze stad die elk op hun eigen manier in hun buurt, in een vereniging, …
onbezoldigd in de bres springen.
Herentals bruist van goedgezinde mensen, initiatiefnemers, zorgzame buren, jeugdige
leiders, mantelzorgers, … jullie maken echt het verschil en maken samenleven in onze stad
echt de moeite waard. Deze kracht van mensen is ons mooiste kapitaal, dat moeten we
allemaal koesteren. Tussen 25 februari en 3 maart is het de week van de vrijwilliger, zeg hen
eens merci of deel eens een pluim uit!
Terwijl bij de opmaak van mijn vorige voorwoordje de eerste sneeuw zich liet opmerken,
komt nu de lentezon ons al prikkelen. Dit geeft ons meteen ook zin om buiten te komen. Aan
aanbod in Herentals geen gebrek, deze stadskrant bulkt opnieuw van de vele initiatieven
waar u van harte welkom bent om te genieten, te leren, te ontdekken. Ik hoop u tegen te
komen!
Uw burgemeester, Mien
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Om de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn dichter
bij de mensen te brengen, zendt het stadsbestuur de audio van deze
vergaderingen voortaan elke maand live uit. Zo kunt u de debatten van
de raadsleden vanuit uw zetel volgen. De opnames zijn de volgende
dag ook op de website te vinden. U kunt ze dan per agendapunt
beluisteren. Met de zoekfunctie kunt u snel audiofragmenten over een
bepaald thema terugvinden (over alle opgenomen raden heen). Deze
functie is erg handig naarmate het aantal opgenomen raden stijgt.
De volgende gemeenteraadszitting vindt plaats op dinsdag 12 maart om 20
uur. U kunt de live-uitzending volgen via een duidelijke link bovenaan op
de pagina www.herentals.be/gemeenteraad. Lager op deze pagina vindt
u een link naar de opnames van de vorige vergaderingen.
Leertuin

Zonnepanelen en ledverlichting in de bib
Het stadsbestuur draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo voerde de stad het afgelopen
jaar twee energiebesparende projecten uit in de bibliotheek. De maatregelen zijn niet alleen
goed voor het milieu, ze zijn ook financieel interessant. Door de oude tl-verlichting in de bib te
vervangen door duurzame ledverlichting, bespaart de stad bijna 4.000 euro per jaar. Daardoor is
de investering na elf jaar terugverdiend. Daarnaast plaatste de stad 44 zonnepanelen op het dak
van de bib. Het geïnvesteerde bedrag is reeds na acht jaar terugverdiend en levert na twintig jaar
zelfs een opbrengst van 42.000 euro op.
Denkt u eraan om zelf energiebesparende maatregelen te nemen in uw woning, neem dan zeker
een kijkje op www.energiesparen.be.

Zeg niet langer Eandis of Infrax, maar Fluvius
Eandis en Infrax, de twee bedrijven die zorgen voor de distributie
van onder meer gas en elektriciteit in Vlaanderen, gaan samen
verder onder de naam Fluvius. Officieel vormden Eandis en Infrax
al één bedrijf sinds 1 juli vorig jaar. Sinds enkele weken is die
samenwerking ook zichtbaar in het straatbeeld. U ziet het nieuwe logo op de bestelwagens en op
de uniformen van technici en meteropnemers. Elke medewerker heeft ook een Fluvius-badge
om zich te legitimeren.
Buiten het nieuwe logo heeft Fluvius ook een nieuwe website (www.fluvius.be) en een eengemaakte klantenservice. De telefoonnummers veranderen niet. Het nummer om storingen te
melden, blijft 078-35 35 00. Een gasgeur kunt u melden via tel. 0800-65 065.

Vraag vandaag nog uw plattelandssubsidie aan
Kan uw organisatie (socio-culturele vereniging, landbouw- of natuurvereniging, toeristisch
initiatief, …) extra financiële steun gebruiken? Bekijk dan vandaag nog of u een project kunt
indienen voor plattelandssubsidies. In 2020 is er meer dan 3 miljoen euro beschikbaar voor
innovatieve plattelandsprojecten. U vindt alle thema's en belangrijke documenten op de
website van de provincie Antwerpen (www.provincieantwerpen.be/platteland) en op de
website van LEADER (www.leaderprovincieantwerpen.be). Hebt u nog vragen, neem dan
contact op met de adviseur Platteland van de provincie (platteland@provincieantwerpen.be,
tel. 03-240 58 31). Nieuwe projecten indienen kan nog tot en met 5 april.
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BUDGET
Boekstart: omdat kinderen niet vroeg genoeg kunnen
beginnen met lezen
Sinds kort is Herentals een Boekstartgemeente. Boekstart is
een programma van Iedereen Leest dat ouders en hun kleine
kinderen samen wil laten genieten van boeken. Het is
namelijk gebleken dat kinderen die al heel jong in contact
komen met boekjes later taalvaardiger zijn, sneller kunnen
lezen en beter kunnen rekenen. Goed begonnen is dus ook
hier heel wat gewonnen.
De consultatiebureaus van Kind en Gezin helpen mee om het
voorlezen te promoten. Als u met uw baby van zes maanden
langskomt bij Kind en Gezin, krijgt u een gratis babypakket mee. Daarin zit al een eerste babyboekje en een brochure over voorlezen voor baby's. Als uw kindje 15 maanden is, krijgt u een
bon waarmee u een Boekstartpakket met twee peuterboekjes kunt afhalen in de bibliotheek.
Hebt u de smaak van het samen lezen te pakken? In de bib vindt u talloze boekjes om uit te
kiezen. Voor peuters was er al een groot aanbod, en op 1 maart start de bib met het uitlenen van
babyboekjes. Er zijn stoffen boekjes, knisperboekjes en badboekjes. Om ze plak- en virusvrij te
houden, krijgen de boekjes na elke uitlening een wasbeurt. U kunt ze bovendien helemaal gratis
lenen, want kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen kosteloos lid worden van de bib. Op
woensdag 22 mei volgt er nog een Boekstartdag met een feestelijk voorleesmoment.
Meer informatie: bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50, www.boekstart.be

Parkeerverbod tijdens
reiniging rioolputjes
In maart en april reinigt een firma de
rioolputjes. Voor dat werk moet de
veegwagen bij de kolken kunnen
komen. Daarom geldt in sommige
straten een parkeerverbod. Zodra de
werkzaamheden in een straat achter de
rug zijn, heft het stadsbestuur het
parkeerverbod op. U vindt de planning
op www.herentals.be/wegen-enverkeer.
In straten waar de kolken meestal vrij
zijn, gebeurt het reinigen zonder
parkeerverbod.

Ingesproken Stadskrant
voor blinden en slechtzienden

Stad zoekt vrijwillige bijzitters
Op zondag 26 mei vinden de Europese, federale en regionale verkiezingen plaats. Om deze
stembusgang vlot te laten verlopen, is de stad op zoek naar gemotiveerde mensen die vrijwillig
als bijzitter willen optreden.
Als bijzitter bent u op de verkiezingsdag vanaf 7 uur aanwezig in het stembureau. Daar zorgt u,
onder begeleiding van de voorzitter en secretaris, voor het goede verloop van de verkiezingen. U
krijgt een kleine bijdrage, een gratis maaltijd en drank. U kunt bijzitten als u minstens 18 jaar
bent, Belg bent en zelf stemgerechtigd bent. Wilt u zich kandidaat stellen, meld u dan voor 10
maart aan via www.herentals.be/vrijwilliger-verkiezingen of kom persoonlijk langs bij het
stadsloket.
De stad schrijft de geregistreerde vrijwilligers bij elke verkiezing opnieuw aan. Als u niet meer
geïnteresseerd bent, kunt u zich op elk moment laten schrappen van de lijst.

Oproep deskundige leden Gecoro
De GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg Gecoro, wordt bij het begin
van deze nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld. Daarom doet de commissie een oproep aan
alle deskundigen op vlak van ruimtelijke ordening om zich kandidaat te stellen en aan verenigingen om één of meer afgevaardigden voor te dragen.
De Gecoro verstrekt advies aan de stad over onder meer het gemeentelijk structuurplan,
ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen. Wilt u hier graag deel
van uitmaken? Op www.herentals.be/gecoro vindt u meer informatie over de werking van de
adviesraad en over hoe u zich kandidaat kunt stellen. Inschrijven kan tot 8 april.
Meer informatie: dienst omgeving, omgeving@herentals.be, tel. 014-28 50 50,
www.herentals.be/gecoro

Wist u dat de stad de Stadskrant elke
maand laat inlezen? Dat gebeurt door
de voorleesdienst Licht en Liefde. De
voorlezers lezen alle artikels in en
plaatsen deze op een speciale daisy-cd.
Die kunt u afspelen met een daisyspeler
of met een gratis softwareprogramma
op uw computer. Het voordeel van deze
daisyopnames is dat u de Stadskrant in
één ruk kunt beluisteren, maar ook
gemakkelijk tussen de rubrieken en
artikels door kunt bladeren.
Kent u iemand die blind of slechtziend
is? Of hebt u zelf een leesbeperking?
Neem dan een gratis abonnement op
de ingesproken Stadskrant. U kunt uw
naam en adres doorgeven aan het
stadsloket (tel. 014-28 50 50,
i n fo @ h e r e n t a l s . b e ) . N a a s t d e
Stadskrant ontvangt u ook elk jaar een
ingesproken afvalkalender. Voor meer
informatie over daisy kunt u terecht op
www.luisterpuntbibliotheek.be.
maart 2019
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Laat uw fiets gratis graveren
De Herentalse gemeenschapswachten graveren elk
jaar 700 tot 1.000 fietsen. Dat doen zij zowel tijdens de
maandelijkse fietsgraveersessies als op scholen en
tijdens evenementen. Door uw rijksregisternummer
in uw fiets te laten graveren, schrikt u dieven af.
Gegraveerde fietsen zijn immers herkenbaar en
moeilijker te verkopen.

Retrobeurs in De
Kringwinkel

Wordt uw fiets toch gestolen, doe dan zeker aangifte bij de politie en beschrijf uw fiets zo
nauwkeurig mogelijk (merk, kleur, kentekens, …). Als de politie een gegraveerde fiets terugvindt,
wordt hij, dankzij het rijksregisternummer, onmiddellijk aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd.
Gevonden fietsen die niet gegraveerd zijn, worden door de politie geregistreerd op de website
www.gevondenfietsen.be. Daarna worden de fietsen drie maanden bewaard in het magazijn van
de stad. U krijgt de fiets enkel terug wanneer u kunt aantonen dat de fiets van u is. Neem dus
zeker het bewijs van aangifte van de fietsdiefstal, en uw fietspas of fietssleuteltje mee.
De volgende fietsgraveersessie vindt plaats op zaterdag 16 maart in het verkeerspark aan de
Vorselaarsebaan. Schrijf u in op www.herentals.be/fietsgraveren of via tel. 014-24 66 42. Het
fietsgraveren is gratis en bovendien verloot het stadsbestuur elke maand een Helemaal
Herentals-Kadocheque onder de deelnemers.

Vraag naar Blue-bikes stijgt
Sinds begin februari staan er zes extra Blue-bikes aan
het station in Herentals. Dat brengt het totale aantal
op 27. De vraag naar deze deelfietsen blijft stijgen. In
januari werden er in Herentals 327 ritten gemaakt.
Dat is 22 procent meer dan in januari 2018.
Ondertussen kunt u de Blue-bikes aan zestig trein-,
tram- en busstations in België ontlenen. Het afgelopen jaar nam de vraag op zowat alle locaties sterk toe. Bovendien kwamen er heel wat nieuwe
leden bij. Daarom blijft het deelfietsensysteem de fietsvloot uitbreiden en verbeteren. De
nieuwe fietsen hebben zeven versnellingen, een groter mandje, betere banden en een verbeterd fietslicht.
Wilt u ook gebruikmaken van de Blue-bikes? Lid worden kan via www.blue-bike.be. Per jaar
betaalt u een abonnement van 12 euro. Daarnaast betaalt u een tarief van maximaal 3,15 euro
per rit, afhankelijk van de plaats waar u de fiets ontleent. In Herentals betaalt u slechts 1,15 euro
per rit.

Infosessies in 't Peeseeke
Openbaar computerlokaal 't Peeseeke organiseert twee infosessies in samenwerking met de
Thomas More Hogeschool. Op dinsdag 26 maart is er een infosessie WhatsApp: hoe gebruik je
dit (veilig)? en op dinsdag 2 april kunt u leren internetbankieren. Beide sessies starten om 13 uur
en vinden plaats in het computerlokaal in de Spiegelfabriek (Lierseweg 132). Deelnemen is
gratis. Bent u geïnteresseerd, schrijf u dan snel in, want het aantal plaatsen is beperkt.
Meer informatie en inschrijvingen: dienst participatie en preventie,
liezevalenberghs@ocmwherentals.be, gsm 0497-24 19 78
4
6

maart 2019

Op zaterdag 9 maart kunt u naar de
jaarlijkse retrodag in De Kringwinkel. De
retrodag is hét moment om coole
spulletjes uit de jaren '60, '70, '80 en '90
tegen betaalbare prijzen op de kop te
tikken. Met uw aankopen in De
Kringwinkel levert u bovendien een
belangrijke bijdrage aan de sociale
tewerkstelling in onze regio. Wie kringt,
die wint!
De Kringwinkel Zuiderkempen in
Herentals is open van 9.30 tot 17 uur.
Spring voor of na uw bezoek ook eens
binnen bij de KringKruidenier en De
Cirkel. Zij zetten die dag de deuren open
van 10 tot 16 uur.
Meer informatie: De Kringwinkel,
campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132,
tel. 015 23 73 93, www.retrodag.be

Nieuwe bevolkingscijfers gekend
De Herentalse bevolking blijft gestaag
groeien. In 2018 kwamen er 63
inwoners bij. Hiermee komt het totale
aantal op 28.148. Daarvan wonen er
20.899 mensen in Herentals, 5.116 in
Noorderwijk en 2.133 in Morkhoven.

WONEN
Nieuw: IOK Afvalbeheer haalt asbesthoudende materialen op bij u thuis
Asbest werd decennialang gebruikt in bouwmaterialen. Ook in de Kempen zijn er nog veel gebouwen waarvan de daken en
gevels bestaan uit leien of golfplaten met asbest. Omdat asbest in en rond woningen gezondheidsrisico's met zich meebrengt,
willen de Kempense gemeenten, IOK Afvalbeheer en OVAM samen met u werk maken van een versnelde afbouw.
Dankzij een tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen is het nu mogelijk
om hechtgebonden asbest tegen een goedkoop tarief bij u thuis te
laten ophalen. IOK Afvalbeheer levert zakken of een container. Die
vult u zelf met uw golfplaten of leien. Daarna komt IOK Afvalbeheer de
gevulde zakken of containers ophalen.
De dienstverlening is niet gratis, maar wel tot 80 procent goedkoper
dan de normale tarieven. U betaalt slechts 30 euro per zak of 170 euro
voor een container. De keuze tussen zakken en een container wordt
bepaald door de hoeveelheid die u wilt verwijderen. In een zak passen
13 golfplaten (circa 30 m²). Er zijn ook zijn zakken van 1 m³ voor leien.
Vanaf 180 m² krijgt u een container.
Een kleine hoeveelheid hechtgebonden asbest kunt u ook gratis op
het recyclagepark afgeven. Het gaat om maximaal 200 kilo per gezin
per jaar.
Welke materialen mag u meegeven?

Denk aan uw veiligheid

Op de afbeelding ziet u welke asbesthoudende materialen u mag
meegeven.

Omdat u het asbestgebonden materiaal zelf moet verwijderen,
ontvangt u een brochure met tips om u en uw gezin te beschermen. In
de prijs zijn ook twee sets met persoonlijke beschermingsmaterialen
inbegrepen. Een set bestaat uit een stofmasker, een overall en
handschoenen. Wilt u een extra set? Voor 7 euro kunt u er een
bijbestellen.

schouwpijp
dakleien

gevelleien

Let op: controleer eerst of het wel veilig is om het materiaal zelf te
verwijderen. Beantwoord volgende vragen:
Ÿ Lijkt het materiaal nog in goede staat?
Ÿ Kan ik het materiaal verwijderen zonder het te breken?
Ÿ Kan ik het materiaal losschroeven met een langzaam draaiende

schroefmachine?
Ÿ Heb ik hulp (personen en machines) ter beschikking om de platen
in hun geheel te verwijderen en in hun geheel naar beneden te
brengen?
Ÿ Weet ik waaraan ik begin?
Is het antwoord op al die vragen 'ja'? Dan mag u het materiaal zelf
verwijderen als u de nodige veiligheidsmaatregelen neemt. In andere
gevallen neemt u contact op met een erkend asbestverwijderaar.

Meer informatie
bloembakken

golfplaten

IOK Afvalbeheer, tel. 014-56 27 75, afvalbeheer@iok.be,
www.iok.be/asbest
maart 2019

35

SOCIO

Dag van de zorg
Opendeur in dagopvang Cado Herentals

De Woonbrug opent
wachtlijst voor sociale
woningen
De sociale huisvestingsmaatschappij De
Woonbrug renoveert vier appartementen in de Goorstraat in Morkhoven. De
appartementen hebben één of twee
slaapkamers en beschikken over een
aparte parkeerplaats.
De wachtlijst voor dit nieuwe project is
open. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u
langskomen bij De Woonbrug om uw
inschrijving in orde te maken. Ook als u
reeds geregistreerd bent als kandidaathuurder en uw keuzes wilt uitbreiden,
moet u langskomen. Het kantoor in
Herentals is open op maandag van 17
tot 19 uur en op dinsdag, woensdag en
vrijdag van 9 tot 12 uur.

Het nieuwe dagopvangcentrum Cado Herentals neemt deel aan de Dag van de Zorg op zondag 17
maart. Tussen 10 en 17 uur kunt u kennismaken met het dagopvangcentrum, dat sinds oktober
vorig jaar open is. Het centrum bevindt zich in een gerenoveerde vleugel van woonzorgcentrum
Sint-Anna (Vorselaarsebaan 1).
Cado staat voor Collectieve Autonome Dagopvang. Ouderen, zorgbehoevenden en mensen met
dementie krijgen er zorg op maat. Dankzij de dagopvang hebben hun mantelzorgers even tijd
voor zichzelf terwijl hun geliefde goed verzorgd wordt. Ook wie zich vaak eenzaam voelt en graag
wat gezelschap heeft, is welkom.
De gasten brengen er een gezellige dag door in een warme, huiselijke sfeer. Ze kunnen er helpen
koken, de afwas doen, in de tuin werken, naar de winkel gaan, kaarten, knutselen, wandelen, een
uitstap maken of gewoon gezellig koffiekletsen. Er wordt steeds rekening gehouden met de
persoonlijke behoeften en mogelijkheden.

Meer informatie: De Woonbrug,
Augustijnenlaan 28/6,
tel. 014-85 98 00,
info@dewoonbrug.be

Cado Herentals is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16.30 uur. U kunt kiezen voor
een hele dag opvang of voor een paar uurtjes in de voor- of namiddag. De dagopvang kost 3,50
euro per uur. Voor een ontbijt of een middagmaal betaalt u extra.
Meer informatie: coördinator Anja Schellens, gsm 0474-55 09 24, coord.cado@iok.be

Maak kennis met wijkcentrum De Gagel
Ook wijkcentrum De Gagel neemt deel aan de Dag van de Zorg. Op zondag 17 maart staan de
deuren van 10 tot 17 uur open. Wilt u meer weten over de werking van het wijkcentrum of over
thuisverpleging? Wilt u misschien als vrijwilliger mee zorgen voor verbinding in de wijk? Kom
dan zeker een kijkje nemen. De medewerkers van de vzw's Zewopa en Zorg in de Wijk staan u
graag te woord. Er zijn doorlopend demonstraties en kinderanimatie en u kunt er genieten van
soep en pannenkoeken.
Meer informatie: wijkcentrum De Gagel, Gagelstraat 54, gsm 0484-97 31 71,
www.inclusiefwonen.be
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Dienstencentrum Convent2
Herinneringen aan het Oud Moederhuis
Het gebouw waar nu het nieuwe dienstencentrum Convent2 in ondergebracht is, was midden
vorige eeuw 'het moederhuis', de kraamkliniek
van Herentals. Een deel ervan was ook de
kinderkliniek. Bijna elke Herentalsenaar had wel
op een of andere manier met dit gebouw te
maken. Was het niet als baby, kersverse moeder
of patiënt, dan toch zeker als bezoeker.
Op woensdag 13 maart kunt u samen met verpleegsters, vroedvrouwen en ziekenzusters
herinneringen ophalen aan deze periode. U bent om 14 uur welkom in de cafetaria van het
dienstencentrum. Deze namiddag is een organisatie van het dienstencentrum in samenwerking met de Grijze Panters.

Inspiratiecafé rond rouw en verlies
Op maandag 25 maart kunt u in dienstencentrum Convent2 een inspirerende, taboedoorprikkende avond rond rouw en verlies bijwonen. Om 19 uur wordt u warm ontvangen met
een streepje muziek. U hoort twee verhalen over verlies, krijgt tips over hoe u ermee kunt
omgaan en kunt zelf vragen stellen. Het is een gezellig samenzijn met ruimte voor een vleugje
humor, een lach en een traan. Twijfelt u of deze avond iets voor u is? Iedereen komt wel eens
in aanraking met verlies: een overlijden, een ziekte, een scheiding, … U bent dus zeker
welkom.

U bent mijn moeder
U bent mijn moeder is een herkenbaar, aangrijpend, grappig toneelstuk van Tejater Aventoe.
Het gaat over weten en vergeten, over vasthouden en loslaten, over dementie en ermee
omgaan. Op zaterdag 30 maart om 14.30 uur is deze voorstelling te gast in cultuurcentrum
't Schaliken. De voorstelling is een organisatie van de Werkgroep Dementievriendelijk
Herentals. Een ticket kost 5 euro en kunt u bestellen via http://tickets.schaliken.be of tel.
014-21 90 88.

Extra zitdag federale
pensioendienst
De federale pensioendienst voor
werknemers houdt elke eerste maandag van de maand een zitdag in
dienstencentrum Convent2 (Augustijnenlaan 26/1). Omdat er veel mensen
de medewerkster willen spreken over
hun pensioen, komt zij voortaan ook
elke derde maandag van de maand naar
Convent2. U kunt er telkens, zonder
afspraak, terecht van 9 tot 11.30 uur en
van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Werkt u als zelfstandige, dan kunt u
langskomen op de zitdag van het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Die
vindt plaats op de tweede woensdag
van de maand van 9 tot 11 uur, ook in
Convent2.

De MMC is onderweg
De mindermobielencentrale (MMC)
kan rekenen op een team van een
twintigtal vrijwillige chauffeurs. Zij
zorgen ervoor dat mindermobiele
mensen bij de dokter geraken, kunnen
gaan winkelen of een bezoek kunnen
brengen aan familie en vrienden.

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

Materiaal en vrijwilligers voor sociaal artistiek project
Op 1 mei start de stad met het project Herentals in de Ban(d) van de Fiets. Hiervoor zijn we op
zoek naar oude fietsen of fietsonderdelen zoals frames, kettingen, tandwielen, fietswielen en
fietslampen. Ook kippengaas, ongebruikte tubes lijm, siliconenspuiten, verf en verfborstels,
parels en kralen, spijkers en schroeven, … zijn welkom.
Hebt u materiaal liggen dat u niet meer nodig hebt? Schenk het dan aan het nieuwe project. U
kunt uw materiaal afgeven bij de dienst participatie en preventie (Nederrij 115) op dinsdag 19
maart of dinsdag 2 april tussen 10 en 16 uur of op dinsdag 9 april tussen 13 en 19 uur.
De stad zoekt ook creatieve vrijwilligers die willen meewerken aan Herentals in de Ban(d) van de
Fiets. Bent u handig en sociaal? Hebt u zin om een groep te begeleiden tijdens het knutselen?
Neem dan contact op met de dienst participatie en preventie.
Meer informatie: liezevalenberghs@ocmwherentals.be, gsm 0497-24 19 78,

De vrijwilligers maken hierbij gebruik
van hun eigen wagen. Om duidelijk te
maken dat zij aan het werk zijn voor de
MMC, ontwierp de stad een magneetbordje dat de chauffeurs tijdelijk op hun
wagen kunnen kleven. Door dit initiatief
hopen de vrijwilligers op meer begrip
van andere weggebruikers wanneer zij
op een onverwachte plaats moeten
stoppen om hun klanten vlot te laten inof uitstappen.
Meer informatie: dienstencentrum
Convent2, tel. 014-28 20 00,
vervoerconvent@ocmwherentals.be
maart 2019
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WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

Van 25 februari tot en met 3 maart is het Week van de Vrijwilliger. Tijdens deze week zetten heel wat organisaties hun vrijwilligers extra in de bloemetjes. Vlaanderen telt 750.000 vrijwilligers die zich dagelijks of regelmatig inzetten. De één geeft veel tijd,
de ander wat minder. Maar één ding hebben ze gemeen: die duizenden vrijwilligers zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in
voor een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen.
In Herentals zijn er ruim 650 vrijwilligers die zich inzetten voor de diensten van stad en OCMW. Dankzij hen kunnen de diensten
zoveel meer aanbieden aan de burger. Voor sommige diensten zijn vrijwilligers zelfs onmisbaar.
Waarom vrijwilliger worden?

Goede afspraken

De meeste mensen die zich als vrijwilliger engageren, doen dat omdat
ze hun vrije tijd zinvol willen invullen. Vooral het sociale aspect is
belangrijk. Nieuwe mensen leren kennen, zorg dragen voor anderen,
'iets doen' voor de medemens en de maatschappij. Kortom, een
verschil maken, dat is belangrijk. Ook uzelf ontplooien en bezighouden, is een goede reden om vrijwilligerswerk te doen.

De overheid heeft voor vrijwilligerswerk een regelgeving uitgewerkt
die zowel aan de vrijwilliger als aan de organisatie garanties biedt. Elke
vrijwilliger ondertekent een vrijwilligersnota, waarin alle afspraken
staan over het soort werk, de verzekering, onkostenvergoedingen en
alle andere praktische zaken. Verenigingen die met vrijwilligers willen
werken, vinden de regelgeving op www.vrijwilligerswerk.be.

Sooi uit Noorderwijk is al vijftien jaar vrijwilliger in woonzorgcentrum Sint-Anna. Hij helpt bij de barnamiddagen, de zomerwandelingen en andere activiteiten. Zijn engagement is begonnen toen
zijn moeder in Sint-Anna kwam wonen. Na haar overlijden is hij
zich blijven inzetten.

Yenthe uit Herentals werkt als vrijwilliger in de bibliotheek van
Herentals. Zij is leerkracht Nederlands en Engels in de secundaire
school het Klein Seminarie in Hoogstraten. Vorig jaar zocht Yenthe
in de zomervakantie een nuttige en zinvolle vrijetijdsbesteding en
die vond ze in de bib. Haar sociale karakter pas perfect bij dit
vrijwilligerswerk want ze leert hier veel nieuwe mensen kennen.
Werken in de omgeving van boeken is als leerkracht sowieso een
voordeel.

Sooi is altijd al actief geweest in het verenigingsleven, en vrijwilligerswerk is daar een verlengde van voor hem. Sociaal en positief
ingesteld zijn, dat zijn de basiskwaliteiten van een goede vrijwilliger. Soois echtgenote (foto) helpt ook dikwijls mee. Hij heeft zeer
veel waardering voor alle
medewerkers van SintAnna en in het bijzonder
voor het ergo- en animatieteam. Zij zijn een supersterk team, dat de bewoners én de vrijwilligers in de
watten legt.
In woonzorgcentrum SintAnna werken 140 vrijwilligers.
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Yenthe hielp in december 2018 ook mee tijdens Het Groot Dictee
Heruitgevonden. Ze zet zich
daarnaast in voor het
project Boekstart.be, dat
ouders en kleine kinderen
wil leren genieten van
boeken. "Je kunt niet vroeg
genoeg beginnen met
voorlezen aan je kindjes",
zegt Yenthe.
De bib heeft 19 vrijwilligers.

Iris en Line zijn al vrijwilliger sinds de opening van cultuurcentrum
't Schaliken in 2007. Zij controleren tickets bij voorstellingen en
zorgen voor de bemanning van de vestiaire. Iris is altijd sterk
geïnteresseerd geweest in theater en wou erg graag vrijwilligerswerk doen in een theaterzaal. Line is via haar man in contact
gekomen met 't Schaliken. Het theater op zich boeide haar enorm
en omdat ze vrijwilligerswerk zocht, was de keuze snel gemaakt.
Line werkt ook bij het
HuisvandeMens, Cunina en
Kind en Gezin. Het werk in
't Schaliken geeft hen veel
voldoening: het is boeiend,
gevarieerd, ontspannend
en ze krijgen veel waardering van de bezoekers.
In 't Schaliken zijn momenteel 46 vrijwilligers
actief.

Jef uit Herentals is gepensioneerd en werkt als vrijwilliger voor de
Kringkruidenier en ontmoetingsruimte De Cirkel. Jef was verantwoordelijke van het magazijn van AZ Herentals, voorzitter van de
personeelskring van het AZ, OCMW en RVT Sint-Anna en zat vele
jaren in de organisatie van Herentals Feest en Fietst. Jef rijdt
tweemaal per week langs bakkers en supermarkten om voedsel
op te halen. Deze producten worden door de winkels niet meer
verkocht, maar zijn nog
van prima kwaliteit.
Jef doet dit werk heel graag
en zit boordevol ideeën
om het aanbod van de
KringKruidenier constant
uit te breiden, zodat nog
meer mensen van de
voordelen kunnen genieten.

Danny, Angèle en Felix zijn buurtvrijwilligers bij de dienst participatie & preventie. Zij houden de straten en wandelpaden van
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven netjes. Waarom ze dit
doen? "We hebben een hekel aan mensen die hun afval achterlaten op straat", klinkt het in koor. Angèle en Felix zijn al dertien jaar
officieel buurtvrijwilliger, maar ze doen het al veel langer. Danny
engageert zich al sinds zijn jeugd. De buurtvrijwilligers gaan op pad
in hun vrije tijd en ruimen
dan afval op, gewapend
met een grijpstok en een
witte vuilniszak. Dit vrijwilligerswerk is hun manier
om een steentje bij te
dragen aan de maatschappij en het milieu. Wat ze
geweldig vinden, is dat
mensen hen bedanken
wanneer ze het afval van de
straten halen.

Guido uit Herentals is gepensioneerd en rijdt al drieënhalf jaar met
de handicar van de Dienst aangepast vervoer van Convent2. De
handicar is een bestelwagen waarmee mensen in een rolstoel of
scootmobiel kunnen worden vervoerd. Guido vervoert mensen
zoals Louis (links op foto), die voor een onderzoek of behandeling
naar het ziekenhuis moeten. Dit vrijwilligerswerk geeft hem veel
voldoening, want hij biedt zijn klanten niet enkel vervoer, maar
ook gezelschap. Sommige
klanten zijn zelfs vrienden
geworden. Guido kent alle
ziekenhuizen in de regio en
heeft ervoor gezorgd dat hij
de handicar gratis mag
parkeren, zodat de klanten
niet extra hoeven te betalen.
Convent2 werkt momenteel samen met 59 vrijwilligers.

Nadine uit Olen werkt als vrijwilliger in ontmoetingsruimte De Cirkel. Zij heeft veertig jaar
gewerkt bij het OCMW van Herentals en ging na haar pensionering in 2015 meteen aan de
slag als vrijwilliger in ontmoetingsruimte De Cirkel.
Via haar werk kende Nadine De Cirkel al, en hun
werking heeft haar altijd na aan het hart gelegen.
Nadine houdt elke dinsdagnamiddag de cafetaria van
De Cirkel open. Zij zorgt voor drank en snacks en staat
altijd klaar voor een babbeltje met de gasten. Voor
Nadine is vrijwilligerswerk dé manier om 'onder de
mensen' te komen en nieuwe contacten te leggen. Ze
vindt het vooral tof om haar tijd nuttig te besteden.
De Cirkel telt samen met de KringKruidenier 24
vrijwilligers.

JA!

Op zoek naar vrijwilligers
of naar vrijwilligerswerk?

Wilt u vrijwilligerswerk doen bij de
diensten van stad of OCMW? Dan
mag u contact nemen met Hans
Cools (hans.cools@isom.be,
tel. 014-24 66 94).
Zoekt uw vereniging zelf vrijwilligers? Op www.vrijwilligerwerk.be
kunt u vacatures ingeven.
maart 2019
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN
Goeyvaerts Strijktrio
Nuages Nuages
Vrijdag 1 maart om 20 uur in de Sint-Catharinakerk (Begijnhof)
Het gerenommeerde Goeyvaerts Strijktrio
brengt uitsluitend muziek uit de twintigste en
eenentwintigste eeuw. Het ensemble speelt
niet alleen bestaand werk maar is ook actief
met opdrachten voor nieuwe strijktrio’s.
Voor hun opnames van Stabat Mater van Arvo
Pärt en Simeron van Ivan Moody werd het trio
onder meer bekroond met een Edison. Radio
Klara riep hen uit tot beste ensemble van 2014.
Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas) / 8 euro (Vrijetijdspas)

Kamerfilharmonie
Vlaanderen
o.l.v. Herman Engels
Romantiek in de lente
Woensdag 13 maart om 20 uur
in de schouwburg
In dit programma speelt de Kamerfilharmonie Vlaanderen samen met
pianiste Marie François de unieke
Onvoltooide Symfonie van Franz
Schubert. Ook op het programma staan
het Concerto in a minor op. 54 van
Robert Schumann en de Peer Gynt-suite
van de romantische Noor Edvard Grieg.
Toegang: 20 euro / 17 euro (Vriendenpas) / 10 euro (Vrijetijdspas)

Dimitri Leue
Wat valt er?
Zaterdag 2 maart om 20 uur in de schouwburg
Wat valt er? is een nostalgisch en humoristisch
verhaal over de liefde. Dimitri Leue brengt een
bitterzoet, komisch verhaal met erotische
elementen. Hij vertelt het verhaal van Walter,
een havenloods, die op een mooie dag merkt
dat er niet alleen tabak en alcohol van de boot
valt.

Amuzet
Boke Hertals
Dinsdag 19 maart om 12.15 uur
in de foyer

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas) / 8 euro (Vrijetijdspas)

Bart Buls en Jan Hautekiet
In Concert
Zondag 3 maart om 20 uur in de schouwburg
Jan Hautekiet en Bart Buls spelen het beste uit
The American Songbook en stoppen de liedjes
in een eigenzinnig kleedje. U hoort onder meer
werk van singer-songwriters Jackson Browne,
Bruce Springsteen en James Taylor. De twee
muzikanten rekenen op een enthousiast
publiek, want tijdens dit concert in cc 't
Schaliken maken zij opnames voor een live-cd.
Jan Hautekiet ging vorig jaar als radiomaker met
pensioen, maar als muzikant blijft hij een bezige bij. Bart Buls is een Herentalse bassist, die vorig
jaar zijn debuut-cd Parallel Minds lanceerde.

Amuzet neemt u mee over de grenzen
van tijd en ruimte. Ze brengen Franse
musette, dansen uit de Balkan en
Braziliaanse feestmuziek in combinatie
met chanson in het Nederlands, Frans
en Spaans. Het is tijdloze muziek zonder
grenzen voor wereldburgers van
vandaag. Scheep in voor een aanstekelijke reis!

Toegang: 10 euro / gratis (Vriendenpas) / 5 euro (Vrijetijdspas)

Toegang: gratis (inclusief boterham)
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King Dalton
Zaterdag 16 maart om 20 uur in de schouwburg
Blues, folk, jazz, avant-garde, psychedelica,
trance of organische funk: King Dalton beheerst
het allemaal. De groep timmert al tien jaar
dapper aan de weg en heeft een ijzersterke
livereputatie en een solide fanbasis opgebouwd. Begin 2018 bracht King Dalton zijn
derde album The Third uit. Daarin grijpen ze
terug naar de akoestische oerkracht van hun
muziek.

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

Toneelschap Beumer en Drost
7+
Maquette

Rob Vanoudenhoven
Het XIIIde werk
Donderdag 21 maart om 20 uur
in de schouwburg
Rob Vanoudenhoven vertelt over zijn
leven, werk en avonturen, over twaalf
stielen en dertien ongelukken. Hij
vertelt over hoe hij zichzelf tegen wil en
dank op de kaart heeft gezet in het
medialandschap en over hoe zijn
programma De XII werken van
Vanoudenhoven zijn leven ondersteboven heeft gehaald. De voorstelling loopt
in samenwerking met Live Comedy.

Toegang: 17 euro / 14 euro (Vriendenpas) / 8,50 euro (Vrijetijdspas)

Zondag 17 maart om 14.30 uur in de schouwburg
Het echtpaar Petit bouwt kleine huisjes:
maquettes. Die maquettes dienen om bewoond
te worden door kleine mensen, mensen die
verkleind worden. Maar wie wordt verkleind en
wie niet? Duik mee in de spannende microwereld van Maquette, een wereld die misschien
beter verborgen had kunnen blijven.

graindelavoix
Du Fay in Italië
Vrijdag 29 maart om 20 uur
in de Sint-Catharinakerk (Begijnhof)

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

Workshops dans voor iedereen
Op zaterdag 27 april, de Dag van de Dans,
trekt de Dansketting opnieuw door
Vlaanderen. Ook in Herentals kunt u deelnemen aan deze kleurrijke optocht. Iedereen
kan mee door de straten dansen. U hoeft geen
danstalent te zijn en hoeft zelfs niet te kunnen
stappen.
Wilt u het dansje van de Dansketting graag vooraf inoefenen? Dat kan! Cultuurcentrum
’t Schaliken en Danspunt organiseren verschillende workshops. Op zaterdag 6 april is
iedereen om 14 uur welkom in de foyer van 't Schaliken. De workshop duurt ongeveer twee
uur en is gratis. U moet zich wel vooraf inschrijven. Verder kunnen verenigingen en organisaties ook een workshop op maat aanvragen. Deze workshops worden ingepland in de loop van
maart en april. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met ’t Schaliken.
Meer informatie en inschrijvingen: cc 't Schaliken, Grote Markt 35 , tel. 014-21 90 88
cultuurcentrum@herentals.be

Het kunstenaarscollectief graindelavoix
geeft een nieuwe klank aan het
dansante Italiaanse oeuvre van
Guillaume Du Fay. Op het programma
staan onder andere Nuper rosarum
flores (het motet dat Du Fay componeerde voor de inwijding van de dom
van Firenze) en het klaaglied voor de val
van Constantinopel in 1452.
Toegang: 20 euro / 17 euro (Vriendenpas) / 10 euro (Vrijetijdspas)

Info en tickets:
cc 't Schaliken, Grote Markt 35
www.schaliken.be, tel. 014-21 90 88
cultuurcentrum@herentals.be
maart 2019
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FILM
De grote boze vos en andere verhalen

TENTOONSTELLING
5+

Woensdag 6 maart om 14.30 uur in de schouwburg
De grote boze vos en
andere verhalen bestaat
uit drie hilarische en hartverwarmende dierenverhalen die zich afspelen op
een boerderij. Zo staat de
boerderij in rep en roer
wanneer een listige vos een nest eieren steelt. Hij broedt ze uit in het
bos. "Dan heb ik straks een heleboel lekkere kippen om op te eten",
denkt hij.

Hans Bloemmen
Stille sprookjes
Van vrijdag 15 maart tot zondag 14 april in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

Deze Belgisch-Franse animatiefilm uit 2017 won al heel wat prijzen.
Cc 't Schaliken vertoont de Vlaamse versie.

Girl
Dinsdag 26 maart om 20 uur in de schouwburg
Girl vertelt een confronterend en ontroerend verhaal over identiteit en
gender. De vijftienjarige
Lara droomt van een
carrière als ballerina. Daarvoor trotseert zij niet alleen
de intense lessen op de balletschool, maar ook haar eigen lichaam dat
tegenstribbelt. Ze is immers geboren als jongen.

Hans Bloemmen herwerkt bekende sprookjes tot beeldverhalen
zonder tekst. De drie biggetjes, Roodkapje, Sneeuwwitje en
Doornroosje zijn universele verhalen die tot ieders verbeelding
spreken en geen woorden behoeven. In de sprookjesreeks van
Smartgames kan Hans zijn striptalenten ten volle benutten. Iedere
doos bevat naast een thematisch puzzelspel ook een getekende
versie van het bijbehorende sprookje. Hoe zo'n verhaal tot stand
komt, van schets tot eigenlijke druk, kunt u ontdekken in de
tentoonstelling Stille sprookjes.

Girl is een Belgische film uit 2018 van regisseur Lukas Dhont. Sinds de
wereldpremière in Cannes - Girl ging er naar huis met vier prijzen,
waaronder de Caméra d'Or voor beste debuut - is de film aan een
indrukwekkende internationale festivalcarrière bezig.

De toegang is gratis.

Erfgoedcel Kempens Karakter
The Wife

Erfgoedkampioenen - Kampioenenerfgoed

Woensdag 27 maart om 14.30 uur in de schouwburg

Van zaterdag 2 tot zondag 10 maart in kasteel Le Paige
Open op zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

De elegante en bescheiden
Joan Castleman heeft
veertig jaar lang haar
talent, dromen en ambities
opgeofferd voor de literaire
carrière van haar charismatische man Joe. Hun pact
zorgde voor een stevig huwelijk, maar Joan heeft haar breekpunt
bereikt. De dag voordat haar man de Nobelprijs voor literatuur krijgt
uitgereikt, besluit ze uit de schaduw te treden.
The Wife is een Zweeds-Engelse film uit 2018. Voor haar magistrale
vertolking in The Wife stapelt Glenn Close de prijzen op, waaronder de
Golden Globe voor beste actrice.

Erfgoedcel Kempens Karakter
bundelt het sporterfgoed uit
de regio in een interactieve
tentoonstelling. Herbeleef de
prestaties van kampioenen als
Alphonse Steurs, René Baeten
en Rik Van Looy en ontdek de
boeiende verhalen achter de
vele kleine clubs, verdwenen sportpleintjes en tal van volkssporten. Weet u bijvoorbeeld nog wat struifvogelschieten, kegelen of
hanenkraaien is? Voor kinderen is er een heuse stickerzoektocht.
Slagen ze erin om een echte Superkempioen te maken …?
Het volledige programma vindt u op www.kempenskarakter.be.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas) / 2,50 euro (Vrijetijdspas)
12
6

maart 2019

maart 2019

13
3

SOCIO
JEUGD
Uw straat, een speelstraat?

Grabbelpas en sportkampen
tijdens de paasvakantie
Tijdens de paasvakantie beleven we met de sportkampen en de
Grabbelpasactiviteiten plezier met plant en dier. De kinderen gaan
onder meer snorkelen bij Todi en wandelen op het Blotevoetenpad in
Zutendaal. Ze leren circustechnieken en doen aan natuurfotografie.
De inschrijvingen starten op maandag 11 maart 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

Tijdens de maanden juli en augustus kunt u van uw straat een
speelstraat maken. Daar kunnen de kinderen tussen 12 en 21 uur
veilig spelen. Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo moet uw straat in een
woonzone liggen waar de maximumsnelheid niet hoger dan 50
kilometer per uur bedraagt. De straat mag bovendien niet op een
route van De Lijn liggen.
Bij uw aanvraag moet u een petitielijst voegen. Op die lijst staan de
namen, adressen en handtekeningen van de gezinnen in de straat die
akkoord gaan. Als de speelstraat een andere straat onbereikbaar
maakt, moet u ook die straat aan de petitielijst toevoegen. In totaal
moet 60 procent van de gezinnen akkoord gaan.
Aanvragen voor speelstraten moeten uiterlijk op vrijdag 19 april bij
het stadsbestuur zijn. U vindt het reglement en het aanvraagformulier
terug op www.herentals.be/speelstraat.
Ook dit jaar kunnen speelstraten weer een bezoek van de Speelbus
aanvragen. De speelbus kan langskomen in de weken van 8 tot 12
juli, 15 tot 19 juli, 5 tot 9 augustus en 19 tot 23 augustus.

Maximumaantal leerlingen basisscholen
Alle basisscholen moeten hun maximale aantal leerlingen voor het volgende schooljaar bekendmaken. De inschrijvingen voor het
schooljaar 2019-2020 starten op 11 maart.

Lagere school

Kleuters

Leertuin

(W)Onder- Wijngaard
wijs

’t Klavertje
Ibis

De Vesten

Ring 67

Ring 5

Zandkapelweg

-

25

17

De Wegwijzer Augustijnen-

Koulaak

35

15

Geboren
in 2017

48

Geboren
in 2016

48

96

48

22

-

25

17

35

35

15

Geboren
in 2015

48

96

48

9

-

25

17

35

35

15

Geboren
in 2014

48

96

48

19

-

25

24

35

45

15

Eerste
leerjaar

48

96

48

20

-

25

25

35

50

-

Tweede
leerjaar

48

96

48

20

-

25

25

35

50

-

Derde
leerjaar

48

96

48

16

25

25

-

35

50

-

Vierde
leerjaar

48

96

48

18

25

25

-

35

50

-

Vijfde
leerjaar

48

96

48

9

50

-

-

35

50

-

Zesde
leerjaar

48

96

48

16

35
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Arkades

12

12

28

28

28
96

48

13

50

-

-

35

De capaciteit voor basisschool de3master, school voor buitengewoon onderwijs, bedraagt 132 leerlingen.
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50

-

SPORT
Golfinitiatie voor
55-plussers

Een week vol keigezonde tips en activiteiten
voor uw gezin
Van 1 tot 7 maart staat de tweede Week van de Keigezonde Kempen op de kalender.
Meer dan veertig gezondheidsorganisaties uit de Kempen hebben een goedgevuld
programma samengesteld met activiteiten voor een gezond(er) gezinsleven. U ontdekt ze allemaal op www.gezondekempen.be. Hier vindt u een greep uit het aanbod.

Hebt u al eens gehoord van de swing of
van chippen en putten? Kom het
ontdekken op dinsdag 19 maart tijdens
de initiatie golf in golfclub Witbos. U
maakt kennis met de verschillende
slagen in de golfsport en krijgt de kans
om ze uit te proberen op een echt
golfterrein.
Schrijf u snel in via de webshop of aan
de balie van de sportdienst en test uit
welke slag u het leukste vindt. De
activiteit vindt plaats van 13 tot 15 uur.
Meer informatie:
www.herentals.be/
maandelijkse-seniorenactiviteiten

Kleine hapjes, grote stapjes
Tijdens de Week van de Keigezonde Kempen kunt u leuke gezinswandelingen maken in
Herentals, Grobbendonk, Herenthout en Vorselaar. De wandelingen zijn maximaal 5 kilometer
lang en gaan langs rustige wegen. Onderweg houdt u een aantal keer halt bij een lokale handelaar die werkt met duurzame en verantwoorde producten. U kunt er (h)eerlijke hapjes proeven
en deelnemen aan een knutselworkshop van Trachique rond afval.
De wandeling in Herentals vindt plaats op woensdag 6 maart en vertrekt om 14 uur aan de
bibliotheek (Gildelaan 13). Inschrijven voor deze wandeling en voor de wandelingen in de
buurgemeenten, kan via www.nete.land/gezinswandeling.

Gezonde Speelbabbels
De Speelbabbel is een speel- en ontmoetingsplek in de Spiegelfabriek (Lierseweg 132) waar
ouders met jonge kinderen elke dinsdagvoormiddag welkom zijn. In het kader van de Week van
de Keigezonde Kempen kunt u er op dinsdag 12 maart samen met de peuters een gezonde
maaltijd klaarmaken. Op dinsdag 26 maart verhuist de Speelbabbel naar de turnzaal van De
Vossenberg (Markgravenstraat 107). Daar staat een parcours klaar waar de kleintjes naar
hartenlust kunnen klimmen en klauteren. U kunt langskomen tussen 9.30 uur en 11.30 uur.

Huldiging van de
Herentalse
sportkampioenen
Op vrijdag 22 maart om 20 uur huldigen
de sportraad en het stadsbestuur de
Herentalse sportkampioenen van 2018.
Wordt Bart Liekens voor het vijfde jaar
op rij tot sportlaureaat bij de mannen
verkozen? Welke beloftevolle atleten
wonen er in onze stad? En wist u dat er
in 2018 verschillende Herentalsenaren
wereldkampioen werden?
Iedereen is welkom om de huldiging
gratis bij te wonen in de schouwburg
van cultuurcentrum 't Schaliken. U kunt
ter plaatse uw stem uitbrengen voor de
publieksprijs.

Meer informatie: Huis van het Kind, An Van Mechelen, tel. 014-24 66 47

Infosessie over gezonde voeding
Kind en Gezin nodigt u uit op de infosessie Gezonde voeding van baby tot peuter. Die vindt plaats
op vrijdag 15 maart om 10 uur in de Spiegelfabriek (Lierseweg 132). Is uw baby toe aan vaste
voeding? Wanneer mag vlees, vis en brood op het menu? Wat als uw kindje niet wil eten? U krijgt
een antwoord op deze en andere vragen.
Meer informatie: Kind en Gezin, tel. 078-15 01 00

Meer informatie
Sport en jeugd
De Vossenberg, Markgravenstraat 107
tel. 014-21 21 86, info@herentals.be
www.facebook.com/
sportenjeugd.herentals
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Circusvoorstelling Locorotondo
Bent u fan van fascinerende acrobatie? Kom
dan naar de circusvoorstellingen van Locorotondo. Op 9 en 10 maart tonen de leerlingen
van de circusschool wat ze kunnen. Evenwicht,
jongleren, acrobatie, … alles komt aan bod! Er
zijn in totaal vijf shows. De voorstellingen
vinden plaats in cc 't Schaliken.
Meer informatie: www.locorotondo.be

Algemene kennisquiz van De Dorpel
Vzw De Dorpel nodigt u uit op de zesde Dorpelquiz. Die vindt plaats op vrijdag 29 maart in de
feestzaal van kOsh Campus Collegestraat om 20 uur. Iedereen is welkom, jong en oud, doorgewinterde quizzer en beginneling. De inschrijving kost 18 euro per ploeg van maximum zes
personen.

Tweedehandsbeurs
Gezinsbond
Op zondag 17 maart organiseert de
Gezinsbond van Herentals een tweedehandsbeurs. De beurs vindt plaats van
14 tot 16 uur in zaal 't Hof (Grote Markt
41). U kunt er baby-, kinder- en
zwangerschapskleding kopen, maar
ook speelgoed en meubeltjes. De
toegang is gratis.

Pensioenvoorbereiding
voor zelfstandige
ondernemers

Meer informatie en inschrijvingen: dorpelquiz@gmail.com, gsm 0474-53 46 42

Zomeruurwandeling tussen Nete en kanaal
Op zondag 31 maart kunt u de omschakeling naar de zomertijd verwerken met een flinke
wandeling tussen de Nete en het Kempisch Kanaal. Vertrekken kan tussen 10 en 15 uur aan de
Herentalse jachthaven. De wandeling is ongeveer tien kilometer lang. Omdat het traject slijkerig
en drassig kan zijn, kunt u het beste aangepaste schoenen aantrekken.
Deelnemen aan deze zomeruurwandeling kost 2 euro. Een drankje en een streekeigen appel na
de wandeling zijn inbegrepen in de prijs. De wandeling is een organisatie van vzw Toerisme
Herentals in samenwerking met erfgoedcel Kempens Karakter.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Als zelfstandige ondernemer kunt u
beter niet te lang wachten om uw
eindeloopbaan en toekomst voor te
bereiden. Er valt immers heel wat te
regelen. Vanaf midden maart kunt u
deelnemen aan een reeks infoavonden van vzw Integraal. Tijdens drie
praktijkgerichte sessies verneemt u
meer over uw pensioen, uw sociale
bescherming, het overlaten, verkopen
of stopzetten van uw zaak, uw
successieplanning, uw financiële
toekomstplanning en uw belastingen.
In onze provincie zijn er sessies in
Berchem, Mechelen, Kalmthout en
Turnhout. De inforeeks is een
organisatie van vzw Integraal in
samenwerking met het Agentschap
Innoveren & Ondernemen, UNIZO,
Liantis, CM en verschillende beroepsen sectororganisaties.
Meer informatie en inschrijvingen:
www.denkvroegeraanlater.be
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Start to Hockey
Op zaterdag 9 maart organiseert Hockey Club
Artemis een Start to Hockey. Bent u nieuwsgierig naar deze coole sport? Droomt u ervan om
de prestaties van de Red Lions te evenaren of
wilt u gewoon gezellig komen sporten in
teamverband? Dat kan. De Start to Hockey vindt
plaats in de sporthal van Sport Vlaanderen
(Vorselaarsebaan 60) van 13 tot 16 uur. Zowel
kinderen als volwassen zijn van harte welkom.
Er zijn doorlopend initiaties en demonstraties.

Wilt u graag deelnemen, schrijf u dan vooraf in via de website en zorg voor sportkleding en
binnensportschoenen. De club zorgt voor het nodige hockeymateriaal.
Meer informatie en inschrijvingen: www.hcartemis.be

De Nacht van de Geschiedenis
De Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds heeft dit jaar als thema ’vakmanschap’. Op
dinsdag 19 maart om 20 uur kunt u in de Lakenhal komen luisteren naar drie Herentalsenaren. Zij
hebben, elk op hun gebied, een hoge graad van vakmanschap bereikt. Sus Van Olmen heeft het
over het kweken van asperges, Stijn Avonds is hoefsmid en weet alles van paarden en Niels
Verellen miniaturiseert microscopen bij IMEC. Iedereen is welkom. De toegang bedraagt 5 euro.
Leden van het Davidsfonds en houders van een Vrijetijdspas betalen 3 euro.

Heerlijk brunchen voor To Walk Again
To Walk Again is een vzw die aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten aanbiedt aan kinderen,
jongeren en volwassenen met een fysieke beperking. Op zondag 24 maart organiseren zij een
heerlijke brunch voor alle sympathisanten, sporters, familieleden en vrienden. U bent tussen
8.30 uur en 12.30 uur welkom in kOsh Campus Collegestraat (Collegestraat 46). Deelnemen aan
de brunch kost 18 euro. Kinderen tussen 4 en 12 jaar betalen 10 euro.
Meer informatie en inschrijvingen: info@towalkagain.be, www.towalkagain.be

Kinderen, daar luistert niemand naar
Kinderen, daar luistert niemand naar. Maar als
iedereen naar hen kijkt, één kant op, zoals een
publiek in een theaterzaal, dan lukt het misschien
wel. De leerlingen van de woordafdeling van de
stedelijke academie testen het uit. Op zondag 24
maart staan zij op het podium van cultuurcentrum
't Schaliken. De voorstelling start om 15 uur. Een
ticket kost 7 euro en kunt u bestellen bij cultuurcentrum 't Schaliken (http://tickets.schaliken.be,
tel. 014-21 90 88).
Meer informatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, tel. 014-21 33 05,
samwd@herentals.be

ASH Polaris staat
paraat tijdens de
Nationale
Sterrenkijkdagen
De Amateursterrenkundigen van
Herentals (ASH Polaris) staan weer
paraat tijdens de Nationale Sterrenkijkdagen. Die vinden plaats op vrijdag
15 en zaterdag 16 maart, telkens vanaf
19 uur. Dit jaar stelt de vereniging haar
telescopen op in het vernieuwde
Stadspark. Bij helder weer kunt u mooie
nevels, schitterende sterrenhopen en
verre melkwegstelsels zien passeren en
leert u de belangrijkste sterrenbeelden
terug te vinden. In het Koetshuis is er
een doorlopende voordracht over de
sterrenbeelden.
Meer informatie: ASH Polaris,
gsm 0471-07 85 04,
ashpolaris@hotmail.com,
www.ashpolaris.vvs.be

Sierlijk en kruidig
genieten van
(on)kruiden
Onkruid heeft voor veel mensen een
negatieve bijklank: het is iets wat we het
liefst van al niet zien verschijnen. Toch
kan onkruid ook van pas komen, in de
keuken en zelfs in de tuin. U ontdekt er
meer over tijdens de lezing Sierlijk en
kruidig genieten van (on)kruiden. Die
vind plaats op dinsdag 5 maart om 20
uur in de bibliotheek. Ook aan bod
komen eetbare bloemen, waarmee u
een fleurige toets kunt geven aan uw
gerechten.
De lezing is een samenwerking van de
milieuadviesraad, de bibliotheek en
Vormingplus Kempen. Vooraf inschrijven is verplicht.
Meer informatie en inschrijvingen:
bibliotheek, Gildelaan 13,
tel. 014-85 97 50,
bibliotheek@herentals.be
maart 2019
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Wandeling door de Hellekens
KWB-Falos organiseert op zondag 3 maart
tussen 8 en 15 uur een wandeling door de
Hellekens. De wandeling loopt langs het
prachtige groen van Herentals. U kunt kiezen of
u zeven, tien, dertien of achttien kilometer
wandelt. Onderweg is er een verwarmde
rustplaats.
Inschrijven kan in de zaal Sint-Antonius
(Kapucijnenstraat 9), waar de wandeling ook
vertrekt. KWB-leden betalen 1,20 euro, nietleden 1,50 euro. Kinderen onder de 12 jaar
mogen gratis meewandelen.
Meer informatie: Firmin Ryken,gsm 0499-14 33 27, firmin.ryken@skynet.be

Cursus landschapsgids Kempense Heuvelrug
Bent u toeristische gids, natuurliefhebber of heemkundige? Of bent u gewoon geïnteresseerd in
de prachtige natuur en de rijke geschiedenis van het land van Nete en Aa? Dan is de cursus
Landschapsgids Kempense Heuvelrug +Plus iets voor u. Het is een cursus over de natuur, de
geschiedenis en het erfgoed in het land van Nete en Aa. IOED Land van Nete en Aa en Regionaal
Landschap Kleine en Grote Nete zorgen samen met lokale natuur- en erfgoedpartners voor een
boeiend pakket.
Meer informatie en inschrijvingen: www.kempenskarakter.be/inschrijven-cursuslandschapsgids

De Lijdensweg volgens Liebrecht Vanbeckevoort
Op vrijdag 29 maart vertolkt Liebrecht Vanbeckevoort, laureaat van de Koningin
Elisabethwedstrijd voor piano 2007, de Via Crucis van Franz Liszt in de Sint-Niklaaskerk in
Morkhoven. Nu eens klinkt zijn piano daarbij als een solozanger, die de stem van Jezus of Pilatus
vertolkt, dan weer wekt hij de suggestie van een koor. Daarnaast brengt hij ook een aantal
koralen van Johann Sebastian Bach. Het concert begint om 20 uur. Een ticket in voorverkoop kost
18 euro; reserveren doet u bij cultuurcentrum 't Schaliken (http://tickets.schaliken.be, tel. 01421 90 88). Aan de kassa betaalt u 20 euro. Het concert is een organisatie van Heilige Huisjes.

Optredens in de
Chapelle

Deze maand kunt u genieten van
verschillende optredens in de Chapelle
(Wolstraat 27). Op woensdag 13 maart
komt Ida Nielsen, de bassiste van
Prince, langs met haar funkband. Dj
Dust zorgt achteraf voor een funky
afterparty.
Stef Kamil Carlens geeft op zaterdag 16
maart een solo-optreden en op vrijdag
22 maart test Jeron Dewulf uw
lachspieren tijdens de eerste editie van
Chapelle Comique. Herenthoutenaar
Peter Hens verzorgt die avond het
voorprogramma.
Op zaterdag 30 maart is het de beurt
aan Tom Helsen en op zondag 31 maart
staat de Nederlandstalige popband
Frimout op het podium.
Meer informatie en tickets:
tickets@dechapelle-herentals.be

Sax Connection

Brigitte Raskin over de taalgrens
Brigitte Raskin is een Vlaamse schrijfster, licentiate geschiedenis en journaliste. Op donderdag
14 maart om 14 uur geeft zij een lezing in hotel Karmel (Grote Markt 39). Samen met u reist zij
langs de taalgrens en schetst de ontwikkelingen die tot de huidige grens leidden. De taalgrens is
een heldere lezing voor wie meer inzicht wil krijgen in de Belgische geschiedenis en in de
politieke actualiteit.
De lezing is een organisatie van Neos Herentals. De toegang voor leden bedraagt 5 euro, nietleden betalen 10 euro. Inschrijven kan tot 7 maart op rekeningnummer BE96 0689 0724 8505
met vermelding 'Brigitte Raskin-lezing + naam'.
Meer informatie: Emmy Van Nueten, gsm 0476-22 92 88, emmyvannueten@hotmail.com
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Op vrijdag 29 maart vindt er ook een
optreden van Sax Connection plaats in
de Chapelle. Dit concert maakt deel uit
van de Jazz in Thals Sessions. Een ticket
reserveren kan via info@jazzinthals.be.

BURGERZAKEN
JEUGD
Geboorten
02/01
06/01
08/01
09/01
10/01
16/01
17/01
18/01
18/01
21/01
21/01
29/01
31/01

William, zoon van Renée Cambré en Jef De Schutter
Logan, zoon van Joëlle Truyen en Tyrone Aters
Fien, dochter van Ellen Bosmans en Andreas Martens
Jun, zoon van Jorien Vanden Driessche en Jasper Boven
Jacko, zoon van Sanne Vandepaer en Nicolas van
Overmeeren
Lou, zoon van Stephanie Van Nueten en Steven Dom
Florian, zoon van Eline Lenaerts en Rolf Timmermans
Mette, dochter van Ineke Van Eetvelde en Nils
Vanderstraeten
Ruby, dochter van Natasja Van der Velde en Jason Haggerty
Coco, dochter van Sarah Coppens en Anja Van Mensel
Tyler, zoon van Kyra Van Edom en Yoni Luyckx
Francisco, zoon van Joana Cruz Morais en Flavio Santos
Rocha
Luuk, zoon van Dorien Junco en Gerry Janssens

Overlijdens
09/01
09/01
10/01
13/01
13/01
16/01
19/01
19/01
20/01
21/01
23/01
24/01
25/01
27/01
27/01
30/01
03/02
04/02

Alphonsus Poortmans (90), weduwnaar van Ludovica
Janssens
Josepha Mertens (93), weduwe van Petrus Verbiest
Norbert Torfs (63), echtgenoot van Louisa Jaques
Lisette Geerts (81), weduwe van Jean Van den Nieuwenhof
Juliana Sprengers (95), weduwe van Eugeen Van Sanden
Peter Apfel (55), echtgenoot van Astrid Engelbert
Jozef Snoeckx (83), echtgenoot van Lucienne Bouwens
Marcel Tegenbos (91), weduwnaar van Jozefa Daems
Godelieve Goetschalck (95), weduwe van Joseph Balcaen
Mariette Laureys (80), echtgenote van Emiel Valgaeren
Hilda Verboven (81), weduwe van Carolus Verboven
Josepha Wils (88), weduwe van Josephus Bakelants
Juliana Van Thielen (88)
Reinilda Nys (83), weduwe van Josephus Goedefroit
Alfons Van Loy (89), echtgenoot van Theodolinda Verboven
Josephus Horemans (82), echtgenoot van Magdalena De
Laet
Florentina Verelst (83), echtgenote van Alphonsus Ver Elst
Jozefina Van Nueten (82), weduwe van Godfried Cannaerts

Huwelijksaankondigingen
Dominique Miscoria en Lissa Van Roosendael
Maxim Maes en Melissa Van Dam
Nicola Botta en Linsey Verstrepen
Joris Callens en Ashley Pottie
Kyrill Spileers en Kim Remant
Arne Demessemaeker en Seline Mariën
Mark Vanlommel en Liesbeth Kerkhofs
Joran Van Puyvelde en Zoë Reynders

Huwelijken
Dieter Plattig en Elke Van Kerckhoven
Danny Jeugt en Katia Van Hove
Vincent Verwerft en Silke Vangenechten
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UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 01/02
tot 10/03

TENTOON

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

Van 02/03
tot 10/03

TENTOON

Erfgoedcel Kempens Karakter – ErfgoedkampioenenKampioenenerfgoed / Kasteel Le Paige / op zaterdag en
zondag van 10 tot 17 uur

VR 01/03

THEATER

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

KLASSIEK

Goeyvaerts Strijktrio en Leandro Marziotte – Nuages
Nuages / Sint-Catharinakerk, Begijnhof / 20 uur

THEATER

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

WOORD/
HUMOR

Dimitri Leue – Wat valt er? / cc 't Schaliken / 20 uur

WANDEL

Winterwandeling / Club Human, Grote Markt 16 /
14.30 uur

WANDEL

KWB-Falos – Wandeling door de Hellekens / Zaal SintAntonius, Kapucijnenstraat 9) / Van 8 tot 15 uur

MUZIEK

Bart Buls en Jan Hautekiet – In Concert / cc 't Schaliken
/ 20 uur

NATUUR

Natuurpunt – Turen naar vogelkuren / Vogelkijkhut
Snepkensvijver, Lichtaartseweg / 9 uur / Info: Guy, tel.
014-26 27 89

ZA 02/03

ZO 03/03

WO 13/03

DO 14/03

PEUTER

SpeelBabbel – Groentjes koken voor peuters /
Spiegelfabriek, Lierseweg 132 / Van 9.30 tot 11.30 uur

SOCIO

Herinneringen aan het moederhuis / Convent2,
Augustijnenlaan 26/1 / 14 uur

CREA

Hobbyclub Trachique: kubus in mozaïek / De Cirkel,
Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

KLASSIEK

Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels –
Romantiek in de lente / cc 't Schaliken / 20 uur

MUZIEK

Ida Nielsen / De Chapelle, Wolstraat 27 / 20.15 uur

INFO

VIVA-SVV – Infoavond gelaatsverzorging / Well2Daycentrum, Zandstraat 42 / 20 uur / Info:
martine.moriau@skynet.be

RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SOCIO

Alegria – Gelaatsverzorging / 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

LEZING

NEOS Herentals / Brigitte Raskin – De taalgrens / Hotel
Karmel, Grote Markt 39 / 14 uur

THEATER

Cie Cecilia / Arne Sierens – De broers Geboers / cc 't
Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

MA 04/03

MUZIEK

Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 14.30
tot 16 uur

Van 15/03
tot 14/04

TENTOON

Hans Bloemmen – Stille sprookjes / Lakenhal / op
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

DI 05/03

LEZING

Sierlijk en kruidig genieten van (on)kruiden /
Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur

VR 15/03

VROUW

WO 06/03

WANDEL

Week van de Keigezonde Kempen – Gezinswandeling /
Bibliotheek, Gildelaan 13 / 14 uur

Vrouwenraad – Kempense keramiek is hip tot in China /
Koetshuis, Stadspark / 13.30 uur / Info: Louisa Van
Sand, tel. 014-22 00 55

UIT

FILM

De grote boze vos en andere verhalen (+5 jaar) / cc 't
Schaliken / 14.30 uur

Herentalse Spiegelfeesten – Afterworkparty /
Spiegeltent Grote Markt / 19 uur

INFO

THEATER

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

ASH-Polaris – Nationale Sterrenkijkdagen / Stadspark /
19 uur

INFO

UIT

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

Kind en Gezin – Gezonde voeding van baby tot peuter /
Spiegelfabriek, LIerseweg 132 / 10 uur

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

Van 16/03
tot 28/04

TENTOON

SOCIO

Liesbet Slegers – 20 jaar Karel (+2,5 jaar) / Kasteel Le
Paige / op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17
uur

CREA

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

ZA 16/03

FIETS

Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13
tot 16 uur

CREA

Workshops Fablab Factory / Bibliotheek, Gildelaan 13 /
Info: tel. 014-85 97 50

MUZIEK

King Dalton / cc 't Schaliken / 20 uur

MUZIEK

VR 08/03

THEATER

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

Stef Kamil Carlens / De Chapelle, Wolstraat 27 / 20.30
uur

UIT

ZA 09/03

THEATER

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

Herentalse Spiegelfeesten – Kindernamiddag /
Spiegeltent Grote Markt / Van 14 tot 17 uur

UIT

SPORT

HCA Artemis – Start tot Hockey / Sport Vlaanderen,
Vorselaarsebaan 60 / Van 13 tot 16 uur

Herentalse Spiegelfeesten – Mirror Party / Spiegeltent
Grote Markt / 21 uur

INFO

CIRCUS

Locorotondo maakt het ingewikkeld / cc 't Schaliken /
Om 10.30, 13.30 en 16 uur

ASH-Polaris – Nationale Sterrenkijkdagen / Stadspark /
19 uur

SOCIO

VERKOOP

Retrodag in de Kringwinkel / Campus Spiegelfabriek,
Lierseweg 132 / Van 9.30 tot 17 uur

Dag van de Zorg / Open dag Cado Herentals /
Vorselaarsebaan 1 / Van 10 tot 17 uur

VERKOOP

CIRCUS

Locorotondo maakt het ingewikkeld / cc 't Schaliken /
Om 10.30 en 13.30 uur

Tweedehandsbeurs Gezinsbond / Zaal 't Hof, Grote
Markt 41 / Van 14 tot 16 uur

FAMILIE

WANDEL

Winterwandeling / De Snelle Duif, Streepstraat 15 /
14.30 uur

Toneelschap Beumer en Drost – Maquette (+7 jaar) /
cc 't Schaliken / 14.30 uur

WANDEL

TUIN

TuinHier – Teelt van wintergroenten / Eetzaal kOsh
Campus Scheppersstraat / 10 uur

Winterwandeling / Netepark, Vorselaarsebaan 56 /
14.30 uur

UIT

UIT

Mosselrestaurant Music-band Avanti / Zaal 't Hof / Van
11.30 tot 15 uur

Herentalse Spiegelfeesten – Brunch & Dance /
Spiegeltent Grote Markt / 11 uur (brunch), 15 uur
(dance)

MA 11/03

MUZIEK

Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 14.30
tot 16 uur

MA 18/03

MUZIEK

Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 14.30
tot 16 uur

DI 12/03

RAAD

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

DI 19/03

SENIOR

Golfinitiatie voor 55-plussers / Golfclub Witbos / 13
uur

DO 07/03

ZO 10/03
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ZO 17/03

DI 19/03

WO 20/03

DO 21/03

VR 22/03

ZO 24/03

MA 25/03

DI 26/03

WO 27/03

DO 28/03

VR 29/03

MUZIEK

Amuzet – Boke Hertals / foyer cc 't Schaliken / 12.15
uur

ACTIEVE SENIOR

INFO

Gezinsbond en VBS Arkades – Gratis vormingsavond
internet en privacy / Watervoort 6 / 19.30 uur

OKRA Sint-Waldetrudis

LEZING

Davidsfonds – Nacht van de Geschiedenis / Lakenhal /
20 uur

INFO

VIVA-SVV / Ewa Jadczak – Gelaatsverzorging /
Well2Day-centrum, Zandstraat 42 / 20 uur

CREA

Hobbyclub Trachique: kubus in mozaïek / De Cirkel,
Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

SOCIO

Alegria – 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

HUMOR

Rob Vanoudenhoven – Het XIIIe werk / cc 't Schaliken /
20 uur

SPORT

Huldiging Herentalse sportkampioenen 2018 / cc 't
Schaliken, Grote Markt 35 / 20 uur

HUMOR

Chapelle Comique – Jeron Dewulf / De Chapelle,
Wolstraat 27 / 20.15 uur

THEATER

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans –
Kinderen daar luistert niemand naar / cc 't Schaliken,
Grote Markt 35 / 15 uur

SOCIO

Brunch To Walk Again / kOsh Campus Collegestraat,
Collegestraat 46 / Van 8.30 tot 12.30 uur

SOCIO

Inspiratiecafé rond rouw en verlies / Convent2,
Augustijnenlaan 26/1 / 19 uur

MUZIEK

Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 14.30
tot 16 uur

FILM

Girl / cc 't Schaliken / 20 uur

PEUTER

Actieve SpeelBabbel / De Vossenberg,
Markgravenstraat 107 / Van 9.30 tot 11.30 uur

FILM

The Wife / cc 't Schaliken / 14.30 uur

CREA

Hobbyclub Trachique: kubus in mozaïek / De Cirkel,
Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

SOCIO

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

Alegria – Open huis en workshop bloemschikken / Oud
Gasthuis, Nederrij 133/A / 13.30 uur / Info: gsm 047554 71 44

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

CREA

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

Sportelen

SENIOR

Grijze panters – Bezoek Antwerpen / Info: Joke, tel.
014-22 04 07

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

FIETS

Critical Mass / Standbeeld Boerenkrijg, Grote Markt /
18 uur

QUIZ

Zesde Dorpelquiz / kOsh campus Collegestraat / 20 uur

MUZIEK

Liebrecht Vanbeckevoort – Via Crucis / Sint-Niklaaskerk
Morkhoven / 20 uur

KLASSIEK

ZA 30/03

Elke dinsdag

graindelavoix – Du Fay in Italië / Sint-Catharinakerk,
Begijnhof / 20 uur

MUZIEK

Jazz in Thals Sessions – Sax Connection / De Chapelle,
Wolstraat 27 / 20.15 uur

THEATER

Tejater Aventoe – U bent mij moeder / cc 't Schaliken,
Grote Markt 35 / 14.30 uur

Elke donderdag Badminton
Elke vrijdag

De Vossenberg / Van 13 tot 16 uur

Aquafitness Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN
Elke maandag en woensdag

Netepark / 10 uur

MUZIEK

Tom Helsen / De Chapelle, Wolstraat 27 / 20.15 uur

Elke dinsdag

Convent2 / 10 uur

Van 31/03
tot 04/04

KERMIS

Paaskermis / Grote Markt

Elke woensdag

Convent2 / 13.30 uur

Elke dinsdag

ZO 31/03

WANDEL

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

Elke dinsdag

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

MUZIEK

Zomeruurwandeling - Tussen Nete en kanaal /
Jachthaven, Noordervaart 39 / starten tussen 10 en 15
uur
Frimout / De Chapelle, Wolstraat 27 / 14.30 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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SPREEKUREN
De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de stadsdiensten.
U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot die diensten richten. Staat
u erop om de burgemeester of de schepenen te spreken, dan kunt u bij
hen terecht tijdens hun spreekuren in het administratief centrum. U
kunt bij hen langsgaan of u kunt bellen: tel. 014-28 50 50.

Zitdagen
Stadsloket
administratief centrum, Augustijnenlaan 30

burgemeester Mien van Olmen

Commissie voor Juridische Bijstand

Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en
openbare orde, burgerlijke stand, bevolking en
jubilarissen, communicatie en dienstverlening,
burgerparticipatie, landbouw en plattelandsontwikkeling

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

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

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

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

Convent2
Augustijnenlaan 26/1

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

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

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

schepen Jan Michielsen

(uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief, internationale samenwerking, jumelages
Alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

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

schepen Pascal Van Nueten

De Warande

ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en
milieu, begraafplaatsen

Warandestraat 42, Turnhout

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

schepen Patrik De Cat
financiën, kerkfabrieken, personeel

Fonds voor arbeidsongevallen
elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur
[i] www.fedris.be of tel. 02-226 64 00

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

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

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 Peter Bellens
Voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening
Welzijn, zorg en gezondheid, sociale dienstverlening,
sociale economie, sociale huisvesting en woonbeleid,
senioren, kinderopvang, gezondheid en preventie,
gelijke kansen, personen met een handicap, AZH
Alleen na afspraak
[i] schepen.peter.bellens@herentals.be
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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).

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

DRINGENDE HULP

0475-54 71 44

Ziekenwagen en brandweer

112

Anonieme Alcoholisten

03-239 14 15

Politie

101

Autisme-telefoon

078-15 22 52

Antigifcentrum
Gasgeur

070-245 245
0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

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

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

Awel

102

Boskat

014-23 31 36

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
CAW de Kempen, Hofkwartier 23

0800-13 500

Child Focus
Contact Center Personen met een Handicap

116000
0800-987 99

Dagopvang CADO Orchidee - Vorselaarsebaan 1

0474-55 09 24

deN Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

0472-22 86 71
014-22 17 81

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16

014-21 40 73

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 89

014-28 51 55

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Academie voor Muziek, Woord en Dans
Hikstraat 28

014-21 33 05

Belastingen

02-575 82 60

Hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermishandeling

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

Infopunt Dementie

014-28 20 00

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-56 66 30

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

CardStop

070-344 344

Kankerlijn

0800-35 445

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-21 90 88

Kringkruidenier - Lierseweg 132

014-24 66 84

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Dienstencentrum Convent2 - Augustijnenlaan 26/1 014-28 20 00
Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Holebifoon

0800-99 533
1712

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132

015-23 73 93

De Lijn

070-220 200

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

Diftar-informatielijn

0800-97 687

OCMW - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

DocStop

00800-2123 2123

Fluvius

078-35 35 00

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132

014-24 66 93

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

014-23 18 80

IOK - Geel

014-58 09 91

Vzw OpWeg
ondersteuning van personen met een handicap

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

014-24 66 97

NMBS - Herentals

03-229 56 14

’t Peeseeke
openbaar computerlokaal - Lierseweg 132

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Tele-onthaal

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Sport, jeugd en internationale samenwerking
De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Wijkcentrum De Gagel - Gagelstraat 36

014-49 04 74

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

Woonzorglijn

078-15 25 25

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Zelfmoordlijn

1813

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk

014-28 50 50

Ziekenhuis - Nederrij 133

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Ziekenvervoer (niet dringend)

Vlaamse Wegentelefoon

0800-122 66

Zit Stil (ADHD)

Foto: Michiel Vanhoudt

106

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

DI

WO

DO

ADMINISTRATIEF CENTRUM

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME

NA AFSPRAAK

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

10.00-16.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

18.00-20.00

RECYCLAGEPARK

VR

14.00-16.00

ZO

10.00-12.00

09.00-18.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

HUMMELTJESHOF

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

SPORT EN JEUGD

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.00

09.00-12.00
13.30-16.00

NA AFSPRAAK

NA AFSPRAAK

STEDELIJKE WERKPLAATS

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

OCMW SOCIALE DIENST

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-17.00

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

ZA

08.30-14.30

NA AFSPRAAK

OCMW DIENST RECHTSHULP

09.00-11.45

09.00-11.45

DIENSTENCENTRUM CONVENT2

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

KRINGKRUIDENIER

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

9 maart
10.00-16.00

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL

13.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

9 maart
10.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

10.00-12.00

07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

17.30-21.00

14.00-21.00

17.30-21.00

17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD
Openingstijden krokusvakantie (2/3 - 10/3)

Ÿ Op weekdagen zijn alle zwembaden open van 14 tot 21 uur. Trimzwemmers kunnen in het wedstrijdbad terecht van 7.30 uur tot 8.30 uur

en van 12 tot 13 uur. Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad.
Ÿ Tijdens het weekend zijn de zwembaden open van 9 tot 17 uur.
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