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Geef uw mening over het bestuursakkoord
Het stadsbestuur werkt volop aan haar bestuursakkoord voor de
periode 2019-2024. Een bestuursakkoord is een opsomming van
plannen die het bestuur de volgende zes jaar wil uitvoeren. De basis
van het bestuursakkoord is gekend. Zo wil het stadsbestuur werken
aan verkeersveilige en kwaliteitsvolle leefomgeving. Ook wil de stad
haar unieke natuurlijke en historische troeven met trots laten
beleven. Verder wil de stad inzetten op gemeenschapsvorming,
bruisende centra, buurtversterking en zorg op maat.
Het stadsbestuur wil u actief betrekken bij de opmaak van het
bestuursakkoord. We gaan daarom graag met u in dialoog om samen
te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. We willen luisteren naar uw
ideeën en weten wat uw bekommernissen zijn.

Dat doen we tijdens twee dialoogavonden. Op woensdag 24 april
hebben we het over investeren in de openbare ruimte, verkeersveiligheid, parkeren en leefmilieu. Op maandag 29 april spreken we over
burgerschap, vrijwilligerswerk, zorg en veiligheidsgevoel. De dialoogavonden vinden plaats om 19.30 uur in de foyer van cc 't Schaliken.
Iedereen is welkom op beide avonden. De deuren gaan open vanaf 19
uur. Inschrijven is niet nodig.
Ook via de website van de stad kunt u uw mening geven. Dat kan vanaf
1 april. De eerste resultaten van deze online bevraging zullen ook
besproken worden op de dialoogavonden.
Meer informatie: www.herentals.be/bestuursakkoord

voorwoord ...

DEZE MAAND

Beste burger,
Het bestuur vraagt uw hulp! Wij rekenen graag op uw expertise en uw
talenten om samen onze stad te maken. Het is de plicht van de democratisch verkozen bestuurders van de stad om keuzes te maken en de beslissingen te nemen. Maar
we zijn er van overtuigd dat we enkel door middel van overleg tot de beste beslissingen en een
goed gedragen beleid kunnen komen. Door samen over de uitdagingen van onze stad in dialoog te
gaan, leren we van elkaar, wisselen we inzichten en ervaringen uit, groeit begrip en waardering en
ontstaat er een breed draagvlak. Maak gebruik van de vele mogelijkheden om uw mening te
delen en participeer mee!
De buren van de Ernest Claesstraat werden afgelopen maand beloond door Aquafin. Ze maakten
zelf een plan op voor meer groen en minder verharding in hun straat, een plan voor meer ruimte
voor mensen en ontmoeting. Al twee jaar werken de buren ook samen aan een straatboek, met
foto’s en anekdotes van vroeger en nu. Knap! Inspirerend! Zulke waardevolle initiatieven moeten
we meer omarmen en faciliteren. Hier dragen buren echt zorg voor elkaar.
Vanaf deze maand zijn er ook zitdagen in de dorpshuizen. Het bestuur wil heel bereikbaar zijn
voor u en uw individuele vragen en bezorgdheden. Maar echte participatie is meer dan een
bezoek tijdens het spreekuur van de burgemeester of de schepenen. Of zoals politicoloog Thibaut
Renson zegt, we willen vooral samen met u timmeren in plaats van zagen.
Uw burgemeester, Mien
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Aankondigingen voor de Stadskrant van mei
moeten uiterlijk op maandag 1 april bij de
redactie zijn. De redactie heeft het recht
inzendingen te weigeren, in te korten en te
wijzigen.

Het college van burgemeester en schepenen organiseert vanaf april een maandelijkse zitdag in
Noorderwijk en Morkhoven. In het Dorpshuis van Noorderwijk vindt de zitdag elke voorlaatste
maandag van de maand plaats, in het Dorpshuis van Morkhoven elke laatste maandag van de
maand. Van 18 tot 19 uur zijn er telkens twee schepenen aanwezig. U kunt bij hen terecht met al
uw ideeën en voorstellen voor een bruisend Noorderwijk, Morkhoven en Herentals.
Het stadsbestuur wil sterk inzetten op burgerparticipatie. Een nauw contact met de inwoners van
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven is een goede manier om deze burgerparticipatie vorm te
geven. Naast de zitdagen in Noorderwijk en Morkhoven blijven de collegeleden ook bereikbaar
tijdens de zitdagen in het administratief centrum en na afspraak. Voor meer informatie kunt u
terecht op www.herentals.be/schepencollege of op pagina 18 van deze Stadskrant.
Leertuin

OCMW geeft begijnhofwoning in erfpacht
Het OCMW van Herentals geeft een woning op het
Begijnhof in erfpacht. Het gaat om de begijnhofwoning met
huisnummer 16. De erfpacht wordt tijdens een openbare
zitting toegewezen aan de hoogste bieder. De zitting vindt
plaats op maandag 6 mei om 18 uur in de raadzaal van het
administratief centrum (Augustijnenlaan 30).
Op www.herentals.be/begijnhof16 vindt u meer informatie
over de woning en de voorwaarden van de erfpacht. U kunt
de woning vrij bezichtigen op zaterdag 30 maart tussen 10
uur en 13 uur. Het is ook mogelijk om de woning te bezichtigen op weekdagen tussen 9 en 16 uur. Daarvoor maakt u
een afspraak met de dienst patrimonium (tel. 014-28 50 50,
patrimonium@herentals.be).
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einde van elke maand de Stadskrant voor de
volgende maand downloaden.

Onderhoud van onverharde wegen
In de eerste week van de paasvakantie (van 8 tot 12 april) voert een aannemer onderhouds- en
herstellingswerkzaamheden uit aan een aantal onverharde wegen. Er wordt gewerkt op de
onverharde delen van Alenblok, Greesstraat, Bosbergen, Wijngaard, Kennedylaan,
Herendaliapad, Prinsenstraat, Rode-Leeuwstraat, Tempels (tussen Berteneinde en Hoevedreef)
en Duipt. Ook de parkeerterreinen aan de bibliotheek (Herenthoutseweg), de Rode Kruisstraat
en Wijngaard krijgen een onderhoudsbeurt. Bij slechte weersomstandigheden kan de planning
veranderen.

Vzw Toerisme is op zoek naar nieuwe leden
De vzw Toerisme Herentals wil graag haar huidige team verjongen. Ze is op zoek naar enthousiastelingen die zich willen inzetten om mee te denken en mee te werken aan toeristische projecten.
Echte voorkennis is niet vereist, wel enthousiasme en het koesteren van Herentals als een
aangename plaats om te werken, wonen en verblijven in al zijn aspecten.
U kunt zich kandidaat stellen tot 15 mei. Stuur een mail naar de voorzitter ad interim Willy De
Wachter (willy.de.wachter@telenet.be) of een brief naar vzw Toerisme (Grote Markt 35, 2200
Herentals).
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BUDGET
Samen met STAU verdwalen in de bib
De bibliotheek denkt volop na over de toekomst. Het gebruikersonderzoek van vorig jaar
leverde al veel informatie op over de wensen en
noden van de bezoekers. Maar ook de jongere
bezoekers, die niet konden deelnemen aan die
bevraging, mogen mee denken en dromen.
Om hun ideeën in kaart te brengen, schakelt de
bib het collectief STAU in. De komende maanden ziet u allerlei installaties verschijnen in de
bib. Die nodigen grote en kleine mensen uit om
samen te dolen, te spelen, te bouwen, te
dromen en te denken. In april bevindt er zich in de jeugdafdeling een praatpaal. In mei en juni kan
iedereen zich uitleven aan de bouwtafel. Die maakt in de zomer dan weer plaats voor luisterkluizen, een verdwijnplein en een oordwolk. En in het najaar kunt u uw schrijfkriebels kwijt in het
schrijfkabinet.
Meer informatie: www.collectiefstau.com

Renovatie van de lift in de bibliotheek
Van 0 naar 1. Van 1 naar 2. Van 2 naar 0. Dag na dag, week na week, jaar na jaar. We kunnen het
niet tellen, maar de gebruikerslift van de bibliotheek heeft heel veel boeken en mensen vervoerd. Het waren er zo veel dat de lift nu nood heeft aan een grondige renovatie. Deze renovatie
is echter enkel mogelijk door de lift tijdelijk volledig buiten werking te stellen. Bezoekers van de
bibliotheek kunnen in tussentijd gebruik maken van de personeelslift. Sportievelingen kunnen
natuurlijk altijd de trap nemen.

Jaagpad naast Kempisch kanaal onderbroken tijdens
aanleg fietsbrug
De provincie Antwerpen legt een fietsbrug aan over het Kempisch Kanaal. De werkzaamheden
startten op 21 maart en duren tot eind augustus. In deze periode is het jaagpad tussen de
Zavelbosstraat en de jachthaven onderbroken. Fietsers volgen een omleiding via de
Zavelbosstraat, Sint-Jobsstraat, Kruisboogstraat en Musketstraat.
De fietsbrug maakt deel uit van de nieuwe fietsostrade F105. Die begint aan het station van
Herentals en loopt langs de spoorweg over Olen, Geel en Mol tot in Balen. Met een totale afstand
van 36 kilometer zorgt ze ervoor dat u veilig en vlot door de Kempen kunt fietsen.

Stad investeert fors in
handelaars en
horecanten
Het stadsbestuur van Herentals trekt
resoluut de kaart van onze middenstanders en horecanten. In het nieuwe
overlegorgaan Handelshart Herentals
krijgt elke winkelier en horecant een
stem. Concreet verviervoudigt het
budget voor handelaars en horecanten.
Alle Herentalse winkeliers en horecanten betalen een jaarlijkse, vaste
bijdrage, die de stad verdubbelt. De vzw
Handelshart Herentals beschikt zo over
een promotiebudget van 200.000 euro
dat het zelf kan beheren en besteden.
Bovendien kan de stad zo de belasting
op het bank- en financiewezen, de
verblijfsbelasting en het sluitingsuur
afschaffen.
En er staat nog meer op til in de
Zandstraat. In juni opent de stad er een
innovatief winkelcentrum voor starters.
In het ruime pand krijgen beginnende
ondernemers de nodige ondersteuning
om van daaruit een succesvolle zaak uit
te baten in onze winkelstraten.
Geïnteresseerden mogen zich nu al
aanmelden bij de stad.
De stad kreeg ook subsidies voor een
ondersteuningstraject met de provincie
om de uitstraling van de stad en het
kernwinkelgebied te vergroten. De
eerste resultaten daarvan volgen
binnenkort.
Meer informatie:
www.herentals.be/handelshart

Zandstraat
winkelwandelstraat
Van 5 april tot 12 oktober kunt u elke
vrijdag van 9.30 uur tot 14 uur en elke
zaterdag van 11 tot 18 uur verkeersvrij
wandelen en winkelen in de Zandstraat.
Er is geen autoverkeer toegestaan
tussen de Grote Markt en de SintMagdalenastraat. De doorgang van de
Collegestraat naar de Nieuwstraat blijft
behouden.
april 2019
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VERKIEZINGEN
Op zondag 26 mei 2019 kiezen we de leden van het Europese, federale en het Vlaamse parlement. We bereiden u
graag voor op een vlotte en aangename kiesgang.

Wie moet stemmen?

Waar en wanneer moet u gaan stemmen?

In België is er stemplicht. Bent u Belg en minstens 18 jaar, dan moet u
voor de drie parlementen stemmen.

In de aanloop naar de verkiezingen krijgt u een oproepingskaart. Op
die kaart staat vermeld in welke gemeente en in welk stemlokaal u
moet gaan stemmen en wat u samen met de kaart moet meebrengen.
De stemlokalen zijn open op zondag 26 mei van 8 tot 16 uur.

Onderdanen van een EU-lidstaat die in België wonen en minstens 18
jaar zijn, stemmen enkel voor het Europese parlement. U moet zich
dan wel hebben ingeschreven op de kiezerslijst. Als u eenmaal op die
lijst staat, bent u verplicht uw stem uit te brengen.
Belgen die in het buitenland wonen en minstens 18 jaar zijn, kunnen
een aanvraag tot deelname aan de verkiezingen indienen bij hun
bevoegde consulaire beroepspost.

Bekendmaking van de kiezerslijsten
U kunt op het secretariaat in het administratief centrum
(Augustijnenlaan 30) navragen of u op de kiezerslijst voor de
verkiezingen van 26 mei staat. U kunt ook nakijken of uw gegevens
correct zijn.
De lijst bevat de naam, de geboortedatum, het geslacht en de
hoofdverblijfplaats van elke inwoner van Herentals die aan de
kiesvoorwaarden voldoet. Voor EU-onderdanen die als kiezer
geregistreerd zijn, staat ook de nationaliteit vermeld.
Bent u ten onrechte ingeschreven, weggelaten of geschrapt, of zijn uw
gegevens niet juist, dan kunt u tot 14 mei 2019 bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en schepenen.

Volmacht
Wanneer u een geldige reden hebt om niet zelf te gaan stemmen, dan
kunt u een andere kiezer een volmacht geven om in uw plaats te gaan
stemmen.
U vult dan het volmachtformulier in. U geeft dit formulier mee met de
persoon aan wie u volmacht geeft. U geeft deze persoon ook uw
kiesbrief en een bewijs dat aantoont dat u niet kunt stemmen (een
attest van uw werkgever, een attest van uw dokter, …). Als u om
privéredenen in het buitenland verblijft (bijvoorbeeld vanwege een
reis of een familiebezoek), moet u een attest hebben van een tijdelijk
verblijf in het buitenland. Zo'n attest vraagt u aan bij het stadsloket.

Zijn er wachtrijen?
Op de verkiezingsdag kunt u eventuele wachtrijen en incidenten in de
stembureaus live volgen op www.herentals.be/verkiezingen, de
Facebookpagina van de stad en Twitter.

Hoe moet u stemmen?
Het stemmen gebeurt met hetzelfde stemsysteem als bij de vorige
verkiezingen. We sommen hier de belangrijkste stappen op:
Ÿ U ontvangt in het stembureau een kaart. U steekt die in een
stemcomputer en volgt de instructies op het scherm.
Ÿ U stemt door met uw vinger het scherm aan te raken. U stemt
eerst voor de verkiezing van het Europese Parlement, vervolgens
voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en ten slotte voor
het Vlaams Parlement.
Ÿ Hebt u geen voorkeur voor een politieke partij, dan kunt u telkens
een blanco stem uitbrengen.
Ÿ De computer drukt uw stem af op een papiertje. Zo kunt u
controleren of uw stem juist is weergegeven.
Ÿ U vouwt dit papiertje dicht en begeeft u naar de urne. Daar scant u
het papiertje in. Dat doet u door de afgedrukte code met de inkt
naar beneden op de scanner te leggen.
Ÿ Als dit scannen in orde is, vouwt u uw papiertje opnieuw dicht. De
klep van de urne gaat open en u steekt het papiertje in de urne.

Wilt u vooraf even oefenen?
Van 13 april tot 17 mei staan er computers opgesteld bij het
stadsloket, in dienstencentrum Convent2 en de bibliotheekfilialen
van Herentals en Noorderwijk. Iedereen kan tijdens de openingstijden
komen oefenen. Groepen maken een afspraak met de verkiezingsverantwoordelijke (tel. 014-28 50 50).

Meer informatie
U kunt een volmacht geven aan een persoon die ook mag stemmen
voor het parlement (federaal, Europees, Vlaams) waarvoor u moet
stemmen. De volmachtkrijger kan per verkiezing maar één stem bij
volmacht uitbrengen. Hij moet eerst zijn eigen stem uitbrengen en kan
pas dan uw stem via volmacht uitbrengen in het stemlokaal dat op uw
kiesbrief staat.

U kunt het volmachtformulier verkrijgen bij het stadsloket
en op www.herentals.be/verkiezingen.
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www.herentals.be/verkiezingen
Hier vindt u ook de officiële bekendmakingen:
Ÿ Bericht tot oproeping van de kiezers
Ÿ Bekendmaking van de kiezerslijsten
Ÿ Onderrichtingen voor de voordracht van kandidaten
Ÿ Onderrichtingen voor de aanwijzing van getuigen
Ÿ Politiebesluit over het aanplakken van affiches en het bewaren
van de openbare orde

verkiezingen.fgov.be
april 2019
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De huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds
Wilt u een woning of een appartement huren
maar is het moeilijk om de huurwaarborg
ineens te betalen? Dan kunt u bij het Vlaams
Woningfonds terecht voor een renteloze
huurwaarborglening.
Hoeveel u kunt lenen hangt af van de ligging
van de woning en hoeveel personen u ten laste
hebt. U betaalt het geleende bedrag terug over
een periode van 24 maanden.
U moet wel aan een aantal voorwaarden
voldoen om in aanmerking te komen voor de
huurwaarborglening.
Ÿ U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
Ÿ Uw inkomen is niet hoger dan de vastgestelde grenzen.
Ÿ U bent geen eigenaar van een andere
woning of bouwgrond.
Ÿ U hebt de huurovereenkomst maximaal
drie maanden geleden ondertekend.
Ÿ U hebt geen betalingsachterstand bij een
andere lopende lening.
Uitgebreide informatie over de voorwaarden
vindt u op de www.vlaamswoningfonds.be/
huurwaarborglening. U kunt ook contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW
(tel. 014-24 66 66, Nederrij 133/A).

Altijd al gedroomd van een eigen woning?
Een beperkt inkomen en toch een eigen woning? Ook deze woondroom is mogelijk. Zowel het
Vlaams Woningfonds als de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) kunnen u op
weg helpen met een woonlening tegen een laag tarief. U kunt de lening niet alleen aangaan voor
het kopen, maar ook voor het renoveren van een woning.
Wilt u weten of u in aanmerking komt? Neem een kijkje op www.vlaamswoningfonds.be,
www.vmsw.be of bel 1700 (het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid).

Benefietconcert voor De Dorpel
Op dinsdag 9 april organiseert vzw De Dorpel het benefietconcert Vocal Local in cultuurcentrum
't Schaliken. De Dorpel is een ontmoetingsplaats waar mensen in armoede terechtkunnen voor
allerlei activiteiten en diensten. Met een ticket voor Vocal Local steunt u dit goede doel en krijgt
u er een avond vol muziek en amusement bovenop.
De avond wordt gevuld met twee talentvolle koren uit onze streek. Om 20 uur opent het
Herentalse koor Vocaal Ensemble Markant de avond met warme zuiderse liederen. Daarna volgt
het Olense koor Amuzing. Een ticket kost 13 euro. Hebt u een Vrijetijdspas, dan betaalt u 6 euro.
Meer informatie en tickets: cc 't Schaliken, tel. 014-21 90 88, www.schaliken.be
6
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Vrijwillige lesgever
Spaans
Het dienstencentrum is op zoek naar
een vrijwilliger die lessen Spaans kan
geven aan senioren. U geeft les in het
eerste en het tweede jaar, dus aan een
nieuwe groep beginners en aan
cursisten die al een basiskennis van de
taal hebben. De lessen vinden overdag
plaats in Convent2 (Augustijnenlaan
26/1). Hebt u interesse, neem dan
contact op met Convent2.
Meer informatie: Convent2,
tel. 014-28 20 00,
dienstencentrum@ocmwherentals.be

Vrijwilligers met
computerkennis
Bent u op zoek naar een leuke bezigheid? In een vrijwilligersorganisatie als
De Dorpel is er altijd wel wat te doen. Zo
is De Dorpel momenteel dringend op
zoek naar een vrijwilliger die de
bezoekers van het computerlokaal wil
ondersteunen. U beantwoordt hun
vragen en moedigt hen aan om nieuwe
dingen uit te proberen. Verder werkt u
eventueel mee aan nieuwe projecten.
Het lokaal is open op dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag. Hebt u tijd
om minstens één vaste middag per
week aanwezig te zijn? Kunt u goed met
een computer werken? Bent u sociaal,
behulpzaam en geduldig? Dan bent u de
geknipte persoon.
Over enkele weken start De Dorpel met
een gloednieuw computerproject voor
kinderen. Ook daarvoor is de organisatie op zoek naar een vrijwilliger. Kunt u
goed overweg met kinderen en wilt u
hen leren werken met een smartphone,
tablet en laptop? Bent u vrij op woensdag van 13 tot 17 uur? De Dorpel
verwelkomt u graag in hun enthousiaste ploeg van vrijwilligers.
Meer informatie: De Dorpel,
Boerenkrijglaan 16,
dedorpel@edpnet.be

MILIEU
Doe mee met de groepsaankoop
dakisolatie en groendaken

Glasbolmeter of -peter, iets voor u?

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle daken in Vlaanderen geïsoleerd
zijn. Voldoet uw woning tegen die datum niet aan de dakisolatienorm, dan krijgt uw woning strafpunten als een woninginspecteur
een onderzoek uitvoert. Daardoor kan de woning ongeschikt
verklaard worden. Bovendien geeft Fluvius in 2019 nog een
premie voor dakisolatie. U doet er dus goed aan om nog dit jaar te
investeren in dakisolatie.

In Herentals, Noorderwijk en Morkhoven staan dertig glasbollen
verspreid over achttien locaties. In die glasbollen worden enkel glazen
flessen en bokalen ingezameld. Jammer genoeg denken sommige
mensen daar anders over. Zij laten er plastic zakken, kartonnen dozen
en andere rommel achter. Ergert u zich daar ook aan? Word dan
glasbolmeter of -peter en controleer de glasbol in uw buurt.
Gewapend met handschoenen, vuilniszakken en prikkers kunt u na
een korte opleiding aan de slag. U kunt zich aanmelden bij Nele
Kerkhofs van IOK Afvalbeheer.

Om u te helpen doet de stad, samen met tien andere gemeenten,
mee met de groepsaankoop dakisolatie van IOK. Het gaat zowel
om het plaatsen van dakisolatie in een bestaande woning als in
een nieuwbouwwoning.

Meer informatie: Nele Kerkhofs, mooimakers@iok.be,
tel. 014-57 10 39

Kies voor een geïsoleerd én groen dak
De groepsaankoop dakisolatie wordt gecombineerd met een
groepsaankoop groendaken. Groendaken hebben tal van
voordelen: ze bufferen het regenwater op het dak, zorgen voor
verkoeling tijdens warme zomerdagen, zetten CO2 om in zuurstof
en halen fijn stof uit de lucht. En een groen dak oogt natuurlijk ook
gewoon mooier.
Nog niet overtuigd? De stad heeft een subsidie voor groendaken,
waarmee u tot 31 euro per vierkante meter terugbetaald kunt
krijgen. Kijk snel op www.herentals.be/groendaken.

Geïnteresseerd?
Wilt u meer informatie of wilt u zich inschrijven, kom dan naar een
van de infoavonden. Die vinden plaats op dinsdag 7 mei om 20 uur
in Herenthout (Bouwelse Steenweg 10) en op dinsdag 28 mei om
19.30 uur in Heist-op-den-Berg (CC Zwanenberg, Cultuurplein 1).
In het najaar volgen er nog infoavonden in Herselt en Vorselaar.
Vrijblijvend inschrijven is ook mogelijk via www.iok.be/groendak,
www.iok.be/dakisolatie of tel. 014-57 42 79.
Wilt u graag mee beslissen welke firma's de samenaankoop
mogen uitvoeren, geef u dan op voor de stuurgroep. Die komt
samen op maandag 13 mei om 19.30 uur in Lille.

Koop Vlaco-compost op het recyclagepark
Als u in april Vlaco-compost op het recyclagepark koopt, krijgt u een
paar tuinwerkhandschoenen cadeau (zolang de voorraad strekt).
De lente is het ideale moment om uw tuin
te verwennen met een extra vitaminekuur.
Met Vlaco-compost kiest u voor een lokaal
product. Het is een duurzame bodemverbeteraar, zorgvuldig gerecycleerd uit organisch materiaal.
Strooi fijne compost op uw
gazon en leg een flinke laag
tussen de bloemen en planten. Zo
brengt u meer structuur in de
bodem, waardoor plantenwortels en
bloembollen gemakkelijker zuurstof,
vocht en voedsel vinden. Dat maakt
hen beter bestand tegen ziektes en
wateroverlast.
Meer informatie: www.vlaco.be

De actie sluit aan bij het streekproject Kempen2020, een engagement van alle Kempense gemeenten om 20 procent CO2 te
besparen tegen 2020.
april 2019
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN
Greet Jacobs
Misschien Marieke

Lokale Helden
Vrijdag 26 april om 16.30 uur
in het jeugdhuis

Donderdag 4 april om 20 uur in de schouwburg
Met de monoloog Misschien Marieke stapt u in
het hoofd van een pas bevallen jonge vrouw die
op het punt staat de allerbelangrijkste beslissing in haar leven te nemen.
Fotografe en documentairemaakster Lieve
Blancquaert creëerde deze monoloog samen
met actrice en theatermaakster Greet Jacobs.
Lieve sprak met moeders die in kwetsbare
omstandigheden leven. Op basis van hun
verhalen schreven Lieve en Greet samen de tekst voor Misschien Marieke. Het resultaat is een
beklijvende voorstelling over wat het betekent moeder te worden in een wereld die tegen de
richting in lijkt te draaien.
Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenpas) / 6,50 euro (Vrijetijdspas)

Quinteto Astor Meets Brel
Boke Hertals
Dinsdag 16 april om 12.15 uur in de foyer
Wat als Jacques Brel niet naar Parijs, maar naar
Buenos Aires was afgereisd? Wat als de tango
terugreist naar Europa? Met hun nieuwe
project Le coeur est voyageur (of Het hart is een
reiziger) neemt Quinteto Astor samen met de
Argentijnse zanger Enrique Noviello de proef op
de som.
Oude en nieuwe tango's behoren tot het brede
repertoire van Quinteto Astor. Het kwintet is
steeds op zoek naar een eigen geluid: authentiek en met respect voor de historische achtergrond, maar ook groovy met een eigen kleur. Hoe dat klinkt? Vurig, explosief, maar ook melancholisch en teder.
Toegang: gratis (inclusief boterham)

Humo's Comedy Cup
Donderdag 18 april om 20 uur in de foyer
De prestigieuze Humo's Comedy Cup staat al
jaren garant voor een nieuwe lichting standupcomedians. Amelie Albrecht, de winnares
van 2018, neemt de andere finalisten, Sander
VDV en Jasper Posson, mee op tour. Seppe
Toremans is de ervaren MC met dienst.
Winnaars van het verleden zijn ondertussen
klinkende namen: William Boeva, Jens
Dendoncker, Lukas Lelie, Bart Cannaerts, ...
Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas) / 6 euro (Vrijetijdspas)
8
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Cultuurcentrum 't Schaliken geeft op
vrijdag 26 april een podium aan lokaal
muzikaal talent. Van 16.30 tot 24 uur
ruilen zij hun donkere repetitielokaal in
voor de schijnwerpers van het jeugdhuis van Herentals. Kom hen aanmoedigen en laat u overtuigen door de
muzieksterren van morgen.
De namen van de Lokale Helden
worden begin april bekendgemaakt op
www.schaliken.be.
De toegang is gratis.

Dansketting
Zaterdag 27 april om 14 uur
aan cc 't Schaliken
Op zaterdag 27 april, de Dag van de
Dans, trekt de Dansketting opnieuw
door Vlaanderen. Iedereen kan mee
door de straten dansen, ongeacht leeftijd, ervaring, fysieke beperkingen, …
De Herentalse Dansketting start om 14
uur aan cultuurcentrum 't Schaliken op
de Grote Markt. Om 13.30 uur bent u
welkom in de foyer voor een generale
repetitie.
Wilt u het dansje graag vooraf
inoefenen? Schrijf u dan in voor de
gratis workshop op zaterdag 6 april. Die
vindt om 14 uur plaats in de foyer van 't
Schaliken.
Meer informatie en inschrijvingen:
cc 't Schaliken, Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88,
cultuurcentrum@herentals.be

FILM

TENTOON

Early Man

6+
Woensdag 10 april om 14.30 uur in de schouwburg
In het stenen tijdperk bevolken holbewoners en
mammoeten onze planeet. De kleine Dug is
door zijn gestalte niet echt geschikt als holbewoner. Wanneer de machtige Lord Nooth uit de
bronstijd de woonplaats van Dug aanvalt,
bedenkt hij met zijn maatje Zwijnkop een plan
om hun thuis te redden. Een prehistorisch potje
voetbal tussen de twee stammen zal bepalen
wie de vallei zal veroveren.

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

Early Man is een Britse animatiefilm uit 2018. Deze hilarische komedie is een productie van
Aardman Animations, de studio van Wallace & Gromit en Shaun het schaap. De film zit vol met
unieke personages, woordgrappen en droge humor.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas) / 2,50 euro (Vrijetijdspas)

First Man
Dinsdag 23 april om 20 uur in de schouwburg
First Man vertelt het verhaal van astronaut Neil
Armstrong, de eerste mens op de maan. De
landing op de maan moest de rol van de
Verenigde Staten als supermacht bevestigen,
maar de voorbereidingen voor deze NASAmissie uit 1969 waren intens en levensgevaarlijk.
First Man is een Amerikaanse biografische film
uit 2018 met Ryan Gosling in de hoofdrol. De
indringende, persoonlijke vertelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van James R. Hansen.
De film heeft al heel wat prijzen gewonnen, waaronder de Oscar voor beste visuele effecten.

Hans Bloemmen herwerkt bekende
sprookjes tot beeldverhalen zonder
tekst. Hoe zo’n verhaal tot stand komt,
van schets tot eigenlijke druk, kunt u
ontdekken in de tentoonstelling Stille
Sprookjes.

Liesbet Slegers
20 jaar Karel

2,5+
Van zaterdag 16 maart tot en met
zondag 28 april in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van
14 tot 17 uur

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

STORMLoop zoekt helpende handen
Tijdens de laatste drie weekends van mei
loopt het storm in Herentals! Getalenteerde
Herentalsenaren en gerenommeerde kunstenaars tonen hun werk op verschillende
locaties in de stad. Naast het kunstenparcours
zijn er ook dansvoorstellingen, concerten, een
vertelwandeling en de allereerste urban run
van Herentals. STORMLoop zoekt nog
vrijwilligers om al deze activiteiten vlot te
laten verlopen. Wilt u graag helpen als
toezichter, seingever, tapper, ...? Meld u snel
aan via www.stormloop2019.be.
Het volledige programma van STORMLoop vindt u in de Stadskrant van mei. Bent u
benieuwd, neem dan alvast een kijkje op www.stormloop2019.be.

Karel, het bekendste figuurtje van de
Herentalse auteur en illustrator Liesbet
Slegers, wordt dit jaar twintig jaar. In
kasteel Le Paige loopt een interactieve
tentoonstelling waar kinderen de
boekjes van Karel in het echt kunnen
beleven.

Info en tickets:
cc 't Schaliken, Grote Markt 35
www.schaliken.be, tel. 014-21 90 88
cultuurcentrum@herentals.be
april 2019
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WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

AK
W2019

Het Forum voor Amateurkunsten besliste om de Week van de Amateurkunsten (WAK) na 23 edities niet
voort te zetten. Als nationaal evenement houdt de WAK op te bestaan. Maar in Herentals houden we nog
één editie van 28 april tot en met 5 mei. The Legends, Tabula Rasa, Harmonieorkest Sint-Jozefscollege, het
Koninklijk Sint-Franciscuskoor en het koor Canta Libre nemen deel aan deze laatste Herentalse WAK. De
leden laten u graag meegenieten van hun kunst en muziek.

Harmonieorkest Sint-Jozefscollege,
Koninklijk Sint-Franciscuskoor
en Canta Libre
For the Fallen
Zondag 28 april om 15 uur in de schouwburg (Grote Markt 35)
For the Fallen is een muzikale hommage aan alle gesneuvelden van
alle oorlogen, waar ook ter wereld. Naast het eigen repertoire van de
harmonie en de koren zullen ook enkele gezamenlijke werken niet
ontbreken. Op het programma staan onder meer Dona Nobis Pacem,
Hymn to the Fallen en Bella Horrida.
De toegang bedraagt 12 euro. U kunt uw tickets reserveren via cc 't
Schaliken (http://tickets.schaliken.be, tel. 014-21 90 88).

The Legends
Balpop
Zaterdag 4 mei om 20 uur in zaal 't Hof (Grote Markt 41)
The Legends zijn toe aan hun vijfde Balpop. Dit bijna jaarlijkse
dansfestijn met een tienkoppige band staat garant voor een avondje
topamusement. U kunt de beentjes strekken op disco, rock en
popmuziek van de jaren tachtig tot nu. Ook als u gewoon van op uw
stoel wilt genieten van kwaliteitsvolle livemuziek, bent u hier op de
juiste plaats.
Een ticket kost 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa.
Houders van een Vrijetijdspas krijgen vijftig procent korting. U kunt
uw tickets reserveren via cc 't Schaliken (http://tickets.schaliken.be,
tel. 014-21 90 88).

Tabula Rasa
Powered@tabularasa
Zondag 5 mei van 10 tot 18 uur in het kunstatelier (Schoolstraat 44/2)
POWEREDBY@tabularasa is een gezellige tentoonstelling, met ruimte
voor een babbel, een knabbel en kunst. De deuren van het
kunstatelier in de Schoolstraat staan open voor iedereen. U vindt er
voor elk wat wils: keramiek, schilderijen, juwelen, raku, … Er is ook een
lentebar waar u kunt genieten van hapjes en drankjes.
De toegang is gratis.

april 2019
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SOCIO
JEUGD
Zwemlessen tijdens de
paasvakantie
Tijdens de paasvakantie kunnen
kinderen vanaf drie jaar een reeks
turbozwemmen volgen in het
Netepark. De reeks loopt van maandag
15 april tot en met vrijdag 19 april. De
zwemlessen zijn opgedeeld in vier
niveaus: watergewenning, leren
overleven in het water, veilig leren
zwemmen en leren zwemmen in stijl.
Kinderen met een brevet van ten
minste 25 meter schoolslag of crawl
kunnen zich vervolmaken.

De gemeenten uit de regio Neteland slaan ook dit jaar de handen in elkaar om alle
kinderen niet één, maar drie onvergetelijke Buitenspeeldagen te bezorgen! De
activiteiten vinden telkens plaats van 13 tot 16.30 uur. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. Houd er wel rekening mee dat de Buitenspeeldag geen opvanginitiatief is. U moet zelf toezicht houden op uw kinderen.

Woensdag 24 april
Ÿ Vorselaar (Sportcentrum De Dreef, Oostakker 1)
Ÿ Herenthout (Sportcomplex 't Kapelleke, Bergense Steenweg 61)

Heeft uw kind nog geen zwemlessen
gevolgd bij de stad, dan moet hij of zij
eerst een kleine zwemtest afleggen. Zo
kunnen de lesgevers bepalen in welke
groep uw kind kan starten. U schrijft uw
kind dan in op de wachtlijst van de
zwemlessen, uiterlijk op 31 maart.
Heeft uw kind al wel deelgenomen aan
zwemlessen van de stad of al een
testmoment gedaan, dan kunt u uw
kind gewoon inschrijven voor de
zwemreeks. Dat kan van dinsdag 2 april
om 18 uur tot woensdag 10 april om 18
uur.

Wie wil, kan op 24 april met de stadsbus naar Vorselaar rijden. De bus vertrekt om 13.30 uur aan
De Vossenberg (Markgravenstraat 107) en komt daar terug aan om 16.30 uur. De stad zorgt voor
begeleiders die toezicht houden op de kinderen die meerijden. De plaatsen in de bus zijn
uiteraard beperkt. Schrijf uw kind dus snel in via www.herentals.be/buitenspeeldag.

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

Woensdag 8 mei

Sport- en
themakampen in de
zomervakantie

Ÿ Herentals (Netepark, Vorselaarsebaan 56)
Ÿ Olen (Paradeplein domein Teunenberg, Boerenkrijglaan)

Woensdag 15 mei
Ÿ Grobbendonk (De Volle Vaart, Vaartkom 6)
Ÿ Noorderwijk (Sporthal Chiro, Ring 9)
Ÿ Morkhoven (Dorpsplein, Dorp 1)

Kinderen die met de drie Buitenspeeldagen hebben meegedaan en hun verschillende polsbandjes kunnen tonen, krijgen op 15 mei een leuk gadget.

Meer weten? Ga naar www.UiTinNeteland.be/buitenspelen

Van 1 tot 19 juli en van 29 juli tot 9
augustus kunnen kinderen en jongeren
van vier tot veertien jaar deelnemen
aan allerlei sportkampen. Van 12 tot 14
augustus wordt er ook een G-sportkamp georganiseerd voor kinderen met
ADHD, ASS of een lichte mentale
handicap. De sportactiviteiten vinden
plaats in De Vossenberg van 9 tot 16 uur.
De inschrijvingen gaan van start op
maandag 6 mei om 18 uur.
Meer informatie:
www.herentals.be/sportkampen
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SPORT
Spel van de Roetaert
Op zondag 7 april zijn alle kinderen van drie tot
elf jaar welkom op het Spel van de Roetaert, een
leuke jaarlijkse traditie die we in ere houden.
Verdeeld in vier leeftijdsgroepen mogen de
kinderen jacht maken op de pluchen konijnen
en snoepjes die vanuit de toren van de Lakenhal
naar beneden vallen. Wie geluk heeft en het
prijskonijn vangt, mag met een nieuwe fiets
naar huis. Per leeftijdsgroep is er een fiets te
winnen en wordt er een leuke aanwezigheidsprijs verloot.
Inschrijven kan vanaf 13.30 uur op de Grote Markt. Tussen 14 en 15 uur kunnen de kinderen hun
spieren los dansen met de te gekke discodansers. De eerste konijntjes vallen om 15 uur uit de
toren. Bovendien is het op 6 en 7 april Shop in Thals en zijn de winkels in het stadscentrum open.

Pret in het Netepark

Maandelijkse
sportactiviteiten voor
senioren
Vindt u bowling, petanque en schaken
leuke sporten? Als we ze nu eens
combineerden? Dan komen we uit bij
het kubb-spel. Kort uitgelegd proberen
twee teams elkaars blokken omver te
gooien. Gooit u als eerste de koning van
het andere team omver? Kom het
proberen op dinsdag 16 april van 13 tot
15 uur in het Netepark. Deelnemen kost
3,20 euro.
U kunt zich online inschrijven via
www.herentals.be/maandelijkseseniorenactiviteiten of aan de balie van
de sportdienst in De Vossenberg.

In de paasvakantie wordt het wedstrijdbad van
het Netepark op weekdagen van 14 tot 16 uur
omgetoverd in een heus pretbad. Er is een
gloednieuwe reuzenkreeft waar de kinderen op
kunnen klimmen, klauteren en glijden. Ook in
het recreatiebad is plezier verzekerd met de
loopmat, de stroomversnelling en de glijbaan.
’s Avonds als het begint te schemeren, gaat de
onderwaterverlichting aan en wordt het
recreatiebad een oase van rust.
De speeltuin is elke dag vrij toegankelijk. Kinderen kunnen er oneindig veel plezier beleven. U
kunt er ook gratis gebruik maken van het nieuwe multisportterrein.

Kermis in Herentals en Noorderwijk
Van zaterdag 20 tot woensdag 24 april staat de
paaskermis op de Grote Markt. Het stadsbestuur opent de kermis officieel op
zaterdag 20 april om 18 uur met een
rondgang over de kermis. Fanfare Zucht
naar Kunst zorgt voor muzikale
begeleiding en de paashaas deelt
paaseitjes uit. De kermis is elke dag
open van 14 tot 21 uur. Op zondag start
de kermis al om 13 uur. Op woensdag 24
april is het familiedag. Kermissen is dan
goedkoper.
Daarna trekt de kermis naar het statieplein
in Noorderwijk. Daar is de kermis open op
zondag 28 april van 14 tot 21 uur en op
maandag 29 en dinsdag 30 april van 17 tot 21 uur.

Zwemlessen voor
volwassenen
Vo l w a s s e n e n d i e w i l l e n l e re n
zwemmen, kunnen in het Netepark
terecht. Op maandag 29 april start een
nieuwe reeks van vijf groepslessen. De
zwemlessen vinden telkens plaats op
maandag van 20.15 uur tot 21 uur.
Inschrijven kan van maandag 1 april om
18 uur tot woensdag 17 april om 18 uur
via www.herentals.be/zwemlessen.

Meer informatie
Sport en jeugd
De Vossenberg, Markgravenstraat 107
tel. 014-21 21 86, info@herentals.be
www.facebook.com/
sportenjeugd.herentals
april 2019
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AANKONDIGINGEN
Ciné Horizon: Les bienheureux
Op woensdag 3 april kunt u in 't Schaliken gaan
kijken naar de film Les bienheureux. Het verhaal
speelt zich af in Algiers in 2008, twintig jaar na
het begin van de burgeroorlog. Het rijke koppel
Amel en Samir gaat uit eten om hun huwelijksverjaardag te vieren. Ze delen niet langer
dezelfde ideeën en verzeilen al snel in een
moeilijk gesprek. Amel ziet geen toekomst meer
voor haar land en wil dat hun zoon in Europa
gaat studeren. Samir wil dat niet. Intussen
zwerft hun zoon met zijn vrienden rond in de
straten van de hoofdstad.
De film begint om 20 uur. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. De vertoning maakt
deel uit van Ciné Horizon, een project van de provincie Antwerpen en MOOOV. Dit project geeft
gemeenten de kans om films uit de hele wereld voor te stellen aan hun inwoners. De stad en de
derdewereldraad brengen dit jaar vier zulke films naar Herentals, telkens in samenwerking met
een andere Herentalse organisatie. Voor Les bienheureux kunnen ze rekenen op de steun van HIK
Volwassenenonderwijs (Campus Herentals DTL).

Tweedehandsbeurs
Gezinsbond
Op zondag 7 april organiseert de
Gezinsbond van Morkhoven een
tweedehandsbeurs. De beurs vindt
plaats van 10 tot 12 uur in de parochiezaal (Goorstraat 1). U kunt er speelgoed, kleding en allerlei andere
spulletjes voor kinderen kopen. De
toegang is gratis.

Noorderwijkenaar
Frank Tubex spreekt
over Da Vinci

Gezinsbond organiseert nieuwe reeks kinderyoga
Kinderyoga helpt kinderen te groeien, zich goed te voelen in hun vel en bewust te bewegen.
Vanaf woensdag 24 april organiseert Gezinsbond Herentals een nieuwe reeks van acht lessen.
De lessen vinden plaats op woensdagnamiddag in de kleine zaal van sportcomplex De
Vossenberg (Markgravenstraat 107). Kinderen van zes tot tien jaar starten om 14 uur, gevolgd
door de groep drie- tot zesjarigen om 15 uur. Deelnemen kost 33 euro.
Meer informatie en inschrijvingen: kids.gezinsbondherentals@gmail.com,
gezinsbondherentals.weebly.com/kinderyoga-en-kleuterturnen

Hertals Rock City
Op zaterdag 20 april staat het gezelligste indoor-rockfestival van de Kempen op de kalender.
Hertals Rock City pakt dit jaar uit met optredens van Evil Invaders, GBH, The Cult en lokaal talent
als The Jesters, Bark en Unite Against Society. Amörtisseur verzorgt de aftershow met een
Motörhead-tribute in het Antwerps. De deuren van zaal 't Hof gaan open om 13 uur.
Meer informatie: www.hertalsrockcity.com

Start to Tennis
De Herentalse Tennisclub organiseert een lessenreeks voor beginnende tennissers vanaf 18 jaar.
Foto: De Milieuboot
De reeks bestaat uit zeven lessen die plaatsvinden op maandag of vrijdag, van 19 tot 20 uur of
van 20 tot 21 uur. De lessen op maandag starten op 29 april, de lessen op vrijdag op 3 mei. U
oefent met vier leerlingen per terrein. Deelnemen aan de lessenreeks kost 70 euro.
Meer informatie en inschrijvingen: Herentalse Tennisclub, Lichtaartseweg 216/1,
tel. 014-22 16 22, info@htc-terheyde.be, www.htc-terheyde.be
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Op dinsdag 2 april om 20 uur geeft
Frank Tubex een lezing in De Schuur
(Pastoorsbos 35) in Noorderwijk. Frank
is niet alleen romanist en ex-leraar van
het Sint-Jozefscollege, maar ook een
gediplomeerd reisgids met een
voorliefde voor Italië. Hij geeft een
uiteenzetting over zijn geliefd onderwerp: Leonardo da Vinci. Deze aparte
figuur uit de Italiaanse renaissance
neemt een unieke plaats in in de
geschiedenis van de mensheid. Tijdens
de lezing komen zijn werk als ingenieur,
zijn verkenningen in de meetkunde en
zijn interesse voor anatomie uitgebreid
aan bod. Frank gaat ook dieper in op zijn
werk als schilder-beeldhouwer. De
toegang bedraagt 10 euro. Leden van
het Davidsfonds betalen 7 euro.

Jos Meersmans over het fenomeen Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart was een van de
grootste componisten aller tijden. Als muzikaal
wonderkind reisde hij vanuit Salzburg naar
Wenen, Parijs, Londen en Italië. Zo kwam hij in
aanraking met andere musici en nieuwe
muziekstijlen. Op dinsdag 2 april vertelt
musicoloog Jos Meersmans u meer over de
muzikale ontplooiing van de jonge Mozart aan
de hand van muziekfragmenten en brieven. U
bent om 14 uur welkom in de Lakenhal op de
Grote Markt.
De lezing is een organisatie van Neos Herentals.
De toegang voor leden bedraagt 5 euro, nietleden betalen 10 euro. Inschrijven kan tot 1 april
door betaling op rekening BE96 0689 0724 8505
van Neos Herentals met vermelding 'Jos
Meersmans + naam'.
Meer informatie: Emmy Van Nueten, gsm 0476-22 92 88, emmyvannueten@hotmail.com

Op lentewandeling met Femma Mixinthals
Femma Mixinthals neemt u mee op een gezellige lentewandeling door de Herentalse natuur. Op
zaterdag 6 april verzamelt u om 14 uur op het parkeerterrein aan de Wijngaard. Daar start de
tocht van acht kilometer. Onderweg krijgt u een drankje en een versnapering. Omdat u door het
bos trekt, is de wandeling niet geschikt voor kinderwagens. Vergeet ook niet om stevige schoenen aan te doen. Wie wil meedoen, kan zich nog inschrijven tot en met 4 april. Deelnemen kost 5
euro (Femma-leden betalen 4 euro).
Meer informatie en inschrijvingen: femma.mixinthals@gmail.com

Atelier 'levend model'
toont werk in expo
Body Language
Het menselijk lichaam is het vertrekpunt van een avontuur in het nieuwe
atelier 'levend model' aan de Stedelijke
Academie voor Beeldende Kunst. De
studie naar het levend model is binnen
de beeldende kunsten een eeuwenoude traditie, maar geeft ook de mogelijkheid om te experimenteren en te
vernieuwen. De opleiding focust op
modelstudie en wordt aangevuld met
anatomie, portrettekenen en kunstbeschouwing.
Van 6 april tot 4 mei tonen de leerlingen
van het nieuwe atelier hun werk in de
Vitrine, de tentoonstellingsruimte van
de academie. Tijdens de paasvakantie is
de tentoonstelling alleen door het raam
te bezichtigen. Verder is de Vitrine open
op maandag, dinsdag en woensdag van
14 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot
13.30 uur. U bent ook welkom op de
opening op dinsdag 2 april om 20 uur.
Meer informatie: Stedelijke Academie
voor Beeldende Kunst,
Markgravenstraat 89,
tel. 014-28 51 55,
www.herentals.be/kunstacademie

Vaar mee met de Milieuboot
Van 4 tot 15 mei komt de Milieuboot naar
Herentals. De boot vertrekt aan de sluis ter
hoogte van de Herenthoutseweg en neemt u
mee op een drie uur durende tocht over het
Albertkanaal. Onderweg maakt u kennis met de
omgeving en het leven op, om en in het water. In
het laboratorium kunt u meehelpen bij het
bepalen van de waterkwaliteit.
Wilt u ook mee op deze leerrijke tocht, schrijf u
dan snel in via www.milieuboot.be. Op
weekdagen is de Milieuboot gereserveerd voor
scholen, maar op zondagmiddag 5 mei is iedereen welkom. Voor verenigingen en grote groepen
zijn er nog andere data mogelijk. Jongeren tot 18 jaar betalen 4 euro, volwassenen betalen 8
euro.
Meer informatie en inschrijvingen: www.milieuboot.be, tel. 053-72 94 20
april 2019

15

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 15/03
tot 14/04

TENTOON

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

Van 16/03
tot 28/04

TENTOON

MA 01/04

MUZIEK

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

DI 02/04

LEZING

NEOS Herentals / Jos Meersmans – Het fenomeen
Mozart / Lakenhal / 14 uur

LEZING

Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven / Frank Tubex –
Leonardo Da Vinci / De Schuur, Pastoorsbos 35 / 20 uur

WO 17/04

FIETS

Fietsgraveren / Fietspunt station / Van 12 tot 15 uur

CREA

Hobbyclub Trachique: glanzende glasbloemen / De
Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

INFO

VIVA-SVV – Workshop gelaatsverzorging / Well2Day,
Zandstraat 42 / 20 uur

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

HUMOR

Humo's Comedy Cup/ foyer cc 't Schaliken / 20 uur

UIT

Paashaas deelt paaseitjes uit op de vrijdagmarkt /
Grote Markt, Hofkwartier, Augustijnenlaan

VROUW

Vrouwenraad – Paasfeestje / Tuinzaal 't Hof, Grote
Markt 41 / 13.30 uur / Info: Louisa Van Sand, tel. 01422 00 55

MUZIEK

Patrick Riguelle & Jan Hautekiet / De Chapelle,
Wolstraat 27 / 20.15 uur

Van 20/04
tot 24/04

KERMIS

Paaskermis / Grote Markt

ZA 20/04

MUZIEK

Hertals Rock City / Zaal 't Hof / 13 uur

MUZIEK

The Funk Party / De Chapelle, Wolstraat 27 / 19 uur

UIT

Paashaas deelt paaseitjes uit op de zondagmarkt /
Augustijnenlaan

FILM

First Man / cc 't Schaliken / 20 uur

DANS

Jens van Daele's Burning Bridges – Nachthexen II: La
Parisienne / cc de Werft, Werft 32, 2440 Geel / 20.15
uur

CREA

Hobbyclub Trachique: gazing ball / De Cirkel, Lierseweg
132 / Van 13 tot 16.30 uur

JEUGD

Buitenpeeldag / Herenthout en Vorselaar / Van 13 tot
16.30 uur

SOCIO

Familiegroep dementie – Zorg vanuit kracht, handvaten
om energie te halen uit de zorgsituatie / Convent2,
Augustijnenlaan 26/1 / Van 14 tot 16 uur

SOCIO

Alegria – Voordracht over financiële en sociale
voorzieningen voor mensen met kanker / Oud
Gasthuis, Nederrij 133/A / 10 uur / Info: gsm 0475-54
71 44

CREA

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

SENIOR

Grijze panters – Schilderswandeling en
Wechelderzande / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

FIETS

Critical Mass / Standbeeld Boerenkrijg, Grote Markt /
18 uur

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

WO 03/04

FILM

Ciné Horizon – Les bienheureux / cc 't Schaliken / 20
uur

DO 04/04

SOCIO

Alegria – Open huis en schedelmassage / 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

THEATER/
WOORD

Greet Jacobs – Misschien Marieke / cc 't Schaliken / 20
uur

VR 05/04

HUMOR/
THEATER

Tom Van Dyck – Het beest in u / cc 't Schaliken / 20 uur
/ GEANNULEERD

ZA 06/04

WINKEL

Shop in Thals / Stadscentrum

DO 18/04

VR 19/04

WANDEL

Lentewandeling van Femma Mixinthals /
Parkeerterrein Wijngaard / 14 uur

ZO 21/04

WINKEL

Shop in Thals / Stadscentrum

DI 23/04

JEUGD

Spel van de Roetaert / Grote Markt / Vanaf 14 uur

VERKOOP

Tweedehandsbeurs Gezinsbond Morkhoven /
Parochiezaal, Goorstraat 1 / Van 10 tot 12 uur

JEUGD

Comedy for Kids – Peter Hens / De Chapelle, Wolstraat
27 / 14 uur (6 tot 12 jaar) en 17 uur (10 tot 16 jaar)

MUZIEK

Canto Antico – South Beat / CC Zwaneberg,
Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg / 20 uur

MA 08/04

MUZIEK

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

DI 09/04

SENIOR

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

MUZIEK

Vocaal Ensemble Markant en Amuzing – Vocal Local /
t.v.v. De Dorpel / cc 't Schaliken / 20 uur

CREA

Hobbyclub Trachique: liefelijk lampenkapje / De Cirkel,
Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

FILM

Early Man (+ 6 jaar) / cc 't Schaliken / 14.30 uur

RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

BLOED

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

SOCIO

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

ZO 07/04

WO 10/04

DO 11/04

WO 24/04

DO 25/04

VR 26/04

MUZIEK

Heartland Drive / De Chapelle, Wolstraat 27 / 20 uur

Van 28/04
tot 30/04

KERMIS

Statiekermis / Statieplein Noorderwijk

ZO 28/04

MUZIEK

WAK / Harmonieorkest Sint-Jozefscollege, Koninklijk
Sint-Franciscuskoor en Canta Libre – For the Fallen / cc
't Schaliken / 15 uur

CREA

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

ZO 14/04

TUIN

TuinHier – bloemschikken / Eetzaal kOsh
Scheppersstraat / 10 uur

MA 15/04

MUZIEK

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

WOORD

Jelle Cleymans – Boeken en Bubbels / Lakenhal / 10.30
uur / UITVERKOCHT

DI 16/04

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Oud zwembad
Noorderwijk, Ring 9 / Van 17.30 tot 20.30 uur

TUIN

TuinHier – Ggo's door dr. Talloen / Eetzaal kOsh
Scheppersstraat / 10 uur

SENIOR

Maandelijkse seniorenactiviteit: kubb-spel / Netepark /
13 uur

TUIN

TuinHier – Ruilbeurs / Eetzaal kOsh Scheppersstraat /
14 uur

MUZIEK

Quinteto Astor Meets Brel – Boke Hertals / foyer cc 't
Schaliken / 12.15 uur

UIT

Sint-Sebastiaansgilde – Schietwedstrijd handboog /
Voetbalplein Dikberd / 14 uur
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BURGERZAKEN
JEUGD
Geboorten

ACTIEVE SENIOR
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag

Turnen

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

Elke woensdag

Fietsen

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

Elke donderdag Petanque

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
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

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

Elke dinsdag

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

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

31/01
31/01
04/02
06/02
06/02
08/02
11/02
12/02
14/02
14/02
15/02
18/02
19/02
20/02
21/02
22/02
26/02

Jozefien, dochter van Evelien Peeters en Stijn Embrechts
Jorell, zoon van Shaiesta Bron
Seth, zoon van Laura Hallet en Niels Wouters
Lowie, zoon van Mien Salaets en Jelle Sels
Juna, dochter van Shana De Moor en Dirk Proost
Gaston, zoon van Lien Beirinckx en Dieter Peeters
Flo, dochter van Jolien Vervloesem en Hannes De Krock
Warre, zoon van Marijke Vereycken en Geert Proost
Lien, dochter van Elke Deleersnijder en Johan Van den Bulck
Sanja, dochter van Maida Karimanovic en Almir Karimanovic
Aline, dochter van Dorien Jaspers en Dimitri Cassiers
Hebe, dochter van Jali Goossens en Jasper Meulemans
Florence, dochter van Kathleen De Laet en Vincent Indekeu
Louise, dochter van Inne Verreydt-Vennekens en
Jelle Van den Bosch
Liv, dochter van Charlotte Beenens en Jeff Goossens
Nathaniël, zoon van Joëla Tiendalli en Moghabi John
Toos, dochter van Hanne Vermeylen en Kristof Van Camp

Overlijdens
08/02
10/02
10/02
10/02
11/02
11/02
14/02
18/02
18/02
19/02
20/02
21/02
21/02
25/02
27/02
27/02

Gerda Adriaenssens (83), weduwe van Constant De Jong
Simone Steurs (81), weduwe van Albert Bruynseels
Guido Remeysen (67), echtgenoot van Maria Van Dyck
Hugo Beelaert (68), echtgenoot van Rita Dockx
Franciscus Verhaert (97), weduwnaar van Maria
Vandeweyer
Victorina Lavrysen (98), weduwe van Josephus Embrechts
Jean Vereecken (65), echtgenoot van Gilberta Buyckx
Maria Verwimp (92), weduwe van Alexander Mertens
Dionysius Luyten (91)
Jozefina Vanmarcke (83), weduwe van Emiel Maes
Ernestine Claes (88), weduwe van Joseph Dirckx
Adrien Cornelissen (73), echtgenoot van Jozefa De Cleyn
Franciscus Willems (87), echtgenoot van Julia De Mey
Ludovicus Apers (95), weduwnaar van Maria Cheron
Eddie Staes (65), echtgenoot van Mariette Cuylaerts
Petrus Van Reusel (85), echtgenoot van Anna Peeters

Huwelijksaankondigingen
Armend Ferizi en Ejupi Florentina
Gabriella Vangeel en Jana Van der Steen
Frédéric Huegaerts en Kathleen Helsen
Michel Cloots en Melissa Goris
Joren Horemans en Sofie Smolders
Sebastiaan Berré en Catharina Van Ham
Herman Cools en Kristina Van den Broeck
Kenny Blancquaert en Jill Lieckens
Kurt De Kinder en Hilde Lievens
Bart Gybels en Caroline Haverans
Joël Willems en Ginoca Chirindza
Laurens Mangelschots en Nathalie Van Aelst
Nik Driessens en Nathalie Vermeylen
Michiel Barbé en Lena Gielis
Tom Dankers en Rani Lodewijckx

Huwelijken
Andy Clé en Melissa Verreydt
Tom Van den Eynde en Romy Leysen
François Engels en Myriam Van Lierde
april 2019
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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
Dorpshuis Noorderwijk
Ring 26

burgemeester Mien Van Olmen

College van burgemeester en schepenen

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

voorlaatste maandag van de maand
van 18 tot 19 uur

Donderdag van 9 tot 10 uur of na afspraak
[i] burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be

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 Jan Michielsen
Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief, internationale samenwerking, jumelages
Alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@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 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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OCMW Sociale dienst
iedere dinsdag van 10 tot 12 uur
Op afspraak via tel. 014-24 66 66

Dorpshuis Morkhoven
Dorp 12

College van burgemeester en schepenen
laatste maandag van de maand
van 18 tot 19 uur

Stadsloket
administratief centrum, Augustijnenlaan 30

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

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 de maand
van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

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

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

De Warande
Warandestraat 42, Turnhout

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

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)

03-830 30 25

Foto: Michiel Vanhoudt
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

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

Gesloten op maandag 22 april

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

ADMINISTRATIEF CENTRUM

VR

ZA

ZO

Gesloten op maandag 22 april

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

18.00-20.00

14.00-16.00

10.00-12.00

Gesloten op maandag 22 april

RECYCLAGEPARK

HUMMELTJESHOF

09.00-18.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

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

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.00

09.00-12.00
13.30-16.00

NA AFSPRAAK

NA AFSPRAAK

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

09.00-11.45
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

08.30-14.30

Gesloten op maandag 22 april

SPORT EN JEUGD
Gesloten op maandag 22 april

STADSARCHIEF
Gesloten op maandag 22 april

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op maandag 22 april

OCMW SOCIALE DIENST
Gesloten op maandag 22 april

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

NA AFSPRAAK

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

KRINGKRUIDENIER

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL

13.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

10.00-12.00

07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

17.30-21.00

14.00-21.00

17.30-21.00

17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

OCMW DIENST RECHTSHULP
Gesloten op maandag 22 april

DIENSTENCENTRUM CONVENT2
Gesloten op maandag 22 april

COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE
Gesloten op maandag 22 april

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD
Openingstijden paasvakantie (6/4 -22/4)

Ÿ Op zondag 21 april (Pasen) zijn de zwembaden gesloten.
Ÿ Tijdens het weekend en op paasmaandag zijn de zwembaden open van 9 tot 17 uur.
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.
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