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Ik knal zonder vuurwerk!
Sinds 26 april 2019 is het in Vlaanderen verboden om vuurwerk af
te steken en om wensballonnen op te laten. Doet u dit toch, dan
kunt u een GAS-boete krijgen. De brandweer legt uit waarom.
Zowel bij het afsteken zelf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kunt u
gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal
ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten
opzichte van 2016: van 48 naar 108. Bovendien is ook het risico op brand
erg groot, niet alleen bij het afsteken van vuurwerk maar ook bij het oplaten
van wensballonnen. Uw wensballon kan terechtkomen op een woning of
een tuinhuis, waar het brandende kaarsje veel schade kan veroorzaken.
Vergeet ook niet dat dieren heel gevoelig zijn voor harde geluiden. Ze
schrikken en panikeren erdoor. Er zijn tal van verhalen over weglopende
honden en uitbrekende paarden die op de openbare weg terechtkomen.
Vorig jaar kwam in Genk zelfs een kameel om het leven, toen hij in paniek
van het vuurwerk wegliep en zijn nek brak.
Ten slotte komt er bij het afsteken van vuurwerk veel fijnstof in de lucht. Dit
kan gevaarlijk zijn voor mensen met gevoelige luchtwegen. Maar dat is niet
het enige probleem: 90 procent van dat fijnstof komt in de bodem en in het
riool terecht, en zorgt ook daar voor een enorme vervuiling.

voorwoord ...
Hartelijke wensen
Graag wens ik u namens het hele stadsbestuur een gelukkig nieuw jaar.
Ik hoop van harte dat 2020 voor u en voor ons allen een jaar mag worden van gedeelde
vreugde en zorg, een jaar van deugddoende ontmoetingen, een jaar van hoopvolle ervaringen.
2019 was een intens jaar voor mezelf. Met de grootste zorg heeft het vernieuwde stadsbestuur gepoogd Herentals klaar te maken voor wat de toekomst ons brengt. De torenhoge
ambitie die we samen voor onze stad vooropstelden tijdens de diverse inspraaktrajecten,
werd financieel sluitend vertaald in een knap meerjarenplan. Merci om hier als burger aan
mee te werken! Merci ook aan al het personeel van stad en ocmw om dag in dag uit ten
dienste te staan van onze inwoners en daarnaast het bestuur bij te staan in haar opdracht.
Het was ook voor u een bijzonder intens jaar.
Ik liep in 2019 zeker geen foutloos parcours. Hoewel met de beste intenties van start gegaan,
is het heel duidelijk dat mensen gekwetst werden en dat het bestuur in haar enthousiasme
soms noodzakelijke stappen oversloeg. Excuses hiervoor, ik hoop oprecht dat we het
vertrouwen kunnen herstellen.
Een hartelijk 2020,
Uw burgemeester, Mien
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Het Albertkanaal is de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Om grotere schepen over het
kanaal te laten varen, vervangt De Vlaamse Waterweg nv de bestaande bruggen stelselmatig
door hogere bruggen. In 2020 is de brug aan de Herenthoutseweg aan de beurt.
Wilt u meer weten over de nieuwe brug? Kom dan op woensdag 22 januari van 16 tot 20 uur naar
de infomarkt in de Sint-Jan-de-Doperkerk op de Molekens (Populierenlaan 2). De specialisten
zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en u krijgt ook de mogelijkheid om mee te denken
over de heraanleg van de openbare ruimte rond de brug.
De werkzaamheden hebben onvermijdelijk een invloed op het verkeer, maar De Vlaamse
Waterweg neemt maatregelen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. In de volgende
Stadskrant besteden we meer aandacht aan de timing en de minderhinder-aanpak.
Meer informatie: www.vlaamsewaterweg.be/brug-herenthout

Stad en OCMW zijn één bestuur
Sinds 2015 werken het stadbestuur en het OCMW van Herentals nauw samen. In 2019 ontstond
zo één bestuur, met als overkoepelende naam 'stad Herentals'. Er gebeurde achter de schermen
al veel werk. Zo smolten de ondersteunende diensten samen, waardoor er nu bijvoorbeeld één
grote personeelsdienst en één financiële dienst is. Ook is er ondertussen één algemeen directeur
en één financieel directeur. De bedoeling is om efficiënter te werken, kosten te besparen en de
dienstverlening te verbeteren.
Binnenkort ziet u deze samenwerking ook in het openbaar. De naam 'OCMW' en het groene logo
zullen verdwijnen en enkel het rode logo van de stad blijft bestaan. De website van het OCMW zal
volledig opgaan in de website van de stad. Ook op wegwijzers, voertuigen, briefpapier en
enveloppen wordt het groene door het rode logo vervangen. Juridisch is de samenwerking nog
niet helemaal rond. Dat betekent dat stad en OCMW voorlopig nog aparte rechtspersoonlijkheden blijven, maar daar merkt u in de praktijk niets van.

Doorzoek de bibliotheek van het stadsarchief via de
onlinecatalogus
Het stadsarchief bouwt aan een eigen bibliotheek, en die telt duizenden titels. Het gaat vooral
om gespecialiseerde werken, maar er zijn ook veel tijdschriften bij. De werken zijn ingevoerd in
de catalogus van de openbare bibliotheek. U kunt dus via de website van de bibliotheek opzoeken welke werken er in de bibliotheek van het stadsarchief beschikbaar zijn. Surf naar herentals.
bibliotheek.be, klik op 'filialen en collecties' en selecteer 'stadsarchief'.
In de bibliotheek van het stadsarchief vindt u boeken die handelen over de geschiedenis van
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. De bib heeft ook publicaties die u helpen bij opzoekingen
in de archieven en collecties van het stadsarchief. De bibliotheek verzamelt verder alle werken
die als het gepubliceerde culturele erfgoed van Herentals beschouwd kunnen worden. De stad
zal dit erfgoed altijd blijven bewaren.
Houd er wel rekening mee dat u de boeken uit de bibliotheek van het stadsarchief niet kunt
lenen. U kunt ze ter plaatse en tijdens de openingstijden van de leeszaal raadplegen.
Meer informatie: stadsarchief, Augustijnenlaan 1, tel. 014-21 28 00,
www.herentals.be/stadsarchief
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BUDGET
Met de bus veilig door het eindejaar

Stad huldigt
Herentalsenaren
die een bijzondere
prestatie leverden
Behaalde u in 2019 een kampioenstitel
in de sport? Won u een gerenommeerde cultuurprijs of een belangrijke
wetenschappelijke prijs? Of leverde u
een andere prestatie die nationale of
internationale erkenning kreeg?
Op donderdag 12 maart om 19 uur
houdt het stadsbestuur een receptie in
zaal ’t Hof voor alle Herentalsenaren die
een uitzonderlijke prestatie leverden.
Kandidaturen indienen kan tot zondag 2
februari via het onlineformulier op
www.herentals.be/huldiging.

De feestbussen brengen u op oudejaarsnacht veilig naar uw feestbestemming en
weer thuis. De bussen rijden van tien uur 's avonds tot zeven uur 's morgens. U vindt
de routes en rittenschema's op www.herentals.be/feestbus.
De feestbus in Herentals bedient alle haltes van aan het station in Herentals, via de Grote
Markt, de Herenthoutseweg, de Servaas Daemsstraat, het centrum van Noorderwijk tot in
het centrum van Morkhoven.
Ÿ Ook dit jaar is er een aansluiting met feestbus nummer 9. Die rijdt via de Nederrij en de
Poederleeseweg verder naar Poederlee, Lille, Wechelderzande, Gierle, Turnhout en terug.
Ÿ Beide bussen sluiten aan op de treinen van en naar Antwerpen.

Ruimere openingsuren
't Peeseeke

Ÿ

Gratis sms-tickets
Voor Herentals zijn er 310 gratis oudejaarsnachttickets beschikbaar. Deze zijn enkel verkrijgbaar
als sms-ticket. Om gebruik te kunnen maken van een gratis sms-ticket, moet u zich uiterlijk op
maandag 30 december online registreren via www.herentals.be/feestbus. Op oudejaarsavond
activeert u uw ticket door 'EVENT' te sturen naar 4884. Voor deze sms betaalt u wel zelf de
providerkosten van 0,15 euro.
Late beslissers kunnen ook op de bus zelf een ticket kopen. U betaalt dan 4 euro. Wie een
busabonnement heeft of gratis mag reizen met De Lijn, heeft geen ticket nodig.
Uw oudejaarsnachtticket is geldig van dinsdag 31 december om 18 uur tot en met woensdag 1
januari op alle bussen en trams van De Lijn.

Feestvierders kunnen veilig met de bus naar
het Kiss Me NYE Festival op het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg en naar
De Tijdspiegel in Golfclub Witbos. Het stadsbestuur dankt de fuiforganisatoren voor hun
medewerking aan deze campagne.

Vanaf januari heeft openbaar computerlokaal 't Peeseeke nieuwe openingstijden. U kunt er terecht op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag van
13 tot 17 uur en op vrijdag van 10 tot 12
uur.
Meer informatie: 't Peeseeke,
Lierseweg 132, tel. 014-24 66 97,
peeseeke@herentals.be

Verkeerstip van de
politie
Parkeert u uw wagen langs de rijbaan,
dan moet u steeds rechts van u, dus met
de rijrichting mee parkeren. Ziet u een
plaatsje aan de overkant van de straat ?
Zoek dan eerst een plek waar u veilig
kunt omkeren.
Wagens moeten ook in één enkele rij
staan. U mag dus niet even dubbel
parkeren, zelfs niet als u uw vier pinkers
opzet.
januari 2020
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NIEUWE REGLEMENTEN
Eenvoudige reglementen zorgen voor duidelijkheid
Vanaf 1 januari zijn er heel wat nieuwe reglementen van kracht. Het gaat om subsidies, belastingen en retributies. Het stadsbestuur nam de oude reglementen flink onder handen. Door verschillende reglementen met elkaar te combineren en overbodige
reglementen te schrappen, daalt het totale aantal van 101 naar 87. Bovendien zijn de nieuwe teksten duidelijker geschreven.
Dankzij deze dubbele administratieve vereenvoudiging kunt u gemakkelijk een subsidie aanvragen en vindt u een eenvoudige
uitleg wanneer u een belasting of een vergoeding aan de stad moet betalen.

klik

bel

kom

Subsidies worden verhoogd

Herentalsenaren betalen minder

Voor het eerst sinds vele jaren indexeert het stadsbestuur de subsidies. Dit maakt een verschil, zowel voor u als voor de Herentalse
verenigingen. Naast de subsidies voor vrije tijd verhoogt het stadsbestuur ook de premies voor personen met een handicap en mantelzorgers. Maar ook wanneer u trouwt, een bijzondere huwelijksverjaardag viert of een kindje krijgt of adopteert, kunt u rekenen op een
aangepaste premie. Andere subsidies waarbij het stadsbestuur al
voldoende subsidie gaf, blijven behouden. Het gaat dan bijvoorbeeld
om herbruikbare luiers en groendaken.

Verder past het stadsbestuur de bedragen voor de retributies aan. Dat
zijn vergoedingen die u betaalt voor diensten van de stad. De stad keek
hiervoor naar de prijzen bij gelijkaardige steden, zodat het stadsbestuur een correcte prijs vraagt voor haar dienstverlening. Als inwoner
van Herentals betaalt u voor sommige diensten minder dan nietinwoners. Zo kunt u in de zomer voortaan gratis binnen in het droge
gedeelte van het Netepark. U hoeft dus niet langer toegangsgeld te
betalen als u gewoon een terrasje wil doen, of met de kinderen naar
de speeltuin wil.

Voor elk van de reglementen nam de stad het advies van de adviesraden ernstig in overweging. Zo luisterde de stad naar het advies om
voor verenigingen de huurprijs van de Lakenhal terug naar het oude
bedrag te brengen. Maar ook andere suggesties, zoals het werken met
een werkjaar in plaats van een kalenderjaar, werden geïntegreerd in
de nieuwe reglementen.

Op het vlak van parkeerbeleid behoudt het stadsbestuur de lage prijs
van de eerste bewonerskaart. Voor een tweede bewonerskaart moet
u voortaan wel meer betalen. Wilt u uw voornaam laten veranderen?
Dan betaalt u slechts 150 euro in plaats van 490 euro. De bedragen
voor Diftar blijven voorlopig behouden, zodat IOK tegen 2020 een
nieuw voorstel kan uitwerken.

Welke subsidies kunt u aanvragen?
De stad heeft in totaal een dertigtal subsidies voor inwoners,
verenigingen, organisatoren en handelaars. Hieronder lichten we
kort de subsidies voor gezinnen toe. Het volledige overzicht vindt u
op www.herentals.be/reglementen.
Personen met een handicap
De stad geeft financiële steun aan gezinnen die zorg dragen voor een
persoon met een handicap jonger dan 65 jaar.
Mantelzorg
Als blijk van waardering krijgen mantelzorgers elk jaar 225 euro aan
Handelshart Herentals Cadeaucheques van de stad.
Geboorte, adoptie, huwelijk of jubileum
De stad geeft een attentie aan jonge ouders, jonge echtparen en
jubilarissen. Ook dit gebeurt in de vorm van cadeaucheques.
Diftar
Onder bepaalde omstandigheden stort de stad een bijdrage op uw
Diftar-rekening. Hebt u kleine kinderen? Of hebt u recht op de
verhoogde tegemoetkoming? Dan gebeurt dit automatisch.
Wanneer u meer afval hebt omwille van incontinentieproblemen of
andere medische redenen moet u de bijdrage zelf aanvragen.
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Herbruikbare luiers
De stad promoot het gebruik van moderne, katoenen luiers. U krijgt
een subsidie van 100 euro als u voor 200 euro kosten hebt gemaakt.
Vrijetijdspas
Hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming? Met een Vrijetijdspas kunt u goedkoper deelnemen aan allerlei activiteiten.
Maatschappelijk kwetsbare jongeren
Lidgeld betalen? Een uniform of sportkledij aankopen? Deelnemen
aan een uitstap? De stad betaalt tot 175 euro per jaar terug.
Vorming animator
De stad geeft een subsidie aan jongeren tussen vijftien en dertig jaar
oud die een vorming volgen om een animatorattest te behalen.
Groendaken
Een groendak is mooi, biedt isolatie, zuivert de lucht, ... De subsidie
voor de aanleg van een groendak bedraagt 31 euro per m².
Zwaluwkolonies en milieu- en natuurprojecten
De stad geeft een subsidie voor het in stand houden van zwaluwnesten en voor het realiseren van milieu- en natuurprojecten.

Een hart voor onze middenstand

Betere ondersteuning van verenigingen

Opmerkelijk is ook dat de stad zo veel mogelijk de Handelshart
Herentals Cadeaucheques zal gebruiken om u te feliciteren bij
bijzondere aangelegenheden. Nadat het vorige bestuur dit systeem al
invoerde bij het eindejaar voor eigen werknemers en jubilarissen,
breidt het nieuwe bestuur dit uit naar huwelijken, geboortes,
adopties en mantelzorgers. Als mantelzorger krijgt u één keer per jaar
cadeaucheques ter waarde van 225 euro. Zeker nu het stadsbestuur
er met de vzw Handelshart Herentals voor gezorgd heeft dat alle
handelszaken de cheques kunnen aannemen, hebt u een zeer grote
keuze.
Wegens recent succes verlengt de stad ook het reglement voor de
gevelrenovatiepremie. Bent u eigenaar of huurder van een leegstaand pand in het kernwinkelgebied? Dan kunt u ook in 2020 nog een
premie tot 10.000 euro aanvragen voor de renovatie van een gevel, of
voor maatregelen die het wonen boven een winkel mogelijk maken.
De premie voor toegankelijke horecazaken geldt voortaan voor alle
handelszaken en kan nu ook gebruikt worden voor mobiele constructies zoals oprijplaten.

Respect voor het openbaar domein
De stad voert ook een aantal ontradingsreglementen in. Het belangrijkste is ongetwijfeld de waarborgregeling voor nutsmaatschappijen
en bouwfirma's die voet- en fietspaden moeten opbreken in de stad.
Als zij de fiets- en voetpaden niet correct opnieuw aanleggen, zal de
stad via de waarborg het openbaar domein correct herstellen.
Ook zullen bouwfirma's meer rekening moeten houden met veilige
fiets- en voetgangersoversteekplaatsen. Zo hoopt het stadsbestuur
via een gerichte aanpak Herentals toegankelijk en veilig te houden.

Herentals ondersteunt vernieuwende
projecten
Wilt u een uniek idee realiseren in Herentals? Hebt u een vernieuwend project in uw hoofd maar vindt u niet de nodige ondersteuning? Wilt u als vereniging een gemeenschapsvormende nieuwe
publieksactiviteit organiseren?

Het stadsbestuur werkt de ongelijkheden tussen verenigingen,
adviesraden en domeinen (sport, jeugd en cultuur) weg. Er geldt
voortaan slechts één reglement voor de erkenning. Centraal staat het
verminderen van de bewijslast voor verenigingen. Na de erkenning
komt uw vereniging in aanmerking voor ondersteuning en werkingssubsidies.
Ook het systeem van de werkingssubsidies is sterk vereenvoudigd. Er
komen vier categorieën, met laagdrempelige voorwaarden. Aan elke
categorie hangt een jaarlijks forfaitair bedrag vast. De stad schrijft hier
jaarlijks 95.000 euro voor in haar budgetten, een verhoging van bijna
80 procent.
Naast de werkingssubsidies zijn er nog meer voordelen voor erkende
Herentalse verenigingen. Zo kunt u tegen een voordelig tarief
gebruikmaken van stedelijke zalen en uitleenmateriaal. De stad
springt ook bij wanneer u een zaal moet huren die niet door de stad
wordt beheerd. Verder kunt u rekenen op ondersteuning wanneer u
uw G-werking verder wilt uitwerken. De totale subsidieondersteuning aan verenigingen stijgt met zo'n 14 procent.
Er komt ook een reglement voor evenementen op het openbare
domein. Dat moet de ondersteuning voor organisatoren duidelijk en
eenvoudig maken.

Vanaf 2020 ondersteunt de stad mooie, nieuwe projecten met
behulp van projectsubsidies. U kunt projectsubsidies aanvragen
als persoon, als groep of als vereniging. Projectsubsidies voor 2020
en 2021 kunt u aanvragen tot 1 maart 2020.

Meer informatie

Meer informatie: www.herentals.be/projectsubsidie

www.herentals.be/reglementen
januari 2020

35

SAMENLEVEN

De geestelijke gezondheid van onze jongeren staat onder druk. Uit een
nieuwe gezondheidsenquête blijkt dat één op vijf jongeren kampt met
psychische en emotionele problemen. 10 procent heeft angstproblemen, 15 procent vertoont tekenen van depressieve gevoelens en 30
procent meldt slaapproblemen.

Warme William staat symbool voor alle mensen die tijd maken voor
jongeren, naar hen willen luisteren en oprecht aandacht hebben voor
hun problemen. Ook u kunt een Warme William zijn! Op www.warmewilliam.be en op de Facebookpagina 'Warm Herentals' vindt u meer
informatie en bruikbare tips.

Dit betekent gelukkig ook dat vier op vijf jongeren zich wel goed in hun
vel voelen. Zij kunnen de anderen die het moeilijk hebben, steunen.
Het is belangrijk dat zij weten hoe ze er voor hun vrienden en vriendinnen kunnen zijn. Want wanneer kinderen zich van jongs af aan goed in
hun vel voelen, staan ze veerkrachtiger in het leven. Ze doen het goed
op school en later ook op de werkvloer.

Het stadsbestuur kan twee jaar lang werken aan een Warm Herentals
dankzij subsidies van het Fonds GaVoorGeluk. Hiervoor werken we
samen met tal van partners die zich inzetten voor kinderen en
jongeren.

De mascotte van de campagne is Warme William, een blauwe beer. Hij
zit op zijn bankje en biedt zijn luisterend oor aan. De stad leent Warme
William uit aan scholen, jeugdverenigingen en organisaties die actief
willen werken rond de veerkracht van kinderen en jongeren. Wilt u
Warme William lenen? Laat het weten via www.herentals.be/warmestad.
6
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Meer informatie
www.herentals.be/warme-stad

Oproep vrijwilliger KringKruidenier
De Kringkruidenier is op zoek naar een nieuwe vrijwilliger. Bent u graag onder de mensen? Bent u
verantwoordelijk en nauwkeurig? Wilt u graag deel uitmaken van een enthousiast verkoopsteam? Dan bent u de geknipte persoon!

Actieve Speelbabbels
voor baby’s en peuters

De KringKruidenier (Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132) verkoopt voeding en huishoudproducten die andere winkels niet meer verkopen. Iedereen kan er komen winkelen. Mensen met
een beperkt inkomen krijgen op een discrete manier extra korting.
Meer informatie: tel. 014-24 66 84, katrienfeyaerts@ocmwherentals.be

Laat uw spullen herstellen in het repaircafé
Op zaterdag 25 januari kunt tussen 13.30 uur en 17 uur langskomen in het repaircafé van
Levende Hoop (Markgravenstraat 82). De reparateurs zetten hun beste beentje voor en herstellen gratis fietsen, kleding, elektrische apparaten, horloges, speelgoed, computers, … Voortaan
organiseert Levende Hoop trouwens om de drie maanden een repaircafé. Hou de website in de
gaten voor de data in april, juli en oktober.
Meer informatie: repaircafe.levendehoop.be

Maak kennis met Cohousing Ekelen
Hebt u vragen over cohousing in het algemeen en over cohousing Ekelen in het bijzonder? Wilt u
weten wie er achter dat project zit, en wie uw toekomstige buren kunnen worden? Kom dan op
maandag 27 januari om 19.30 uur naar de infoavond in de Spiegelfabriek (Lierseweg 132/A).
Meer informatie en inschrijvingen: cohousing-ekelen.be/activiteit/info-avond-januari-2020/

11.11.11 ook in Herentals een succes
De 11.11.11-actie was weer een succes. De
organisatoren danken alle vrijwilligers die de
handen uit de mouwen staken tijdens de
verschillende acties.
De verkoop van oude bibliotheekboeken in
juni bracht 2.412 euro op. Tijdens de winkelactie in Herentals en de deur-aan-deuractie
in Noorderwijk werd er 5.915 euro ingezameld, de brunch bracht 5.403 euro in het
laatje en de soepactie op de zondagmarkt
leverde 243 euro op.
Voegen we daar de stortingen van gulle
Herentalsenaren aan toe (3.070 euro op 29
november 2019), dan staat de teller voorlopig
op 17.043 euro.

Het Huis van het Kind reserveert een
keer per maand de turnzaal van De
Vossenberg (Markgravenstraat 107). U
kunt er samen met uw baby of peuter
komen spelen en klauteren op het
kleurrijke parcours.
Deze bewegingssessies zijn superleuk
voor iedereen, goed voor de ontwikkeling van de kindjes en een mooie
gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
De actieve speelbabbels zijn gratis,
inschrijven is niet nodig. U kunt
langskomen tussen 9.30 en 11.30 uur
op dinsdag 21 januari, 18 februari, 3
maart, 19 mei, 16 juni, 20 oktober, 17
november en 15 december 2020.
Volg het Huis van het Kind op Facebook
en mis geen enkele activiteit.
Meer informatie:
Huis van het Kind Middenkempen,
Campus Spiegelfabriek,
Lierseweg 132/A, tel. 014-24 66 37,
info@isom.be
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CC ’T SCHALIKEN
Barbara Dex
In een notendop
Vrijdag 3 januari om 20 uur in de schouwburg
In een notendop is een akoestische en intieme
voorstelling. Barbara Dex doorloopt haar
carrière, die in 1993 begon met het Eurovisiesongfestival. Ze kruipt in de huid van haar grote
idool Dolly Parton en brengt hulde aan Yasmine
en Bobbejaan Schoepen.
Barbara Dex onderscheidt zich niet alleen door
haar prachtige stem, maar ook door een
verscheidenheid aan muziekstijlen en samenwerkingen. Dat bewijzen haar elf albums met Nederlandstalige en Engelstalige liedjes, gospelnummers en stevige countryrock.
Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas) / 8 euro (Vrijetijdspas)

SKaGeN
Sue me modderfokker
Woensdag 15 januari om 20 uur in de schouwburg
Met Sue me modderfokker brengt Mathijs F.
Scheepers een beklijvende voorstelling. Hij gaat
de strijd aan met zijn verlangen naar wraak. Niet
zomaar platte wraak, maar wraak vanuit
oprechte verontwaardiging.

Stad Herentals
verzamelt erfgoed
over dj De Witte Stilte
In 2020 zou Herentalsenaar Ronald
Luyten vijftig jaar bezig geweest zijn als
dj. Ronald was bekend als dj De Witte
Stilte. Hij had een passie voor muziek en
beeldende kunst. In het najaar van 2020
organiseert de stad samen met Art
Center Hugo Voeten, het Jakob Smitsmuseum en Kempens Karakter een
tentoonstelling over zijn leven.
Voor deze tentoonstelling hebben we
uw hulp nodig. Hebt u afbeeldingen,
artikels, kunstwerken, affiches, platen
of ander materiaal over of van Ronald
Luyten?
Neem dan contact op met Kempens
Karakter via info@kempenskarakter.be.
Zo kunnen we dit erfgoed in kaart
brengen. Materiaal dat bruikbaar is,
wordt gedigitaliseerd en eventueel
opgenomen in de expo.
U kunt dit materiaal, na afspraak,
tussen 6 januari en 29 mei binnenbrengen in kasteel Le Paige.

Het verhaal gaat over een zwangere vrouw met
een lekke buik en een revolver in het verkeerde
kastje. Over een veel te vroeg geboren jongetje.
Over de hond van Hitler en een dokter die maar
niet komt. En helaas ook over een buurman die door dit alles heen walst.
Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenpas) / 6,50 euro (Vrijetijdspas)

Dimitri Leue en Kiyotoka Uzimi
Wolinoti. Het houten kind
8+
Zondag 19 januari om 14.30 uur in de schouwburg
Wolinoti. Het houten kind is het verhaal van een
Saksische houthakker en zijn stadsvrouw.
Acteur en auteur Dimitri Leue brengt de
woorden tot leven en doet de fantasie sprankelen, knetteren en vonken. Pianist Kiyotaka
Izumi geeft het verhaal vleugels met betoverende klanken van Robert Schumann. Scenografen
Vanessa Verstappen en Eva De Mul verbeelden
houtsneden en emoties.
Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas) / 4 euro (Vrijetijdspas)
8
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Foto: De Milieuboot

TENTOON
Tiny Legs Tim
Elsewhere Bound

Christine en Anna
Marie Berben

Zaterdag 25 januari om 20 uur in de schouwburg
Met het zesde album Elsewhere Bound trekt
Tiny Legs Tim alle registers open. Stomende
blazers en broeierige percussie geven de toon
aan. Op de achtergrond stampt een honkytonkpiano en briest een harmonica, terwijl zang en
gitaar een onverbloemd universeel verhaal
vertellen. Laat u onderdompelen in een
dampende smeltkroes van blues, soul, rumba,
americana, Toearegblues, Louisiana-swamp en
Woodstock-rhythm-and-blues.

Van zaterdag 25 januari tot en met
zondag 16 februari in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag
van 14 tot 17 uur
Vernissage: vrijdag 24 januari
om 20 uur

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas) / 7,50 euro (Vrijetijdspas)

Bartel Van Riet
Boeken en Bubbels
Zondag 26 januari om 10.30 uur in de Lakenhal
Tijdens deze Boeken en Bubbels praat Bartel
Van Riet over de boeken die zijn leven hebben
beïnvloed.
Bartel is natuurwerker, landschapsarchitect en
televisiepresentator. U kent hem van de tvprogramma's Groenland, De baard van Bartel,
Expeditie Robinson en Bartel in het wild. Bartel
liep school in Herentals en heeft een café in
Grobbendonk.
Voor de muzikale omkadering zorgen Frank Smolders en Liesbeth Verlaet. Frank Smolders
studeerde klassiek orgel en muziektheorie en is directeur van de Herentalse Academie voor
Muziek, Woord en Dans. Liesbeth Verlaet is folkzangeres en zingt in verschillende bezettingen op
binnen- en buitenlandse podia.
Toegang: 11 euro / 8 euro (Vriendenpas) / 5,50 euro (Vrijetijdspas) (inclusief aperitief)

Comp. Marius
De Schpountz
Donderdag 30 januari om 20 uur in de schouwburg
De Schpountz is een ode aan de toneelspeler. In
57 scènes en 34 personages wordt het onbegrip
beslecht tussen een jonge artiest met een dikke
nek en een hardwerkende kleine middenstander, tussen de roquefort en de saucissen.
Marcel Pagnol schreef het stuk oorspronkelijk
als filmscenario. Comp. Marius maakte een
bewerking voor vijf spelers met een minimum
aan decor en rekwisieten.
Toegang: 17 euro / 14 euro (Vriendenpas) / 8,50 euro (Vrijetijdspas)

Voor de eerste keer stellen de twee
kunstzinnige zussen Christine en Anna
Marie Berben hun uiteenlopend werk
samen tentoon in Herentals.
Voor Anna Marie Berben zijn haar
schilderijen een remedie tegen het
echte leven. Het zijn autonome beelden
die expliciet niets te maken willen
hebben met het echte leven. Kleur
speelt een belangrijke rol in haar werk.
Ze evolueerde van een zacht en
mysterieus naar een steeds feller en
zuiverder kleurgebruik.
Christine Berben heeft een passie voor
keramiek. De materie, het ruimtelijke,
de combinatie van creativiteit en
techniek en de uitdaging boeien haar.
Sinds enige tijd werkt Christine met
earthstone-mingporselein en gebruikt
ze de nerikomitechniek, die vrij
ingewikkeld en tijdrovend is.
De toegang is gratis.
Foto: De Milieuboot

Info en tickets:
cc 't Schaliken, Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88, www.schaliken.be
cultuurcentrum@herentals.be
januari 2020
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CC ’T SCHALIKEN - FILM
Corgi

6+

If Beale Street Could Talk

Donderdag 2 januari om 14.30 uur in de schouwburg

Donderdag 2 januari om 20 uur in de schouwburg

De schattige puppy Rex maakt zijn intrede in Buckingham Palace. Hij
overschaduwt al snel de drie andere koninklijke corgi's en verovert het
hart van de koningin. Tot grote afgunst van zijn beste vriend Charlie,
die er al jaren van droomt de favoriete corgi te worden. Op een dag
draait een officieel diner met de Amerikaanse president door Rex'
roekeloze gedrag uit op een totale ramp. Charlie ruikt eindelijk zijn
kans!

If Beale Street Could Talk speelt zich af in het begin van de jaren
zeventig in Harlem, New York. Tish en Fonny dromen van een
toekomst samen. Maar Fonny wordt valselijk beschuldigd van een
verkrachting en hij belandt in de gevangenis. De negentienjarige Tish
ontdekt dat ze zwanger is en doet er alles aan om de onschuld van
Fonny te bewijzen.

Corgi is een Belgische animatiefilm uit 2019. U hoort de stemmen
van An Lemmens, Clara Cleymans, Jelle Cleymans en Ivan Pecnik.

If Beale Street Could Talk is een meeslepend romantisch drama uit
2019, gebaseerd op het gelijknamige boek van James Baldwin.
Regina King won de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol.

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

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

Diego Maradona

At Eternity’s Gate

Dinsdag 28 januari om 20 uur in de schouwburg

Woensdag 29 januari om 14.30 uur in de schouwburg

Op 5 juli 1984 kwam de drieëntwintigjarige Diego Maradona voor een
recordbedrag naar SSC Napoli. De Italiaanse voetbalclub had nog
nooit een landstitel gewonnen en verlangde naar meer succes. En dat
lukte: de charismatische Argentijn bracht Napels zijn eerste titel ooit,
en werd door velen aanbeden. Maar het succes had ook zijn duistere
kanten.

In 1886 verhuist Vincent van Gogh naar Parijs. Hij leert er een avantgardistische groep kunstenaars kennen, maar stuit op onbegrip en
afwijzingen. Uiteindelijk vertrekt hij naar Arles waar hij een nieuw
bestaan wil opbouwen. In zijn zoektocht naar aanvaarding verliest van
Gogh zich echter steeds meer in een wereld van ziekte en depressie.

Diego Maradona is een Engelse documentaire uit 2019. Regisseur
Asif Kapadia gebruikte vijfhonderd uur archiefmateriaal en kreeg de
volledige steun van Maradona.

At Eternity's Gate is een Amerikaans biografisch drama uit 2018.
Voor zijn vertolking als van Gogh won Willem Dafoe op het
filmfestival van Venetië de prijs voor beste hoofdrolspeler. Hij kreeg
er ook een Oscarnominatie voor.

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

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas) / 2,50 euro (Vrijetijdspas)
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Vrijetijdsaanbod tijdens de schoolvakanties
Bent u op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding voor uw kinderen tijdens de korte schoolvakanties of de zomervakantie? Dan
bieden de sportkampen, de speelpleinwerkingen of de Grabbelpasactiviteiten de perfecte oplossing. De verschillende werkingen bezorgen de kinderen een creatieve, speelse of sportieve vakantie. Ze spelen, sporten en ravotten er met leeftijdsgenoten,
onder het toezicht van enthousiaste begeleiders.

Sportkampen
°2005-2013 - zomer: °2004-2014

Gesloten
13/4

Kleutersportweken
°2014-2015 - zomer: °2015-2016

Gesloten
13/4

24-28 augustus

17-21 augustus

10-14 augustus

3-7 augustus

27-31 juli

20-24 juli

13-17 juli

Zomervakantie

6-10 juli

14-17 april

P
INFO O
MEER
LS.BE/
A
T
N
E
ER
W W W.H
TOREN
ANIMA

Paasvakantie

6-10 april

N
E
R
O
T
A
M
ANI

Krokus
24-28 februari

GEZOCHT

Turbozwemmen
Grabbelpas
°2008-2017

Gesloten
13/4

Sjallekes
°2006-2015

Gesloten
21/7

Sjallekes voor kleuters
°2016

Gesloten
21/7

Buurtspeelpleinwerking Diependaal
°2007-2015

Gesloten
21/7

Speelpleinwerking NoMo
°2006-2015

Gesloten
21/7

foto:
Hans Otten
Meer
informatie
over de verschillende vakantiewerkingen vindt u op
www.herentals.be/vakantie.
Sfeerbeelden van de voorbije activiteiten kunt u bekijken op
www.facebook.com/sportenjeugd.herentals.
Aan veel activiteiten kan telkens maar een beperkt aantal kinderen
deelnemen. Snel inschrijven is dus de boodschap. Als u een
Vrijetijdspas hebt, krijgt u 50 procent korting op de prijs van de
activiteiten.

In de krokusvakantie trappen we het nieuwe jaar af onder het
thema 'Veerkracht!'. De inschrijvingen starten op maandag 3
februari om 18 uur via de webshop van de dienst sport en jeugd.

Meer informatie
Sport en jeugd
De Vossenberg, Markgravenstraat 107
tel. 014-21 21 86, info@herentals.be
www.facebook.com/sportenjeugd.herentals
januari 2020
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AANKONDIGINGEN
Winterwandelingen

Welkom zangertjes

Ook in januari kunt u op zondagnamiddag gratis wandelen onder begeleiding van een gids. De
wandelingen vertrekken om 14.30 uur vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar
ongeveer twee uur later weer aan. U kunt telkens kiezen voor een gewone of een langzame
wandeling. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis.
Op zondag 12 januari vertrekt de wandeling aan De Zuuten Inval (Bovenrij 80), op 19 januari aan
café Den Brigand (Bovenrij 59) en op 26 januari aan Den Beiaard (Grote Markt 19).
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be,
www.herentals.be/toerisme

Bibnieuws
De wereld van Leo Timmers
Leo Timmers is een veelvuldig bekroond
kinderboekenauteur en -illustrator. Zijn werk
werd vertaald in 25 talen. De tentoonstelling
De wereld van Leo Timmers toont zijn creaties
in al hun facetten. Ze bevat originele tekeningen uit onder andere Garage Gust, Meneer
René, Aap op straat en Diepzeedokter
Diederik. Verder zijn er interactieve constructies, zoals een boekbad en een vertelzetel. Zo
worden de kinderen helemaal ondergedompeld in het kleurrijke universum vol fantasie
dat zo kenmerkend is voor deze auteur.
Van 9 januari tot 23 februari kunt u de
tentoonstelling bezoeken in de bibliotheek
(Gildelaan 13). De toegang is gratis. De
bibliotheek is open op weekdagen van 14 tot
20 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur.

Gezellig samen lezen
Houdt u van lezen en deelt u graag uw leeservaringen met anderen? Op maandag 20 januari
kunt u nog een laatste keer gezellig samen komen lezen in de bibliotheek. Een moderator van
vzw De Dagen selecteert enkele bijzondere tekstfragmenten die ter plaatse gelezen en
besproken worden. De koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. Van 20 tot 21 uur wordt er
gelezen. Deelnemen is gratis, maar u moet zich wel vooraf inschrijven bij de bibliotheek.

Voorleesmoment
Kinderen tussen vier en acht jaar kunnen op woensdag 22 januari komen luisteren naar
verhalen van Leo Timmers. Na het voorlezen doen we samen nog iets leuks. Het voorlezen
start om 16 uur. We ronden af rond 17 uur. Deelnemen aan deze activiteit is gratis. Het aantal
deelnemers is beperkt, dus reserveer vooraf een plaatsje.
Meer informatie en inschrijvingen: bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50,
bibliotheek@herentals.be
12
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Op dinsdag 31 december trekken de
kinderen weer lachend door de straten.
Gewapend met een zangzak en hun
stem gaan zij van deur tot deur om
snoep of een centje bij elkaar te zingen.
Samen met erfgoedcel Kempens
Karakter willen de stad en de jeugdraad
deze mooie traditie in ere houden. De
jeugdraad ontvangt de kinderen op
dinsdag 31 december tussen 10 en 13
uur voor de Lakenhal en trakteert hen
op een warm hapje en een drankje.

Nieuwjaarsconcert
29 Bataljon Logistiek
Het 29 Bataljon Logistiek organiseert op
vrijdag 24 januari om 20 uur een
nieuwjaarsconcert in cultuurcentrum 't
Schaliken (Grote Markt 35). De
Koninklijke Muziekkapel van de Marine
zorgt voor een gevarieerd muzikaal
programma. Wilt u er graag bij zijn?
Reserveer dan voor 10 januari een
plaats. Een kaart kost 25 euro.
Meer informatie en inschrijvingen:
29BnLog-Communicatie-DL@mil.be,
tel. 02-442 07 69

Nieuwjaarsconcert in de Zandkapel
Op zondag 26 januari om 15 uur geeft sopraan Ellen Vanherck een nieuwjaarsconcert in de
Zandkapel in Noorderwijk. De zangeres uit Kasterlee brengt onder begeleiding van haar moeder,
pianiste Els Janssen, aria's uit bekende opera's en operettes. Het concert is een organisatie van
het Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven. Een kaart kost 20 euro. Leden van het Davidsfonds
betalen 15 euro.
Meer informatie en kaarten: Jos Vermeulen, tel. 014-26 24 07

STEM-academie op woensdagnamiddag
Kinderen die houden van wetenschap en
techniek kunnen vanaf januari opnieuw terecht
in de STEM-academie. De workshops vinden
plaats op woensdagnamiddag van 13.15 uur tot
15.15 uur in VBS Arkades (Herenthoutseweg
124) . De lessen worden gegeven door ervaren
docenten van de Techniek- en Wetenschapsacademie van de UCLL. Wilt u meer weten over
het programma, de deelnamevoorwaarden en
de inschrijving? Surf dan snel naar de website
van Arkades.
Meer informatie: www.arkades.be/naschoolse-opvang

Driekoningenwandeling in Noorderwijk
Op zondag 5 januari is iedereen welkom op de gezinsvriendelijke Driekoningenwandeling van
heemkring Nortrevic. Anders dan de voorbije jaren kunt u kiezen tussen bewegwijzerde
wandelingen van 5 en 10 kilometer. Starten kan tussen 10 en 15 uur aan het oude zwembad
achter de Sint-Bavokerk in Noorderwijk. Deelnemen kost 2 euro, een opwarmertje onderweg is
inbegrepen.
Vanaf 12 uur is ook café Nortrevic open. U kunt er gezellig bijpraten bij een drankje of frikadellen
met krieken en boterhammen eten. Wilt u mee aanschuiven, schrijf u dan voor 31 december in.
Dat kan door 7 euro per persoon te storten op rekening BE24 0635 7866 3538 van Jules Van
Olmen. Vermeld uw naam en het aantal personen.
Meer informatie: heemkring Nortrevic, Jules Van Olmen, julesvanolmen@gmail.com

Quiz van de Herentalse
Badmintonclub
Op zondag 12 januari kunt u meedoen
met de familiequiz van de Herentalse
Badmintonclub. De quiz start om 14 uur
en vindt plaats in zaal 't Hof (Grote
Markt 41).
Vorm een ploeg van maximaal zes
personen en schrijf u ten laatste op 10
januari in via contacteerhbc@
gmail.com. Vermeld de ploegnaam, het
aantal deelnemers en een telefoonnummer. Deelnemen kost 18 euro per
ploeg.
Meer informatie: gsm 0471-33 02 61

Nieuwe reeks
kinderyoga
Op woensdag 8 januari start de
Gezinsbond van Herentals met een
nieuwe reeks kinder yoga in De
Vossenberg (Markgravenstraat 107).
Kinderen van zes tot twaalf jaar zijn
welkom van 14 tot 15 uur, kinderen van
drie tot zes jaar volgen les van 15 tot 16
uur. Niet-leden betalen 28 euro voor
zeven lessen.
Meer informatie en inschrijvingen:
kids.gezinsbondherentals@gmail.com,
www.gezinsbondherentals.be

Tai chi helpt lichaam en
geest te ontspannen
Centrum OJO organiseert lessen tai chi
in kOsh Campus Scheppersstraat (via
Sint-Jansstraat 140). Tai chi is een
Chinese bewegingsleer die lichaam en
geest helpt te ontspannen. Op woensdag 8 januari om 20.45 uur bent u
welkom op een gratis proefles en
demonstratie.
Meer informatie: Inge Van den Eynde,
tel. 014-51 98 20, www.centrumojo.be
januari 2020
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Tien jaar Sterren voor Ethiopië
De vzw Sterren voor Ethiopië zamelde de
afgelopen tien jaar geld in voor weeskinderen in
Ethiopië. Met veel enthousiasme, en dankzij de
steun van sponsors, vrijwilligers en bezoekers,
hebben zij een belangrijk verschil kunnen
maken voor de kinderen van weeshuis Little
Heaven en kleuterschool Kolloboo.
Op zaterdag 1 februari organiseert Sterren voor
Ethiopië voor de allerlaatste keer een benefietconcert in de schouwburg van cultuurcentrum 't Schaliken (Grote Markt 35). Vanaf 18.30 uur
bent u welkom in de Ethio-bistro in de foyer. Daar kunt u gratis enkele typisch Ethiopische hapjes
proeven. Om 19.30 uur start de voorstelling Kleine kunstjes. In dit Nederlandstalige programma
brengt een negenkoppige liveband klein-kunstnummers en (al dan niet eigen) vertalingen van
popsongs.
De toegang bedraagt 12 euro. Kinderen jonger dan twaalf jaar betalen 6 euro. U kunt uw tickets
bestellen via het cultuurcentrum (www.schaliken.be/tickets, tel. 014-21 90 88).
Meer informatie: www.sterrenvoorethiopie.be

Theaterling speelt Metamorphosen
Theaterling brengt een bewerking van de
Metamorphosen van Ovidius. Acis verandert in
een rivier, Actaeoon verandert in een hert,
Alcyone en Ceyx veranderen in een ijsvogelpaar,
Ampyx versteent, Andros en zijn zusjes
veranderen in duiven, Antigone verandert in
een ooievaar, Byblis verandert in een ...

Infoavond over water
Op vrijdag 31 januari om 20 uur bent u
welkom in de Lakenhal op de jaarlijkse
infoavond van de milieuraad. Het
thema is 'vernatting en verdroging', een
actueel onderwerp tegen de achtergrond van de klimaatcrisis.
Professor Karen Vancampenhout,
bodemwetenschapper verbonden aan
de KU Leuven, weet alles over het
belang van een goed land- en bodembeheer voor de waterhuishouding in de
vallei van de Kleine Nete. Ingenieur
Marc Florus van de Vlaamse Milieumaatschappij laat zien hoe er ook in
Herentals concreet werk gemaakt kan
worden van waterberging door de
herinrichting van waterlopen. Na de
infoavond is er een receptie waar u het
glas kunt heffen op veertig jaar milieuraad.
Meer informatie: Herman Puls,
puls.herman@gmail.com

Een volkstuintje,
iets voor u?

De voorstellingen vinden plaats op 17, 18, 24,
25, 26 en 31 januari en 1 en 2 februari in de
Kamertheaterzaal van 't Hof (Grote Markt 41).
Bestel uw tickets via het cultuurcentrum (www.schaliken.be/ tickets, tel. 014-21 90 88).
Meer informatie: www.theaterspektakel.be

Roel & De Kleine Revolutie
Roel Van Bambost stond meer dan vijftig jaar
samen met Miek op de planken. In maart 2017
stopten ze als duo. Roel wou echter de muziek,
een van de grote passies in zijn leven, niet
loslaten. Samen met de muzikanten waarmee
Miek en hij jarenlang optraden, gaat hij door
onder de naam Roel & De Kleine Revolutie.
Hun programma bestaat uit bekende en minder
bekende liedjes van Miek & Roel, aangevuld
met gloednieuw materiaal. Op zaterdag 25 januari treden Roel en zijn muzikanten op in De
Chapelle (Wolstraat 27). Een ticket kost 15 euro.
Meer informatie en tickets: www.dechapelle-herentals.be
14
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TuinHier beheert drie volkstuinparken
in Herentals: aan Bruggenbeemd, de
Hellekens en Eigen Haard. Op het einde
van het jaar komen er enkele tuintjes
vrij. Wilt u graag een tuintje huren?
Schrijf u dan snel in op de wachtlijst.
Om een tuintje te huren, moet u lid
worden van TuinHier Herentals. U
betaalt 26 euro lidgeld, een waarborg
van 100 euro en een jaarlijkse huurprijs
afhankelijk van de grootte van het
tuintje.
Meer informatie: Pierre Colemont,
gsm 0496- 57 85 35

Cursussen en workshops in Convent2

Gelukkig ouder worden

Dienstencentrum Convent2 organiseert regelmatig workshops en cursussen
waarin u meer te weten komt over computers, sociale media, apps, … Bent u
geïnteresseerd? Laat het even weten. Zodra er voldoende deelnemers zijn voor
een workshop zoekt het dienstencentrum een gepaste datum.

Facebook
In deze workshop leert u stap voor stap hoe u Facebook veilig kunt gebruiken. U leert onder
meer hoe u zich registreert en een profiel aanmaakt, hoe u uw privacy-instellingen aanpast,
hoe u vrienden zoekt, maakt en verwijdert en hoe u berichten, foto's en filmpjes deelt.

Itsme®
Itsme® (Engels voor 'ik ben het') is een app op uw smartphone waarmee u zich online kunt
identificeren. Zo kunt u veilig inloggen bij de overheid, de bank, het ziekenfonds, … Ook kunt
u via het e-loket van de stad allerlei attesten en uittreksels onmiddellijk downloaden. In deze
workshop krijgt u meer informatie over het gebruik en de mogelijkheden.

eID-kaartlezer
Ook met een kaartlezer, uw identiteitskaart en uw pincode kunt u zich veilig online identificeren. In deze workshop leert u hoe u de software van de kaartlezer kunt installeren en
eventuele problemen kunt oplossen. U bekijkt ook de praktische toepassingen.

WhatsApp
Nog nooit met WhatsApp gewerkt? Schrijf u dan in voor deze workshop. U leert hoe u de app
installeert op uw smartphone en hoe u kunt chatten.

Windows 10 voor beginners
Hebt u nog nooit met een computer gewerkt maar wilt u het graag proberen? In deze
lessenreeks leert u op een rustig tempo hoe u met de muis en het toetsenbord werkt, hoe u
zich aanmeldt, hoe u op het internet surft, bestanden opslaat, e-mails verstuurt, …

Windows 10 vervolg
Hebt u al wat ervaring met Windows 10? Dan kunt u zich inschrijven voor deze lessenreeks. U
gaat dieper in op de mogelijkheden. U leert hoe u efficiënt iets opzoekt via Google, hoe u een
e-mail opstelt, een brief schrijft in Word, een simpele PowerPoint-presentatie maakt, foto's
overzet van uw smartphone naar uw computer, …
Meer informatie en inschrijvingen: Convent2, Augustijnenlaan 26/1,
dienstencentrum@ocmwherentals.be, tel. 014-28 20 00

Dringend gezocht:
lesgever Spaans
Convent2 is dringend op zoek naar een
vrijwillige lesgever voor de Spaanse taallessen. De lessen vinden plaats op dinsdagvoormiddag.

Bent u 70-plus en wilt u graag tips om
gelukkig ouder te worden? Kom dan op
maandag 13 januari om 14 uur naar
hotel Karmel (Grote Markt 39). Tijdens
een interactieve voordracht vertelt Els
Messelis u hoe u uw veerkracht en
levenskwaliteit zo hoog mogelijk kunt
houden.
De lezing is een organisatie van Neos
Herentals. De toegang bedraagt 5 euro
voor leden van Neos en 15 euro voor
niet-leden. U kunt zich tot 7 januari
inschrijven door het juiste bedrag te
storten op rekening BE96 0689 072
4 8 5 0 5 va n N e o s H e re nta l s m et
vermelding 'Els Messelis [+ uw naam]'.
Meer informatie: Emmy Van Nueten,
gsm 0476-22 92 88,
emmyvannueten@hotmail.com

Herdenking
dwangarbeiders
Tweede Wereldoorlog
In mei is het 75 jaar geleden dat de
Tweede Wereldoorlog eindigde. We
herdenken dan onder meer de vele
dwangarbeiders die vanuit België naar
Duitsland werden gedeporteerd. De
vereniging Mahn- und Gedenkstätte
Walpersberg is op zoek naar overlevenden van de fabriek Reimahg in Kahla en
hun familieleden om hen uit te nodigen.
U kunt contact opnemen met mevrouw
A n j a H e l l e m a n s v i a a n j a . h e l l emans@skynet.be.
Meer informatie: www.walpersberg.de
januari 2020
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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.

MUZIEK

Jos Loffens Band – Happy Music! - James Last's 90th
Anniversary Tribute / cc 't Schaliken / 20 uur

WO 15/01

CREA

Hobbyclub Trachique: In de ban(d) van de fiets / De
Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

TENTOON

In dialoog met de kunstenaar / Lakenhal / van 10 tot 17
uur

DO 16/01

CREA

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

UIT

Herentalse Geschiedkundige Kring – Voorstelling nieuw
jaarboek / Wuytsbergen 2 / 10.30 uur

VR 17/01

HUMOR

Bart Cannaerts – We moeten nog eens afspreken / cc 't
Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

KERST

Kerstshoppen in Herentals / Stadscentrum / Van 13.30
tot 17.30 uur

THEATER

Theaterling – Metamorphosen / Kamertheaterzaal 't
Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

KERST

Kerstman deelt snoep uit op de zondagmarkt /
Belgiëlaan

INFO

Vrouwenraad - Ann Schaeken over zorgvolmacht /
Koetshuis, Stadspark / Info: Louisa, tel. 014-22 00 55

KERST

Op de foto met de Kerstman / Lakenhal / Van 13 tot 16
uur

HUMOR

Bart Cannaerts – We moeten nog eens afspreken / cc 't
Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

TENTOON

In dialoog met de kunstenaar / Lakenhal / van 10 tot 17
uur

THEATER

Theaterling – Metamorphosen / Kamertheaterzaal 't
Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

MA 23/12

BIB

Videoworkshop voor kinderen / Bibliotheek, Gildelaan
13 / 9.30 uur

FAMILIE

Dimitri Leue en Kiyotoka Uzimi – Wolinoti. Het houten
kind (+8 jaar) / cc 't Schaliken / 14.30 uur

DO 26/12

KERST

Davidsfonds - Vlaanderen zing Kerst / SintCatharinakerk, Begijnhof / 16 uur

WANDEL

Winterwandeling / Café Brigiand, Bovenrij 59 / 14.30
uur

WANDEL

Winterwandeling Gezinsbond Herentals / Netepark,
Vorselaarsebaan 56 / 14.30 uur

BIB

Samenleesavond vzw DE DAGEN / Bibliotheek,
Gildelaan 13 / 20 uur

VR 27/12

FIETS

Critical Mass / Standbeeld Boerenkrijg, Grote Markt /
18 uur

MUZIEK

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

ZA 28/12

THEATER

Bank Vooruit – De code van de kaart / cc 't Schaliken,
Grote Markt 35 / 14.30 uur

INFO

Infomarkt brug Herenthoutseweg / locatie / Van 16 tot
20 uur

Van 28/12
tot 09/01

TENTOON

Helga Renders / Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag en
zondag van 14 tot 17 uur

BIB

Voorleesmoment – Leo Timmers / Bibliotheek,
Gildelaan 13 / 16 uur

ZO 29/12

WANDEL

Kerstwandeling / Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan
60 / vanaf 17 uur

CREA

Hobbyclub Trachique: In de ban(d) van de fiets / De
Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

DO 02/01

FILM

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

SENIOR

FILM

If Beale Street Could Talk / cc 't Schaliken / 20 uur

Grijze panters – Bezoek aan museum M in Leuven /
Info: Joke, tel. 014-22 04 07

CREA

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

CREA

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

VR 03/01

MUZIEK

Barbara Dex – In een notendop / cc 't Schaliken / 20 uur

ZO 05/01

WANDEL

Driekoningenwandeling Heemkring Nortrevic / Oud
Zwembad Noorderwijk / Tussen 10 en 15 uur

WOORD/
HUMOR

Lieven Scheire – Live in nerdland: DNA / cc 't Schaliken
/ 20 uur / UITVERKOCHT

MUZIEK

FAMILIE

Sprookjes enzo – Wit (+2,5 jaar) / cc 't Schaliken / 11
en 14.30 uur / UITVERKOCHT

Nieuwjaarsconcert 29 Bataljon Logistiek – Koninklijke
muziekkapel van de Marine / cc 't Schaliken / 20 uur

THEATER

MUZIEK

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

Theaterling – Metamorphosen / Kamertheaterzaal 't
Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

ZA 21/12

ZO 22/12

MA 06/01

ZA 18/01

ZO 19/01

MA 20/01

WO 22/01

DO 23/01

VR 24/01

JEUGD

Van 25/01
tot 16/02

TENTOON

Christine en Anna Marie Berben / Lakenhal / op
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

ZA 25/01

WO 08/01

CREA

Hobbyclub Trachique: In de ban(d) van de fiets / De
Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

MUZIEK

Roel & De Kleine Revolutie / De Chapelle, Wolstraat 27

DO 09/01

CREA

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

REPAIR

Repaircafé / Levende Hoop, Markgravenstraat 82 / Van
13.30 tot 17 uur

ZA 11/01

KLASSIEK

Flemish Chamber Philharmonic o.l.v. Herman Engels –
Nieuwjaarsconcert / cc 't Schaliken / 20 uur /
UITVERKOCHT

THEATER

Theaterling – Metamorphosen / Kamertheaterzaal 't
Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

MUZIEK

ZO 12/01

QUIZ

Quiz Herentalse Badmintonclub / Zaal 't Hof, Grote
Markt 41 / 14 uur

Nieuwjaarsconcert Davindsfonds NoorderwijkMorkhoven met sopraan Ellen Vanherck / Zandkapel /
15 uur

WANDEL

Winterwandeling / De Zuuten Inval, Bovenrij 80 / 14.30
uur

BOEK

Bartel Van Riet – Boeken en Bubbels / Lakenhal / 10.30
uur

LEZING

Neos Herentals – Els Messelis: Levenskwaliteit en 70plus zijn / Hotel Karmel, Grote Markt 38 / 14 uur

WANDEL

Winterwandeling / Den Beiaard, Grote Markt 19 /
14.30 uur

MUZIEK

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

TUIN

TuinHier – Opkweek van 1-jaarse planten / Eetzaal
kOsh Campus Scheppersstraat / 10 uur

DI 14/01

SENIOR

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

THEATER

Theaterling – Metamorphosen / Kamertheaterzaal 't
Hof, Grote Markt 41 / 15 uur

WO 15/01

THEATER

SKaGeN – Sue me modderfokker / cc 't Schaliken / 20
uur

INFO

Infoavond Cohousing Ekelen / Spiegelfabriek,
Lierseweg 132/A / 19.30 uur

MA 13/01

16
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ZO 26/01

MA 27/01

MA 27/01

MUZIEK

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

ACTIEVE SENIOR

DI 28/01

BLOED

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

OKRA Sint-Waldetrudis

FILM

Diego Maradona / cc 't Schaliken / 20 uur

FILM

At Eternity's Gate / cc 't Schaliken / 14.30 uur

CREA

Hobbyclub Trachique: In de ban(d) van de fiets / De
Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

THEATER

Comp. Marius – De Schpountz / cc 't Schaliken / 20 uur

CREA

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

LEZING

In the Spotlight - Hans Alma: Respectvol omgaan met
diversiteit / HuisvandeMens, Lantaarnpad 20 / 20 uur /
Info: tel. 014-85 92 90, herentals@deMens.nu

SPORT

Seva Yoga Kempen - Start beginnerscursus /
(W)onderwijs, via Koppelandstraat / 19.30 uur / Info:
info@sevayoga.be

WO 29/01

DO 30/01

VR 31/01

INFO

Milieuraad – Infoavond over water / Lakenhal, Grote
Markt / 20 uur

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 Antonius
Elke maandag

Petanque

Convent2 / Van 14 tot 17 uur / Info: Mia Driesen,
gsm 0486-40 33 93

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

Easyfit

De Vossenberg / Van 9 tot 10 uur

Fitplus

De Vossenberg / Van 10.15 tot 11.15 uur

Badminton

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke woensdag

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

Parochiecentrum Noorderwijk / 19 uur /
Info: Jules Van Olmen, gsm 0486-49 18 21
Elke dinsdag
Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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SPREEKUREN
Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken, dan kunt u bij hen terecht tijdens de spreekuren
in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30), in het Dorpshuis van Noorderwijk (Ring 26)
en het Dorpshuis van Morkhoven (Dorp 12). U kunt hen ook mailen om een afspraak te maken.

burgemeester Mien Van Olmen
Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, burgerlijke
stand, bevolking en jubilarissen, communicatie en dienstverlening,
burgerparticipatie, landbouw en plattelandsontwikkeling
Ÿ iedere donderdag van 9 tot 10 uur in het administratief centrum
Ÿ maandag 20 januari van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
Ÿ na afspraak
[i] burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Yoleen Van Camp
Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dierenwelzijn, sport
Ÿ iedere maandag van 18 tot 19 uur in het administratief centrum
Ÿ na afspraak
[i] schepen.yoleen.van.camp@herentals.be

Zitdagen
Stadsloket
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30

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

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

Ÿ

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

Ÿ

Convent2
Augustijnenlaan 26/1
(Oud Moederhuis)

schepen Pascal Van Nueten
ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen
Ÿ maandag 6, 13 en 20 januari van 18 tot 19 uur in het administratief centrum
Ÿ maandag 27 januari van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
Ÿ na afspraak
[i] schepen.pascal.van.nueten@herentals.be

schepen Patrik De Cat
Financiën, kerkfabrieken, personeel
maandag 27 januari van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
na afspraak
[i] schepen.patrik.de.cat@herentals.be

Ÿ
Ÿ

schepen Stefan Verraedt

Federale pensioendienst
werknemers
Ÿ

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)
Ÿ tweede dinsdag van de maand
van 10 tot 12 uur

Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, patrimonium, ICT

Federale pensioendienst
zelfstandigen

maandag 6, 13 en 27 januari van 18 tot 19 uur in het administratief centrum
maandag 20 januari van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
na afspraak
[i] schepen.stefan.verraedt@herentals.be

(pensioenen, ziekteverzekering,
kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)
Ÿ eerste maandag van de maand
van 9 tot 12 uur

Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

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

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Agentschap Integratie en Inburgering

DRINGENDE HULP
Ziekenwagen en brandweer

112

Alegria open huis voor mensen met kanker
Nederrij 133/A

Politie

101

Alzheimerliga Vlaanderen

Antigifcentrum
Gasgeur

070-245 245
0800-65 065

02-701 72 70
0475-54 71 44
0800-15 255

Anonieme Alcoholisten

03-239 14 15

Autisme-telefoon

078-15 22 52

Awel

WACHTDIENSTEN

102
0800-13 500

CAW de Kempen, Hofkwartier 23
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

Child Focus

116000

Contact Center Personen met een Handicap

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

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 89

014-28 51 55

Academie voor Muziek, Woord en Dans
Hikstraat 28

014-21 33 05

Belastingen

02-575 82 60

Hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermishandeling

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

Infopunt Dementie

014-28 20 00

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-28 78 00

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

DocStop

00800-2123 2123

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Fluvius

078-35 35 00

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132

014-24 66 93

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18
014-58 09 91

Vzw OpWeg
ondersteuning van personen met een handicap

014-23 18 80

IOK - Geel
Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

’t Peeseeke - Lierseweg 132

014-24 66 97

NMBS - Herentals

03-229 56 14

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

Sport en jeugd
De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk

014-28 50 50

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Vlaamse Wegentelefoon

0800-122 66

Tele-onthaal

106

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Wijkcentrum De Gagel - Gagelstraat 36

014-49 04 74

Woonzorglijn

078-15 25 25

Zelfmoordlijn

1813

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Ziekenvervoer (niet dringend)
Zit Stil (ADHD)

Foto: Michiel Vanhoudt

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

23 en 30/12
09.00-12.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

Gesloten op woensdag 25,
donderdag 26 december en
woensdag 1 januari
Gesloten op woensdag 25,
donderdag 26 december en
woensdag 1 januari

Gesloten op 24, 25, 26, 31 december
en 1 januari

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op woensdag 25 december
en woensdag 1 januari

18.00-20.00

RECYCLAGEPARK

ZA

ZO

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

22/12
13.00-17.00

14.00-20.00

10.00-16.00

VR

14.00-16.00

10.00-12.00

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

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

Gesloten op 24, 25, 26, 31 december
en 1 januari

HUMMELTJESHOF
Gesloten van dinsdag 24 december
tot en met woensdag 1 januari
Gesloten op woensdag 25,
donderdag 26 december en
woensdag 1 januari
Gesloten op woensdag 25,
donderdag 26 december en
woensdag 1 januari
Gesloten op 25, 26 december en 1
januari. Op 24 en 31 december open
tot 12 uur.

Gesloten op woensdag 25,
donderdag 26 december en
woensdag 1 januari

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

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

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

13.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

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

Gesloten op woensdag 25,
donderdag 26 december en
woensdag 1 januari

Gesloten op woensdag 25,
donderdag 26, vrijdag 27 december
en woensdag 1 januari

KRINGKRUIDENIER
Gesloten van maandag 23 december
tot en met vrijdag 3 januari

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL
Gesloten op woensdag 25,
donderdag 26 december, woensdag
1 en donderdag 2 januari

COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE
Gesloten van maandag 23 december
tot en met vrijdag 3 januari

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD

Openingstijden kerstvakantie (21/12-5/1)
Ÿ De zwembaden zijn gesloten op dinsdag 24, woensdag 25, dinsdag 31 december en woensdag 1 januari.
Ÿ Op werkdagen zijn de baden open van 14 tot 21 uur. Baantjeszwemmers kunnen ook in het wedstrijdbad terecht van 7.30 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 alle zwembaden open van 9 tot 17 uur.
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