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Vlaamse Waterweg bouwt nieuwe brug aan Herenthoutseweg
Het Albertkanaal is de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Om grotere schepen over het
kanaal te laten varen, vervangt de nv De Vlaamse Waterweg de bestaande bruggen stelselmatig
door hogere bruggen. In 2020 is de brug aan de Herenthoutseweg aan de beurt.
De werkzaamheden starten midden februari 2020 en duren tot eind 2021. Eerst vinden er
voorbereidende werkzaamheden plaats. Eind juni wordt de oude brug een stukje opgeschoven
in de richting van de Aarschotseweg. Op die manier kan al het verkeer gebruikmaken van de
oude brug terwijl de nieuwe brug wordt opgebouwd. Begin september 2021 is de nieuwe brug
klaar en wordt de oude brug afgebroken.

De Vlaamse Waterweg neemt maatregelen om de hinder voor het verkeer zo veel
mogelijk te beperken. Toch is het onvermijdelijk dat de Herenthoutseweg gedurende
enkele periodes onderbroken is.
Voor gemotoriseerd verkeer:
Ÿ van 14 tot en met 16 maart 2020
Ÿ van 24 juni tot 8 juli 2020
Ÿ vier weken in de zomer van 2021
Voor fietsers en voetgangers:
Ÿ van 24 juni tot 1 juli 2020
De jaagpaden zijn gedurende de volledige
duur van de werkzaamheden onderbroken. Op de (zuidelijke) linkeroever loopt de
o m l e i d i n g v i a S i nt- J a n n e ke e n d e
Molekens. Op de (noordelijke) rechteroever komt er een tijdelijke verbindingsweg
met Hannekenshoek.

Meer informatie
www.vlaamsewaterweg.be/
brug-herenthout

voorwoord ...

DEZE MAAND

Beste lezer
In onze stad woedde de afgelopen weken een aantal ongelukkige
branden. De schade aan gebouwen was telkens enorm. We kunnen gelukkig rekenen op
deskundige en gemotiveerde hulpverleners. Onze brandweerlieden verdienen respect, hun
accurate inzet voorkomt keer op keer erger. Ook politie en medische spoeddiensten staan
binnen de kortste tijd paraat om bijstand te verlenen. Hoedje af voor deze hulpdiensten, we
kunnen hen niet genoeg bedanken. Ook steekt telkens de warmhartigheid van Herentals de
kop op. Buren vangen slachtoffers op en bieden hulp aan, hulpverleners krijgen een warme
tas koffie, … oprecht bedankt hiervoor.
We werken ook samen aan een brandveiliger Herentals. Met de praktische brandpreventietips op de website van Brandweerzone Kempen maakt u uw huis in een mum van tijd een
stuk brandveiliger. Plaats voldoende rookmelders, ze alarmeren uw gezin wanneer het nodig
is. Voor evenementen en publiek toegankelijke lokalen gelden bijzondere verplichtingen om
brand te voorkomen en bezoekers maximaal te beschermen. Laat u hierover goed informeren.
Uw veiligheid is een grote verantwoordelijkheid. Gelukkig kan Herentals rekenen op vele
zorgzame handen.
Uw burgemeester, Mien
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WETENSWAARD
De Energiesnoeiers komen op huisbezoek
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Elektriciteit en gas zijn erg duur. Dat merkt u
maandelijks aan uw energiefactuur. Maar
wist u dat u uw kosten kunt verlagen door
enkele simpele aanpassingen te doen in uw
woning? Om u hierbij te helpen werkt de stad
samen met netbeheerder Fluvius en de
Energiesnoeiers van de Kringwinkel Zuiderkempen.
De Energiesnoeiers komen bij u thuis en
voeren een energiescan uit. Dat betekent dat
zij bekijken waar u energie kunt besparen. U
krijgt een heleboel eenvoudige tips op maat,
u bespreekt uw energiefactuur en vult samen een meterkaart in om een beter zicht te krijgen op
uw verbruik. Tijdens dit bezoek doen de Energiesnoeiers ook onmiddellijk enkele aanpassingen.
Zij vervangen gloeilampen door led-lampen, isoleren buizen waar warm water doorstroomt,
brengen radiatorfolie aan en vervangen een gewone douchekop door een spaardouchekop.
De energiescan is gratis, maar u moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. U vindt alle
voorwaarden (bv. inkomen, huurprijs, ...) op www.energiesnoeiers.net.

Verantwoordelijk uitgever:
Mien Van Olmen, burgemeester
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals

Meer informatie: Kringwinkel Zuiderkempen, tel. 014-22 15 38,
energiesnoeiers@dekringwinkelzuiderkempen.be

Aankondigingen voor de Stadskrant van maart
moeten uiterlijk op maandag 3 februari bij de
redactie zijn. De redactie heeft het recht
inzendingen te weigeren, in te korten en te
wijzigen.

Tournée Minérale!

DRUK: IPM Printing
Gedrukt op 100 % FSC®- papier
Op www.herentals.be/stadskrant kunt u op het
einde van elke maand de Stadskrant voor de
volgende maand downloaden.

Tournée Minérale is terug! Iedereen kan meedoen, gewoon door in februari geen alcohol te
drinken. Zo ervaart u wat een maand zonder alcohol met u doet. Alcohol is immers niet onschuldig. Het beïnvloedt uw gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Door een maand geen alcohol te
drinken krijgt uw lichaam de tijd om te recupereren. U slaapt beter, u voelt zich fitter, u werkt aan
een gezonder gewicht, … Kortom, u voelt zich gewoon beter in uw vel. Doe mee en meld u aan via
www.tourneeminerale.be bij de groep 'stad Herentals'.

Bezorgd over uw alcoholgebruik?
Bent u bezorgd over uw alcoholgebruik of dat van iemand rondom u? Bij De DrugLijn kunt u
terecht voor een eerste advies op maat. Anoniem, zonder taboe en zonder oordeel. Wilt u aan de
slag met uw gebruik? Neem een kijkje op www.alcoholhulp.be voor online zelfhulp en begeleiding.
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BUDGET
Politie Neteland verhuist naar koekjesfabriek
Het hoofdcommissariaat van de Lokale Politie Neteland verhuist begin
februari naar een kantoorgebouw in de De Beukelaer-Pareinlaan, naast de
koekjesfabriek van Mondelez. De verhuis is nodig omdat het huidige
politiekantoor in de Molenvest verbouwd wordt. De werkzaamheden
duren twee jaar. Daarna keert de politie terug naar de Molenvest.
Het hoofdcommissariaat en de politieposten in de buurgemeenten zijn op 3 en 4 februari
moeilijk bereikbaar. De politie vraagt om niet-dringende klachten en aangiften uit te stellen
tot woensdag 5 februari. Vanaf dan kunt u opnieuw een afspraak maken. Kunt u niet
wachten, wendt u dan tot een andere politiezone. Voor dringende politiehulp kunt u
uiteraard steeds terecht op het noodnummer 101.
Meer informatie: www.politieneteland.be

Vind ruimte voor energie
Op donderdag 20 februari om 20 uur organiseert Gekoro (Gek op Ruimtelijke Ordening) een
avond over de ruimtelijke impact van energie. Aan de hand van een inspirerende inleiding en
twee panelgesprekken gaan we op zoek naar ruimte om aan onze behoefte aan hernieuwbare
energie te voldoen. Vechten we tegen windmolens of zoeken we samen naar alternatieve
oplossingen? Hebben we misschien nood aan een warmtenet op stadsniveau? En wie gaat dat
betalen? Is een energiecoöperatie van en voor inwoners een optie? Met meer dan tien specialisten van diverse pluimage op het spreekgestoelte belooft het een boeiende en inspirerende
avond te worden waarin er ook ruimte is voor inbreng van het publiek.

Meer weten over de
nieuwe reglementen
voor vrije tijd?
Vanaf 1 januari zijn er heel wat nieuwe
reglementen van kracht in Herentals.
Voor de vrijetijdssector gaat het vooral
om gebruiksreglementen en subsidies.
Wilt u hier meer over weten, dan bent u
welkom op een infoavond op dinsdag 4
februari om 19 uur in de Lakenhal. U
kunt uw vragen bespreken met de
deskundigen die de reglementen mee
opgesteld hebben. Inschrijven voor de
infoavond is niet nodig en de toegang is
gratis.

Geen smartphone
achter het stuur

De avond vindt plaats in de Sint-Jan-de-Doperkerk op de Molekens (Populierenlaan). Om 19 uur
kunt u deelnemen aan een rondleiding in de kerk, die in 2025 mogelijk een andere bestemming
krijgt. Kan de kerk een rol spelen in een toekomstig energieverhaal voor de wijk?
De avond verloopt in samenwerking met de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke
Ordening), Kamp C en het stadsbestuur. De toegang is gratis. Vooraf inschrijven hoeft niet.
Meer informatie: gekoro.wixsite.com/gekoro

Nieuw! Papieren zakken voor gft
Vanaf nu kunt u een papieren zakje gebruiken
om uw gft in te verzamelen. De zakjes zijn ideaal
om zowel uw keukenemmertje als uw gftcontainer proper te houden. Bovendien kunnen
de papieren zakjes perfect verwerkt worden in
de nieuwe vergistingsinstallatie voor gft in
Beerse. Ze vormen de ideale grondstof om
groen gas te produceren.
De zakjes zijn te koop aan het onthaal van het
stadsloket. Een pakket van tachtig stuks kost 6
euro.
De papieren zakjes vervangen de kleine bio-afbreekbare zakjes van 10 liter. Hebt u thuis nog bioafbreekbare zakjes? Dan mag u die uiteraard blijven gebruiken tot ze op zijn. Ook de grote bioafbreekbare zakken van 120 liter kunt u blijven gebruiken. Die zijn nog steeds beschikbaar.

In het verkeersreglement staat dat een
bestuurder van een voertuig, dus ook
van een fiets, geen telefoon in de hand
mag hebben. U moet immers op elk
moment in staat zijn om uw voertuig
volledig te controleren. Met een
telefoon in de hand lukt dat niet.
U mag wel een telefoon gebruiken als u
stilstaat of geparkeerd bent. Let op: in
de file of voor een rood licht staan is
voor het verkeersreglement niet
stilstaan!
De boete voor het gebruiken van een
telefoon aan het stuur bedraagt 116
euro. Voor de rechtbank kan de boete
oplopen van 160 tot 2.000 euro. Dat
bedrag wordt verdubbeld bij herhaling
binnen drie jaar. Een rechter kan ook
een rijverbod uitspreken.
februari 2020
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SAMENLEVEN
Herentals wordt voor de achtste keer Wereldtals

Sociale woningen in
Noorderwijk en
Morkhoven
Sociale huisvestingsmaatschappij De
Woonbrug bouwde vorig jaar in de
Goorstraat in Morkhoven vier huurappartementen. Dit jaar werkt ze aan een
woonproject in de Paradijsstraat in
Noorderwijk met zeven koopwoningen
en tien huurappartementen. Ook de
Geelse Huisvesting verhuurt woningen
en appartementen in de deelgemeenten. Bent u geïnteresseerd in een
sociale woning of appartement in
Morkhoven of Noorderwijk? Schrijf u
dan in op de wachtlijst.

Van 22 februari tot 25 april haalt Herentals de wereld in huis. Verenigingen, organisaties en
scholen organiseren tijdens deze periode activiteiten rond het thema Noord-Zuid. Zo kunt u,
dicht bij huis, kennismaken met andere culturen, gewoonten en gebruiken. Wereldtals is de
noemer waaronder al de activiteiten gebundeld zijn. Verbondenheid, respect en diversiteit
staan centraal.

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

Startmoment
Op zaterdag 22 februari kunt u deelnemen aan een vertelwandeling. De wandeling start om
15 uur aan de Lakenhal en trekt door de straten van het centrum. Onderweg houdt u
regelmatig halt om een verteller aan het woord te horen. De vertellers gunnen u een blik in
hun leven en hun cultuur met authentieke verhalen uit hun respectievelijke geboortelanden, zoals Syrië, Benin en Pakistan. De wandeling eindigt om 17 uur in de Lakenhal, waar u
kunt toosten op de start van de achtste editie van Wereldtals. Iedereen is van harte welkom!
U vindt alle activiteiten op www.wereldtals.be.

Euro-Children zoekt
nieuwe gastgezinnen
Ouder worden in een nieuwe wereld
Haalt u soms uw kleinkinderen op van school? Dan hoort u waarschijnlijk wel eens vreemde
talen aan de schoolpoort of merkt u moeders met een hoofddoek op. Kinderen van vandaag
groeien op in een wereld die heel anders is dan vroeger, en dat maakt sommige grootouders
angstig.
Om deze nieuwe wereld beter te leren begrijpen bent u welkom op de gespreksavond op
donderdag 6 februari om 19 uur in Convent2. U kijkt samen naar een korte film over
Nederlanders die in de jaren vijftig naar Australië zijn geëmigreerd. Zij vertellen hoe het is om
oud te worden in een land ver van hun vaderland. Na de film is er tijd om te praten en om vragen
te stellen.
De gespreksavond is een organisatie van Gezinsbond Herentals in samenwerking met
Vormingplus Kempen en dienstencentrum Convent2. Deelnemen is gratis, maar u moet zich wel
vooraf inschrijven.
Meer informatie en inschrijvingen: Convent2, Augustijnenlaan 26/1, tel. 014-28 20 00,
dienstencentrum@ocmwherentals.be
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Elke zomer zorgt Euro-Children ervoor
dat kinderen uit Europese probleemgebieden op vakantie kunnen komen bij
Vlaamse gastgezinnen. De meeste
kinderen komen elk jaar terug naar
hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook
telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar
gaat het om tien jongens en meisjes
tussen 8 en 12 jaar oud uit Wit-Rusland,
zo’n honderd kilometer van Tsjernobyl.
Wilt u een van deze kinderen enkele
weken een thuis bieden? Neem dan
contact op met Euro-Children.
Meer informatie: Euro-Children
gsm 0495-67 82 37,
www.euro-children.be

MEERJARENPLANNING 2020-2025

Een ambitieus en alomvattend meerjarenplan
In juni 2019 stelde het stadsbestuur het nieuwe bestuursakkoord voor. Dit bestuursakkoord bevat de doelstellingen en de
actiepunten van het stadsbestuur voor de volgende bestuursperiode. Het bestuursakkoord kwam tot stand na overleg met de
stadsdiensten, en na een inspraaktraject met de bewoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

klik

bel

kom

Het bestuursakkoord is nu vertaald naar een meerjarenplanning. In de meerjarenplanning staan alle kosten, projecten en
investeringen van de volgende jaren. Ook de nieuwe missie en visie worden toegelicht in de meerjarenplanning. De meerjarenplanning is eengemaakt voor de stad, het OCMW en de autonome gemeentebedrijven.

Burgerparticipatie

Herentals Zorgstad

Het meerjarenplan van Herentals is gemaakt voor, door en met de
burger. Die lijn trekt de stad consequent door met een budget van
50.000 euro per jaar, onder andere voor digitale burgerplatformen.

Veertig procent van het stadsbudget is bestemd voor Herentals als
zorgstad. Herentals blijft dus in de toekomst een warme plaats, met
aandacht voor armoede, mantelzorg, vrijwilligers, kinderopvang en
thuiszorg.

Acties
Acties
We creëren een innovatief kader waarbij ateliers zelf burgeradvies
kunnen organiseren.
Ÿ We werven een expert participatie aan, die de schakel vormt
tussen burgers, administratie en bestuur.
Ÿ We investeren in digitale buurtplatformen.
Ÿ We innoveren met wijkbudgetten en buurtzorgnetwerken.
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Lees verder op de
volgende bladzijde.

Ÿ

Het dienstencentrum start een werking op in Noorderwijk en
Morkhoven.
We zetten in op projecten rond geestelijke gezondheidszorg, met
aandacht voor eenzaamheid, depressie en burn-out.
We nemen initiatieven op het vlak van diversiteit en integratie.
We behouden en verhogen de premies voor personen met een
handicap.
De premies voor mantelzorg, geboorte of adoptie, huwelijken en
jubilarissen reiken we uit in de vorm van Handelshart Herentals
Cadeaucheques. Zo zorgen we voor een blijk van waardering op
belangrijke momenten in het leven, en tegelijk laten we onze
inwoners kennismaken met onze handelaars.
februari 2020
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MEERJARENPLANNING 2020-2025
Stadsvernieuwing en kernversterking

Zwakke weggebruiker centraal

De stad wil met grote investeringen haar aantrekkingskracht verhogen en haar positie in de regio versterken. Daarbij is er ook de nodige
aandacht voor de dorpskernen van Morkhoven en Noorderwijk. De
burger bepaalt in overleg met de stad mee het eindresultaat.

Herentals wordt een echte voetgangers-en fietsstad, met grote
investeringen in verkeersveiligheid. Dit is duidelijk een wens van de
Herentalsenaar en kwam zeer duidelijk naar boven tijdens de
dialoogavonden over het bestuursakkoord.

Acties

Acties

We maken van de Grote Markt en het dorpsplein van Morkhoven
aangename belevingspleinen. Hiervoor zetten we 700.000 euro
opzij. Samen met een extern bureau maken we een masterplan op
voor de dorpskern van Noorderwijk.
Er komt een nieuwe stadsfeestzaal (van zo'n 3,5 miljoen euro) en
een ondergronds parkeerterrein (800.000 euro) in het stadscentrum. Na onderzoek kan hier mogelijk een nieuw stadskantoor
komen.
We verrichten studiewerk om van de Augustijnenlaan-BelgiëlaanOlympiadelaan een blauwgroene stadsboulevard te maken die
door het centrum adert.
We investeren in het Begijnhof als belevingssite, de opwaardering
van domein Le Paige, het herstel van de vesten (met Europese
subsidies) en de renovatie van de Lakenhal.
Er komt structureel geld voor het onderhoud van monumenten en
voor de restauratie en uitvoering van de opgemaakte beheerplannen.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

We maken een nieuw mobiliteits-, parkeer- en verkeersgeleidingsplan op.
We creëren een dukatensysteem, dat stappende en trappende
schoolkinderen beloont.
We maken het centrum fietsvriendelijker door comfortstroken
(400.000 euro) aan te leggen op de kasseien, door meer fietsenstallingen te plaatsen en door de fietstunnel aan het station op te
smukken.
We plannen een heraanleg van de drukste toegangswegen,
waarbij de infrastructuur voor fietsers en voetgangers vooropstaat. Het gaat om de Molenstraat, Wiekevorstseweg,
Poederleeseweg, Herenthoutseweg (binnen de ring), Lierseweg
(binnen de ring) en Sint-Jobsstraat.
De stad wil ook heel wat centrumstraten opnieuw aanleggen. Het
gaat onder meer om de Stationsstraat, Schoolstraat, SintJansstraat, Sint-Antoniusstraat en Begijnhof. Hier is ook rioleringswerk gepland.
Dankzij de provincie Antwerpen wordt onze stad een knooppunt
van fietsostrades en komt er een bijkomende fietstunnel aan het
station.
Ook de industriezone kan op de noodzakelijke investeringen
rekenen. We investeren ongeveer een miljoen euro in de
Toekomstlaan, Wolfstee en de site van LU.

Opwaardering vrijetijdsinfrastructuur

Veiligheid en economie

Het stadsbestuur verhoogt de subsidies voor verenigingen. Deze
bedragen waren al vele jaren niet veranderd. Ook wil de stad de
vrijetijdsinfrastructuur opwaarderen.

De stad wil investeren in aantrekkelijke woonkernen. Veiligheid en
beleving staan dan ook centraal. De stad investeert daarom zowel in
politie als in het handelsgebeuren.

Acties

Acties

De Kunstencampus opent de deuren in de Molenvest. Dit is een
investering van zo'n 16 miljoen euro, die door het vorige bestuur
werd gestart.
Er komt een nieuwe sporthal in Noorderwijk en Morkhoven.
We reserveren 3,2 miljoen euro voor de renovatie van het
Netepark.
We financieren mee de studie over de renovatie van de ijsbaan van
Sport Vlaanderen.
We financieren mee de aanleg van een veldhockeyterrein.
Via de projectvereniging Neteland zorgen we, samen met de
buurgemeenten, voor een eengemaakte bibliotheek van de
toekomst. We werken aan een bovenlokaal cultuur- en vrijetijdsbeleid en zetten onze stad toeristisch meer op de kaart.

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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We trekken de rechtstreekse middelen naar de politiezone op,
zodat er meer blauw op straat komt.
Ÿ We investeren 200.000 euro om het ANPR-schild rond de stad
sluitend te maken. ANPR-camera's kunnen niet enkel ingezet
worden om snelheidsovertredingen te registreren, maar ook om
criminaliteit (zoals rondreizende bendes) op te sporen. Daarnaast
investeren we in eigen snelheidscamera's om op gevaarlijke
punten bij te springen. We investeren ook in camerabewaking aan
het station.
Ÿ Samen met de ondernemers richten we Handelshart Herentals op.
Via deze vzw ondersteunen we het handelsgebeuren van
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. De ondernemers leveren
zelf een verplichte bijdrage, die door de stad verdubbeld wordt.
Ÿ

Personenbelasting daalt

Ontvangsten

De financiële positie van de stad is niet rooskleurig. Dit heeft vooral te
maken met de doorgeschoven facturen van de hogere overheid, maar
ook met vroegere ambitieuze investeringen, zoals het woonzorgcentrum, het dienstencentrum en de Kunstencampus.
Het stadsbestuur staat dan ook voor een moeilijke opdracht: enerzijds
besparen, en anderzijds het ambitieuze bestuursakkoord uitvoeren.
De stad kijkt daarom niet alleen naar haar uitgaven, maar ook naar
haar inkomsten. Zo wil de stad gebouwen en gronden die ze niet
gebruikt, verkopen, verhuren of verpachten.
Daarnaast zijn er een aantal financiële meevallers, dankzij beslissingen van de federale en de Vlaamse overheid. Zo is er de tussenkomst in
de responsabiliseringsbijdrage, het behoud van de groeivoet van het
gemeentefonds en de extra middelen van het open ruimtefonds.

Financiële ontvangsten
2,9%
Werkingssubsidies
17,8%

Prestaties
23,2%

Recuperatie
individuele
tussenkomst
0,5%

Andere
operationele
ontvangsten
1,8%

Gemeentefonds
15,5%

Acties
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ondernemers met een commerciële oppervlakte betalen een
promotietaks. De stad verdubbelt de opbrengst van deze taks en
gebruikt dit gezamenlijke bedrag om de handel in Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven te promoten.
De verblijfsbelasting, de belasting op bank- en financiewezen en
de belasting voor opening na sluitingsuur worden afgeschaft.
De belasting op drijfkracht en de milieubelasting worden afgeschaft. Het gaat om zeer belangrijke inkomsten voor de stad. Om
dit te compenseren verhoogt de stad de onroerende voorheffing
van 882 naar 975. Dit zou echter ook voor burgers met eigendom
een belastingverhoging betekenen. Daarom verlaagt de stad de
personenbelasting van 7,4 procent naar 7,2 procent.
We verhogen de ontradingsbelastingen op leegstand en sluikstorten.
We houden de tarieven voor Herentalsenaren zo laag mogelijk.
Niet-Herentalsenaren betalen een correcte bijdrage voor het
gebruik van onze infrastructuur. Zo is de toegang voor de speeltuin
en het terras van het Netepark in de zomervakantie gratis voor
inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Voor een
zwembeurt moet u nog wel betalen.

Belastingen
38,3%

Uitgaven

Goederen
en diensten
22,7%

Financiële uitgaven
2,6%
Werkingssubsidies
9,5%
Individuele
hulpverlening
4,6%

Andere
operationele
uitgaven
0,3%

Personeel
60,3%

Meer informatie
www.herentals.be/meerjarenplanning
februari 2020
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CC ’T SCHALIKEN
Cath Luyten, Jean Paul Van Bendegem, Jan Swerts
en Linde Merckpoel
Silence, Please!
Zaterdag 15 februari om 20 uur in de schouwburg
Het thema 'stilte' houdt veel mensen bezig in
deze haastige tijden. Waar en wanneer komen
mensen nog tot rust? Hoe ervaren we de druk
van het continu bereikbaar moeten zijn? Hoe
lang duurt het voor u 's ochtends online gaat?

Teun Michiels en
Peter Jeurissen
Frühlingstraum
(aperitiefconcert)
Zondag 9 februari om 11 uur
in Kapel hotel Karmel, Grote Markt 39

Begin 2019 werd hierover een grootschalig
onderzoek gedaan bij duizend Vlamingen. De
resultaten van dit onderzoek vormen de
gespreksstof tijdens Silence, Please!
Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenpas) / 9 euro (Vrijetijdspas)

BASta!²
Concert in het donker
Vrijdag 21 februari om 20 uur in de schouwburg
BASta!² is het project van contrabassist en
componist Joris Vanvinckenroye en fluitiste
Jana Arns.
Joris en Jana zorgen voor een meeslepende
soundtrack en brengen eigenzinnige muziek
zonder al te veel franjes en moeilijkdoenerij.
Voor dit concert zit u op het podium, in het
donker. Daardoor kunt u nog beter genieten van
de muziek.
Toegang: 13 euro / 10 euro (Vriendenpas) / 6,50 euro (Vrijetijdspas)

Muziektheatergezelschap Bot
Ramkoers
Zaterdag 22 februari om 20 uur in Domein Teunenberg, Boerenkrijglaan 51, Olen
Kletterend ijzerwerk, huilende regenpijpen,
ploeterende trekzakken en roestige schraaptonnen vormen zowel het instrumentarium als
het decor voor een voorstelling die raakt en
roert. Met schurende humor, klinkende
machinerie, fysieke arbeid en breekbare
songteksten trekt het Nederlandse muziektheatergezelschap Bot u mee.
Tijdens Ramkoers voltrekt zich geen verhaal,
maar een ware uitputtingsslag. Bot neemt u
mee in zijn recht-voor-zijn-raap-theater, zelfgemaakt instrumentarium, ongepolijste beeldenpoëzie en kleine liedjes met een groot hart.
Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas) / 7,50 euro (Vrijetijdspas)
8
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Frühlingstraum vormt het hart van een
programma dat doet hunkeren naar de
eerste lentewandeling. Dit lied is een
deel van de liedcyclus Die Winterreise
van Franz Schubert. Op het programma
staan verder liederen van Robert
Schumann en Johannes Brahms.
Tenor Teun Michiels zet met zijn
soepele tenore di grazia zowat elke
partij naar zijn hand, met het nodige
respect voor de historische uitvoeringspraktijk. Pianist Peter Jeurissen
bespeelt een gloednieuw instrument:
de Straight Strung Chamber Music
Grand van Chris Maene. Deze uitzonderlijke piano verschilt van zijn grote
rechtsnarige broer door onder meer
een dunnere rim en een dunner
klankbord.
Vóór het concert kunt u tussen 9 en 11
uur genieten van een luxeontbijt in
hotel Karmel.
Toegang:
13Foto:
euro
10 euro (Vriendenpas) /
De/Milieuboot
6,50 euro (Vrijetijdspas)
Toegang met luxeontbijt:
33 euro / 30 euro (Vriendenpas) /
26,50 euro (Vrijetijdspas)

Toegankelijke Cultuur
Wilt u graag naar een voorstelling van cultuurcentrum ’t Schaliken
komen kijken, maar lukt dit om de één of andere reden niet zonder
begeleiding? Dan is het project Toegankelijke Cultuur iets voor u!
Eén van de vrijwilligers van ’t Schaliken begeleidt u graag naar een
voorstelling.

Hoe werkt het?
U kiest een of meer voorstellingen die u graag wilt bezoeken uit het
programma van het cultuurcentrum. U kunt kiezen uit alle voorstellingen behalve die waar te
gast bij staat. U contacteert het cultuurcentrum en u laat weten naar welke voorstelling u graag
komt en dat u graag begeleiding wilt. Het cultuurcentrum zorgt voor de reservatie van de tickets
en een vrijwilliger. De vrijwilliger komt u ophalen en gaat samen met u naar de voorstelling. Na de
voorstelling brengt de vrijwilliger u weer naar huis.

FILM
Once Upon a Time in Hollywood
Dinsdag 25 februari om 20 uur in de schouwburg
Once Upon a Time in Hollywood speelt zich af
in het Los Angeles van 1969. Rick Dalton is een
acteur op zijn retour, en Cliff Booth is zijn
vaste stand-in en trouwe vriend. Rick ziet met
lede ogen aan hoe Hollywood een nieuw
tijdperk ingaat, waarin voor hem geen plaats
meer is.

Akoreacro
Dans ton cœur

6+

Vrijdag 7 februari om 19 uur,
zaterdag 8 februari om 19 uur en
zondag 9 februari om 17 uur in de
Hoge Rielen, Molenstraat 62, Kasterlee
Het WinterWarm-festival van cultuurhuis De Warande trekt voor de vierde
editie opnieuw naar de bossen van de
Hoge Rielen in Kasterlee. Dit sfeerrijke
festival biedt een veelzijdige mix van
verrassende voorstellingen, concerten,
een lichtwandeling en een gezellige
winterbar. Cc 't Schaliken en cc De Werft
ondersteunen dit initiatief en organiseren samen de circusvoorstelling Dans
ton cœur van Akoreacro.
Dans ton cœur gaat over de kleine
dingen in het leven, maar dan in de stijl
van Akoreacro: bovenmenselijke
toeren, door de lucht vliegende
koelkasten en maniakale muziek. U
komt oren en ogen te kort als de acht
acrobaten en vier muzikanten de piste
betreden.
Toegang: 24 euro / 12 euro (-19 jaar) /
21 euro (Vriendenpas) /
12 euro (Vrijetijdspas)

Once Upon a Time in Hollywood is een Amerikaanse film uit 2019 van regisseur Quentin
Tarantino. In dit eerbetoon aan het gouden Hollywood-tijdperk vertolken Leonardo
DiCaprio, Brad Pitt en Margot Robbie de hoofdrollen.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas) / 2,50 euro (Vrijetijdspas)

Huisdiergeheimen 2

6+

Woensdag 26 februari om 14.30 uur in de schouwburg
In Huisdiergeheimen 2 volgt u opnieuw de
hilarische avonturen van de trouwe terriër
Max en zijn vrienden. Baasje Katie heeft de
man van haar dromen gevonden en heeft nu
een zoontje, Liam. Na een lastige overgangsperiode heeft Max zijn draai gevonden, maar
een familiereisje naar een boerderij zet zijn
leven opnieuw op zijn kop.
Foto: De Milieuboot

Huisdiergeheimen 2 is een Amerikaanse animatiefilm uit 2019. In deze Vlaamse versie hoort
u de stemmen van onder anderen Sven De Leijer, Erhan Demirci, Bart Cannaerts, Eline De
Munck en Sean Dhondt.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas) / 2,50 euro (Vrijetijdspas)

Info en tickets:
cc 't Schaliken, Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88, www.schaliken.be
cultuurcentrum@herentals.be
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39

TENTOONSTELLING

POEZIEWEEK

Daisy Bertels
De tand des tijds
Van zaterdag 15 februari tot en met zondag 12 april in de foyer
Open tijdens activiteiten in het cultuurcentrum
Vernissage: vrijdag 14 februari om 20 uur

De toekomst is nu!
Dat is het motto van de Poëzieweek 2020. De toekomst
begint nu! Niet alleen met de reuzensprongen van een
revolutie, maar ook met de schuchtere pasjes van een
peuter die voor het eerst rechtop staat. Een kind dat voor het
eerst alleen naar school fietst, de eerste kus, de eerste baan,
… poëzie is er voor elke stap die u zet in een steeds grotere
wereld.

Goes
Boke Hertals
Dinsdag 4 februari om 12.15 uur in de foyer (Grote Markt 35)

Daisy Bertels probeert met haar foto's inkijk te geven in datgene waar
we anders aan voorbij gaan. Zij belicht plaatsen die zelden nog
interesse krijgen doordat ze van hun nut ontdaan zijn. Plaatsen waar
het verval schoonheid achterlaat. De toegang is gratis.

Irina Vintu
Van zaterdag 22 februari tot en met zondag 15 maart
in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur
Vernissage: vrijdag 21 februari om 20 uur

In het kader van de Poëzieweek brengt singer-songwriter Michel
'Goes' Goessens een poëtisch, Nederlandstalig optreden. Tijdens
dit concert vormt hij een duo met zijn zoon en drummer Natan.
Goes is een geboren verteller, die zich graag laat wegzakken in de
Vlaamse klei en er boeiende verhalen uit opdelft. Deze verhalen
brengt hij in aanstekelijke en toegankelijke muziek.
Als Herentalsenaar moet u af en toe uw oren spitsen: Goes vertelt
en zingt in het Sleins, het dialect uit het Oost-Vlaamse Sleidinge. Het
is een dialect dat even muzikaal kan klinken als pakweg het Engels of
het Frans. Goes laat lichtvoetige arrangementen botsen met rake
bindteksten. Dit contrast nodigt uit tot luisteren.
Toegang: gratis (inclusief boterham)

De Droomverteller
Op vrijdag 31 januari komt de Droomverteller naar de vrijdagmarkt.
Tussen 10 en 12 uur fluistert hij u de mooiste dromen en wensen
toe.

Irina Vintu is een multidisciplinair kunstenares. Haar belangrijkste
artistieke focus ligt bij portretten, maar ondertussen vond ze haar
passie voor de abstracte kunst. Het ene portret geeft een gevoel van
verslagen onschuld, het andere lijkt opvallend duister. Haar omgeving
en achtergrond, inclusief alle culturele en sociale aspecten, zijn de
inspiratiebron van haar creatie.
Irina Vintu is een jonge kunstenares uit Morkhoven. Het is de eerste
keer dat zij haar werk tentoonstelt. De toegang is gratis.
10
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Gedichtendag
De Poëzieweek gaat op donderdag 30 januari traditiegetrouw van
start met Gedichtendag. Dit is hét moment om poëzie bij een breed
publiek onder de aandacht te brengen, de dag waarop iedereen op
zijn eigen, originele manier bezig is met poëzie en dit deelt met
anderen.
In het najaar deed cultuurcentrum 't Schaliken een oproep aan alle
Herentalsenaren om een eigen gedicht in te zenden. Een jury beoordeelde de ingezonden gedichten. De drie winnende gedichten kunt u
hier lezen.

Kassandra
Je wilde en kreeg zoveel
maar ach, deze tonen
het krassen van kraaien
viel meer in de smaak;
ons groeide was in de oren.
Water bereikt de lippen.
Je zegt : de stad zal vallen
alles wat zetelt in het hoofd.
Opnieuw ontspint zich
het wrede spel der goden.
Prinses, slangen fluisteren
macht belegert de planeet.
Van lieverlede gelijk, vertel
voorspel - gun ons onverdroten
de kwaal die toekomst heet.
- Marcel Vermeulen -

Race
We lopen als ratten
in het rond
van hot naar her
Achter het tv-scherm
op onze kont
We zien de dromen van anderen
passeren op het scherm
van beelden en flitsen
in onze luie zetel
en horen zacht gekerm
Kreunend en zuchtend
denken we aan morgen
volgende week, volgend jaar
plannen we reizen
weg van onze zorgen
Hoe hard we ook gaan
We hollen ons leven uit en voorbij
aan ik-weet-niet-hoeveel kilometers per uur
als jagende cheeta's op jong en oud
Wild in de woestenij
- Gunther Van Hoof -

technoverdriet
(een haiku)
de grasmaairobot
heeft de dweilrobot gedumpt
de keuken staat blank
- Bart Wynants -

februari 2020

11
3

JEUGD

DAG
VAN DE ACADEMIES
JEUGD

Bezorg uw kinderen een leuke
krokusvakantie

De kracht van steAm

Tijdens de krokusvakantie staan de sport- en themakampen en de
Grabbelpasactiviteiten in het teken van veerkracht. Zo haken ze in op
de campagne rond Warme William, een grote blauwe beer die
kinderen graag een luisterend oor aanbiedt.

Op de Dag van de Academies zetten we in op meer steAm. De A
van Academie past perfect in het internationale letterwoord
STEM, dat staat voor een waaier aan technische, wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Oplossingen vinden
voor ingewikkelde vraagstukken vraagt immers om een flinke
dosis creativiteit.

De kinderen gaan bewegen met knuffels, dansen met poppen en aan
kleuteryoga doen. Ze knutselen kameleons, gaan aan de slag met licht
en donker, spelen het samen-rond-de-wereld-spel en gaan op uitstap
naar SuperJump en Snow Valley.
De inschrijvingen starten op maandag 3 februari om 18 uur via de
webshop en aan de balie van de dienst sport en jeugd.
Meer informatie: www.herentals.be/sportkampen,
www.herentals.be/grabbelpas

Download de gratis Warme William-app!

De academie is de plek bij uitstek waar deze creativiteit kan
groeien en bloeien. Kom dus mee stoom afblazen op zaterdag 15
februari in de Herentalse academies.

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
Van 10 tot 18 uur
Markgravenstraat 89
U ziet de verschillende ateliers in actie en kunt deelnemen aan tal
van workshops. Geniet van een hapje en een drankje rond een
stomende papieroven of in het academiecafé.
Meer informatie: tel. 014-28 51 55,
www.herentals.be/kunstacademie

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Van 10 tot 19 uur
Hikstraat 28
Neem deel aan een van de verschillende workshops. Voor
muzikanten zijn er workshops soundpainting, improvisatie (voor
pianisten) en cajon. Voor de woordkunstenaars is er de workshop
viewpoints.
Met de app komt Warme William helemaal tot leven. Want iedereen
foto: Hans Otten
zit wel eens wat minder goed in zijn vel. En dat is oké. Dan is het fijn dat
er een Warme William voor u klaar staat. Ontdek wie die blauwe beer
is en wat hij voor u en de wereld kan betekenen.
Meer informatie: www.warmewilliam.be

Vriendjesdagen in het Netepark
Van dinsdag 18 februari tot en met zondag 23 februari zijn het weer
Vriendjesdagen in het Netepark. Elke jongere (tot en met 18 jaar) kan
een vriend of vriendin meebrengen. Die mag voor de helft van de
normale toegangsprijs mee komen zwemmen.
Meer informatie: Netepark, Vorselaarsebaan 56, tel. 014-85 97 10,
www.netepark.be

Meer informatie
Sport en jeugd
De Vossenberg, Markgravenstraat 107
tel. 014-21 21 86, info@herentals.be
www.facebook.com/sportenjeugd.herentals
12
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Meer informatie: tel. 014-21 33 05, www.samwdherentals.be

AANKONDIGINGEN
Verdwalen op de Paepekelders

Zwemlessen voor
volwassenen
Volwassenen die willen leren zwemmen, kunnen in het Netepark terecht.
Op maandag 17 februari start een
nieuwe reeks van vijf groepslessen. De
zwemlessen vinden telkens plaats op
maandag van 20.15 uur tot 21 uur.
U kunt zich online inschrijven van
maandag 10 februari om 18 uur tot
woensdag 12 februari om 18 uur via
www.herentals.be/zwemlessen.

Op zaterdag 8 februari nodigen de Herentalse natuurgidsen u uit voor hun jaarlijkse vertelwandeling. De wandeling vertrekt elk kwartier tussen 19 en 20.30 uur aan De Brink (Bosbergen 1).
Naast de vele verhalen en het warme vuur kunt u ook genieten van een drankje, warme soep of
lekkere cake. Deelnemen kost 2 euro.

Yoga voor beginners
Winterwandelingen
Ook in februari 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 2 februari vertrekt de wandeling aan De Brink (Bosbergen 1), op 9 februari aan De Hut
(Spaanshofpark), op 16 februari aan fiets-en-wandelcafé De Kluis (Lichtaartseweg 169) en op 23
februari aan The Engineers Club Bar & Bistro (Witbos).

Seva Yoga Kempen organiseert yogalessen voor beginners. De lessen vinden
telkens plaats op donderdag om 19.30
uur in de turnzaal van vrije basisschool
(W)Onderwijs (toegang parkeerterrein
via de Koppelandstraat). De eerste les is
vrijblijvend en gratis. Breng uw eigen
mat en een handdoek mee en draag
losse kleding.

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

Meer informatie: Seva Yoga Kempen,
tel. 014-21 06 76, info@sevayoga.be,
http://sevayoga.be/

Sterrenkijkdagen op het dorpsplein in Morkhoven

Damesgym Gezinsbond

De Amateursterrenkundigen van Herentals (ASH-Polaris) staan weer paraat tijdens de Nationale
Sterrenkijkdagen. Die vinden plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 februari. Vanaf 19 uur stelt de
vereniging haar telescopen ter beschikking op het dorpsplein in Morkhoven. Bij helder weer
kunt u uitgebreid kennismaken met de wonderlijke sterrenhemel. Pronkstukken zijn ongetwijfeld de maan en de planeet Venus.

Met de wekelijkse turnlessen van de
Gezinsbond blijft u soepel en lenig. De
lessen vinden plaats op donderdagavond in de turnzaal van kOsh Campus
Ieperstraat. Ook niet-leden kunnen
deelnemen.

Maar er is meer. In het kader van Wereldtals kunt u in het Dorpshuis van Morkhoven (Dorp 12)
doorlopend luisteren naar verhalen over de maan uit andere culturen.
Meer informatie: ASH-Polaris, gsm 0471-07 85 04, ashpolaris@hotmail.com,
www.ashpolaris.vvs.be

Meer informatie en inschrijvingen:
Hilde Peelaerts, tel. 014-70 40 98,
hilde.peelaerts@telenet.be,
gezinsbondherentals.be
februari 2020
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AANKONDIGINGEN
D-Base en 4-Tune
4-Tune, een koor uit Retie, viert zijn twintigjarig bestaan met een reeks dubbelconcerten. Op
zondag 23 februari om 15 uur staat het koor samen met de a-capellagroep D-Base op de planken
van 't Schaliken (Grote Markt 35). Zij brengen u een avond vol hemelse slows en verduiveld
pittige rock, de perfecte mix tussen lichtgevleugelde melodieën en verrassend vurige meezingers. Een ticket kost 12 euro en is te verkrijgen via het cultuurcentrum (www.schaliken.be/tickets,
tel. 014-21 90 88).

Mia Doornaert geeft lezing over Brexit
Op dinsdag 18 februari geeft Mia Doornaert een
lezing over de Brexit. De lezing start om 14 uur
en vindt plaats in hotel Karmel (Grote Markt
39). Mia Doornaert was journaliste en columniste bij De Standaard en kreeg in 2003 de titel
van barones vanwege haar journalistieke
verdiensten en haar internationale inzet voor
de persvrijheid.

ABCTheater brengt een
nieuwe komedie op de
planken
ABCTheater speelt de komedie Eén
week … niet langer. Paul wil zijn lief
Sophie op een zachte manier dumpen.
Hij neemt zijn beste vriend Martin een
tijdje in huis en hoopt dat deze ménage
à trois ervoor zal zorgen dat ze vanzelf
weggaat. Zal zijn plannetje slagen
ondanks alle explosieve situaties,
leugens, misverstanden en hilarische
verwarringen?
De voorstellingen vinden plaats op 22,
23, 26, 28 en 29 februari in de podiumzaal van kOsh Campus Collegestraat.

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 11 februari inschrijven door het juiste bedrag te
storten op rekening BE96 0689 0724 8505 van Neos Herentals met vermelding 'Mia Doornaert [+
uw naam]'.

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

Meer informatie: Stella Bolckmans, 014-21 51 81, stella.herentals@skynet.be

Pannenkoeken met
Lichtmis

Hoe China onze toekomst bepaalt
China is niet meer weg te denken uit het wereldnieuws. Dagelijks komen er nieuwe berichten
over de groeiende Chinese aanwezigheid: overnames van noodlijdende bedrijven, investeringen in infrastructuurwerken, inplanting van Chinese vestigingen, … China drukt zijn stempel op de
wereldeconomie. En met die economische invloed wil het ook zijn culturele en politieke stempel
kunnen drukken.
Op woensdag 19 februari geeft Stefan Blommaert een voordracht over hoe China onze toekomst
bepaalt. U bent om 20 uur welkom in de bovenzaal van het Centrum Algemeen Welzijnswerk
(Hofkwartier 23). De voordracht is een organisatie van het Davidsfonds in samenwerking met
Vormingplus Kempen. De toegang bedraagt 8 euro. Houders van een Davidsfonds Cultuurkaart
of een Vrijetijdspas betalen 5 euro.

De weerman op bezoek
Isobaren, hoge- en lagedrukgebieden, de
straalstroom, wolkenformaties, … Dagelijks
horen we die termen, maar wat betekenen ze in
feite? Hoe gebeuren de waarnemingen? Op
vrijdag 21 februari hoort u het allemaal van Luc
Herremans van Meteo Tollembeek. U bent om
14 uur welkom in het Koetshuis in het
Stadspark. De toegang is gratis.
De lezing is een organisatie van de vrouwenraad in samenwerking met Vormingplus Kempen.
Meer informatie: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55
14

februari 2020

Lichtmis vieren we traditioneel met
pannenkoeken. Op zondag 2 februari
staan de leden van heemkring Nortrevic
voor de tiende keer aan het Dorpshuis
van Noorderwijk (Ring 26). Iedereen is
er van 15 tot 18 uur welkom voor een
gratis pannenkoek. Er zijn ook warme
dranken. Kom op tijd, want op is op.
Op woensdag 5 februari steken de
medewerkers van Convent2 de handen
uit de mouwen. Tussen 14 en 16 uur
kunt u komen smullen in de cafetaria
(Augustijnenlaan 26/1). Twee pannenkoeken kosten 2 euro.

Computercursussen in Convent2

Computercursussen in 't Peeseeke

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.

Openbaar computerlokaal 't Peeseeke organiseert dit voorjaar een nieuwe cursus over cybercriminaliteit. Verder zijn er
nog plaatsen vrij voor enkele andere cursussen. Deelnemen is
gratis. Bij uw inschrijving betaalt u een waarborg van 5 euro.
Die krijgt u terug bij de start van de cursus.

Werken in de cloud

Cybercriminaliteit

U kunt uw computerbestanden, of kopieën daarvan, niet alleen
opslaan op uw computer of op een usb-stick, maar ook online. Dit
noemen we opslaan in de cloud. In deze workshop maakt u kennis met
verschillende clouddiensten: OneDrive, Dropbox, Google Drive en
Stack. U vergelijkt de gratis en betaalde versies en bekijkt de praktische toepassingen.

U leert waar u op moet letten om niet in de val te lopen van verschillende soorten cybercriminaliteit (virus, hacking, phishing, …), De
cursus vindt plaats op donderdag 27 februari en donderdag 23 april.

Computer voor beginners

Photoshop CS (basis)

In deze cursus van zes lessen leert u stap voor stap werken met een
computer, foto's bewaren, veilig internetten en e-mailen. De eerste
les vindt plaats op maandag 16 maart van 9 tot 12 uur.

Met Photoshop CS kunt u uw foto's aanpassen, bewerken en herstellen. In deze cursus leert u werken met filters en effecten, lagen,
maskers, gereedschappen, …

iPad en iPhone

Photoshop CS workshop
Hebt u de basiscursus gevolgd? Kunt u al werken met Photoshop
Elements, Photoshop CS5 of een latere versie? Dan kunt u deelnemen
aan deze workshop. U leert nog meer mogelijkheden kennen en gaat
creatief aan de slag.

Back-up van uw Windows-computer
In deze cursus leert u op een begrijpelijke manier hoe u een systeemback-up kunt maken van een Windows-computer. Een systeembackup is een reservekopie van alle bestanden, programma's en instellingen die op uw computer staan. Gaat er op een dag iets grondig mis met
uw computer, dan bent u niets kwijt. Dankzij de kopie kunt u alles
gemakkelijk opnieuw installeren.

Wilt u leren werken met uw iPad of iPhone? In deze cursus van drie
lessen leert u apps downloaden, foto's nemen, muziek beluisteren en
e-mailen. De eerste les vindt plaats op woensdag 18 maart van 9 tot 12
uur.

Bestanden en mappen
In deze korte cursus van twee lessen leert u bestanden en foto's op uw
computer zetten en een back-up maken van bestanden en foto's. U
kunt starten op woensdag 10 juni of maandag 22 juni.
Meer informatie en inschrijvingen: 't Peeseeke,
Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132, tel. 014-24 66 97,
www.herentals.be/peeseeke

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

Van 25/01
tot 16/02

TENTOON

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

VR 14/01

UIT

Bénédicte Lemmelijn – Kostbaar broos / Lakenhal,
Grote Markt / 20 uur / Info: www.heiligehuisjes.be

ZA 01/02

THEATER

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

Van 15/02
tot 12/04

TENTOON

Daisy Bertels - De tand des tijds / Foyer cc 't Schaliken /
tijdens activiteiten in het cultuurcentrum

MUZIEK

Benefietconcert Sterren voor Ethiopië / cc 't Schaliken,
Grote Markt 35 / 19.30 uur

ZA 15/02

WOORD /
MUZIEK

THEATER

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

Cath Luyten, Jean Paul Van Bendegem, Jan Swerts en
Linde Merckpoel – Silence, Please! / cc 't Schaliken / 20
uur

OPEN

WANDEL

Winterwandeling / De Brink, Bosbergen / 14.30 uur

TENTOON

Open Art Center / Art Center Hugo Voeten, Vennen 22
/ 10.30 uur / Info: artcenter.hugovoeten.org

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

OPEN

NATUUR

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

Dag van de Academies / Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28 / Van 10 tot 19
uur

ZO 16/02

WANDEL

Heemkring Nortrevic – Pannenkoeken met Lichtmis /
Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26 / Van 15 tot 18 uur

Winterwandeling / Fiets- en wandelcafé De Kluis,
Lichtaartseweg 169 / 14.30 uur

MA 17/02

BLOED

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

MUZIEK

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

ETEN

Wereldtals / De Fakkel – Hapjesnamiddag /
Boerenkrijglaan 116 / Van 13.30 tot 15.30 uur

DI 18/02

LEZING

Mia Doornaert – Brexit / Hotel Karmel, Grote Markt 39
/ 14 uur

WO 19/02

FIETS

Fietsgraveren / Station / Van 12 tot 15 uur

LEZING

Stefan Blommaert – Hoe China onze toekomst bepaalt
/ CAW, Hofkwartier 23 / 20 uur

CREA

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

INFO

Gekoro – Vind ruimte voor energie / Sint-Jan-deDoperkerk, Populierenlaan / 19 uur: rondleiding kerk,
20 uur: start infoavond

CREA

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

LEZING

Vrouwenraad – De weerman op bezoek / Koetshuis,
Stadspark / 14 uur

KLASSIEK

BASta!² – Concert in het donker / cc 't Schaliken / 20
uur

Van 22/02
tot 15/03

TENTOON

Irina Vintu / Lakenhal / op vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur

ZA 22/02

THEATER

ABCTheater – Eén week … niet langer / kOsh Campus
Collegestraat / 20 uur

ZO 23/02

MUZIEK

D-Base en 4-Tune – Dubbelconcert A capella! / cc 't
Schaliken, Grote Markt 35 / 15 uur

WANDEL

Winterwandeling / The Engineers Club Bar & Bistro,
Witbos / 14.30 uur

ZO 02/02

UIT
MA 03/02

MUZIEK

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

DI 04/02

INFO

Infoavond nieuwe reglementen / Lakenhal / 19 uur

WOORD /
MUZIEK

Goes – Boke Hertals / Foyer cc 't Schaliken / 12.15 uur

CREA

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

SENIOR

Pannenkoeken met Lichtmis / Convent2,
Augustijnenlaan 16/1) / Van 14 tot 16 uur

WO 05/02

DO 06/02

BLOED

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

SENIOR

Ouder worden in een nieuwe wereld / Convent2,
Augustijnenlaan 26/1 / 19 uur

CREA

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

VR 07/02

HUMOR /
FAMILIE

Akoreacro - Dans ton cœur (+6 jaar) / Hoge Rielen,
Molenstraat 62, Kasterlee / 19 uur

ZA 08/02

UIT

Vertelwandeling Herentalse natuurgidsen / De Brink,
Bosbergen 1 / Van 19 tot 20.30 uur

HUMOR /
FAMILIE

Akoreacro - Dans ton cœur (+6 jaar) / Hoge Rielen,
Molenstraat 62, Kasterlee / 19 uur

LEZING

Liesbeth Helsen – Als je blij bent voel je je goed /
huisvandeMens, Lantaarnpad 20 / 11 uur / Info: 01485 92 90, herentals@deMens.nu

ZO 09/02

KLASSIEK

Teun Michiels en Peter Jeurissen - Frühlingstraum
(aperitiefconcert) / Kapel hotel Karmel, Grote Markt 39
/ 11 uur

DO 20/02

VR 21/02

JEUGD

WANDEL

Winterwandeling / De Hut, Spaanshofpark / 14.30 uur

HUMOR /
FAMILIE

Akoreacro - Dans ton cœur (+6 jaar) / Hoge Rielen,
Molenstraat 62, Kasterlee / 17 uur

MA 24/02

MUZIEK

BLOED

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

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

DI 25/02

FILM

MUZIEK

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

Once Upon a Time in Hollywood / cc 't Schaliken / 20
uur

UIT

DI 11/02

RAAD

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

Wereldtals / Ontmoet de wereld in deN babbelhoek /
Nederrij 115 / Van 12.30 tot 15 uur

LEZING

WO 12/02

CREA

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

Ann Schaeken - Erfrecht en zorgvolmacht / Well2Day,
Zandstraat 42 / 20 uur / Toegang gratis / Inschrijven:
martine.moriau@skynet.be

DO 13/02

SENIOR

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

THEATER

ABCTheater – Eén week … niet langer / kOsh Campus
Collegestraat / 20 uur

CREA

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

FILM

Huisdiergeheimen 2 (+6 jaar) / cc 't Schaliken / 14.30
uur

MA 10/02
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WO 26/02

WO 26/02

CREA

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

ACTIEVE SENIOR

DO 27/02

CREA

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

OKRA Sint-Waldetrudis

BIB

Wereldtals / Samenlezen voor anderstaligen /
Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 9.30 tot 11 uur

THEATER

ABCTheater – Eén week … niet langer / kOsh Campus
Collegestraat / 20 uur

ETEN

Wereldtals / Femma Mixinthals – Multicultureel koken
/ Spiegelfabriek, Lierseweg 122 / 19 uur

UIT

Wereldtals / ASH-Polaris – Sterrenkijkdagen /
Dorpshuis Morkhoven, Dorp 12 / Van 19 tot 23 uur

THEATER

ABCTheater – Eén week … niet langer / kOsh Campus
Collegestraat / 20 uur

UIT

Wereldtals / ASH-Polaris – Sterrenkijkdagen /
Dorpshuis Morkhoven, Dorp 12 / Van 19 tot 23 uur

VR 28/02

ZA 29/02

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
iedere donderdag van 9 tot 10 uur in het administratief centrum
na afspraak
[i] burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be

Ÿ
Ÿ

schepen Yoleen Van Camp
Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dierenwelzijn, sport
maandag 3, 10 en 24 februari van 18 tot 19 uur in het administratief centrum
maandag 17 februari van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
na afspraak
[i] schepen.yoleen.van.camp@herentals.be

Ÿ
Ÿ
Ÿ

schepen Jan Michielsen

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

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

schepen Pascal Van Nueten
Ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen
iedere maandag van 18 tot 19 uur in het administratief centrum
na afspraak
[i] schepen.pascal.van.nueten@herentals.be
Ÿ
Ÿ

schepen Patrik De Cat
Financiën, kerkfabrieken, personeel
alleen na afspraak
[i] schepen.patrik.de.cat@herentals.be

Ÿ

schepen Stefan Verraedt
Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, patrimonium, ICT
maandag 3 en 10 februari van 18 tot 19 uur in het administratief centrum
maandag 17 februari van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
maandag 24 februari van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
na afspraak
[i] schepen.stefan.verraedt@herentals.be

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Convent2
Augustijnenlaan 26/1
(Oud Moederhuis)

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

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

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
maandag 24 februari van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
na afspraak
[i] schepen.peter.bellens@herentals.be

Ÿ
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

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

014-21 33 05

Dienstencentrum Convent2 - Augustijnenlaan 26/1
Infopunt senioren - Infopunt dementie

014-28 20 00

Academie voor Muziek, Woord en Dans
Hikstraat 28

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Belastingen

02-575 82 60

Holebifoon

0800-99 533

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

Hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermishandeling

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

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 - De Beukelaer-Pareinlaan 3

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

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME

NA AFSPRAAK

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

10.00-16.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

18.00-20.00

ADMINISTRATIEF CENTRUM

RECYCLAGEPARK

VR

14.00-16.00

ZO

10.00-12.00

09.00-18.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

HUMMELTJESHOF

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

SPORT EN JEUGD

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.00

09.00-12.00
13.30-16.00

NA AFSPRAAK

NA AFSPRAAK

STEDELIJKE WERKPLAATS

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

OCMW SOCIALE DIENST

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-17.00

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

ZA

08.30-14.30

NA AFSPRAAK

OCMW DIENST RECHTSHULP

09.00-11.45

09.00-11.45

DIENSTENCENTRUM CONVENT2

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

KRINGKRUIDENIER

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL

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

COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD

Openingstijden krokusvakantie (24/2-1/3)
Op weekdagen 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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