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Als u op afspraak naar het stadsloket komt, dan 

kunt u zich sinds kort aanmelden met uw 

smartphone. Zo hoeft u zich niet meer aan de 

zuil of het onthaal aan te melden. Zeker 

wanneer het druk is, of wanneer u maar net op 

tijd bent, kan dit handig zijn.

Als u in het stadsloket bent, kunt u zich via deze 

knop aanmelden. U ontvangt uw volgnummer 

op uw smartphone. Als het uw beurt is, dan 

verschijnt op uw smartphone het loket waar u 

naartoe moet.

Het systeem werkt simpel. Wanneer u online 

een afspraak maakt, dan ontvangt u een mail 

van het stadsloket. In deze mail vindt u de knop 

'Naar mijn afspraak'. Als u op deze knop klikt, 

dan gaan de gegevens van uw afspraak open. U 

vindt daar wat u mee moet brengen, uw uur en 

uw datum van afspraak. U krijgt ook een 

routebeschrijving naar het stadsloket.

 

Vorige week gaven we het startschot voor een nieuwe editie van 

Wereldtals. Tot eind april kunt u deelnemen aan tientallen activiteiten 

georganiseerd door talloze verenigingen. Op een heel eenvoudige manier maakt u kennis 

met andere culturen en hun gewoonten. U kunt er samen koken, samen praten en luisteren 

naar ervaringen. Laat deze kans niet aan u voorbijgaan.

Onze stad is ook iedere dag een beetje Wereldtals. In Herentals wonen mensen van 114 

verschillende nationaliteiten. Heel wat vrijwilligers en medewerkers staan klaar om hen 

onze taal te leren en hen te helpen om zich te integreren in onze stad. Maar ook u kunt uw 

steentje bijdragen opdat ze zich welkom voelen. Spreek aan de schoolpoort gerust een 

allochtone mama of papa aan of maak een babbel met uw buitenlandse buur. Elkaar beter 

leren kennen en begrijpen, zorgt voor meer respect en kans op goed samenleven.

 

Eind deze maand, van 20 tot 22 maart, organiseert de Belgische Short Mat Bowls Federatie 

het WK 2020 in Sport Vlaanderen. Meer dan 200 sporters uit 15 landen, waaronder de 

Filipijnen, India, Canada, … zakken af naar ons mooie Herentals en vullen onze hotels. Maak 

kennis met deze wereldtoppers en met deze onbekende sport, waar alvast een 

Herentalsenaar de titel van wereldkampioen zal verdedigen op dit WK.

Geniet van onze diversiteit, ontdek het ongekende en werk mee aan een gastvrije stad. 

Beste lezer

Uw burgemeester, Mien
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Reist u buiten Europa, dan kan het zijn dat uw kind een paspoort en een visum nodig heeft. Surf 

naar www.diplomatie.belgium.be voor alle informatie.

Om een kids-ID aan te vragen, maakt u een 

afspraak met het stadsloket via 014-28 50 50 of 

www.herentals.be. U komt samen met uw kind 

naar het stadsloket en brengt een pasfoto mee. 

Twee tot drie weken na de aanvraag ontvangt u via de post een code. Met die code kunt u de kids-

ID afhalen en activeren bij het onthaal van het stadsloket. Daarvoor hoeft u geen afspraak te 

maken. De kids-ID kost 6,40 euro en is drie jaar geldig. 

Vraag tijdig een kids-ID aan

Gaat u binnenkort met uw kinderen op reis naar 

het buitenland? Vergeet dan niet om tijdig een 

kids-ID aan te vragen. Met een kids-ID kunnen 

kinderen jonger dan twaalf jaar reizen binnen de 

Europese Unie en enkele andere landen. 

Op donderdag 12 maart om 19 uur worden alle 33 Herentalse Helden en 17 Herentalse Helden-

teams in de bloemetjes gezet in zaal ’t Hof. Tijdens die avond maken we ook bekend welke 

Herentalsenaren volgens u de sterkste prestatie leverden in 2019. Stemmen maar!

De voorbije weken ging het stadsbestuur op zoek 

naar echte Herentalse Helden. Verschillende 

Herentalsenaren en Herentalse verenigingen 

toonden aan dat ze op hun terrein meetellen op 

lokaal, nationaal en zelfs internationaal niveau. 

Deze Helden zetten met hun prestaties Herentals 

in 2019 op de kaart. Maar welke Helden staken er 

nu eigenlijk echt bovenuit? Het stadsbestuur 

roept u op om te stemmen op uw favoriete Held. 

U kunt uw stem uitbrengen via www.herentals. 

be/herentalse-helden.

Herentalse Helden

Geen doorgang meer aan Wilgenlaan

De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe brug over het Albertkanaal aan de 

Herenthoutseweg zijn ondertussen van start gegaan. Van zaterdag 14 tot maandag 16 maart 

verplaatst Pidpa de waterleidingen. Tijdens die periode is de Herenthoutseweg, tussen de 

Meidoornlaan en de Wilgenlaan, afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en 

voetgangers kunnen wel door via de Notelarenlaan.

De officiële omleiding voor het doorgaand verkeer loopt via de E313, de Aarschotseweg, de ring 

en de Lierseweg. De bussen van De lijn (lijn 159 en lijn 511) volgen een omleiding via Wolfstee.

Herenthoutseweg afgesloten van 14 tot 16 maart

In de eerste week van maart verhuizen de glascontainers aan de Wilgenlaan naar het multi-

functioneel terrein aan de Herenthoutseweg. Vanaf einde maart is de doorgang tussen de 

Herenthoutseweg en de Wilgenlaan definitief afgesloten. Wilt u de Molekens in- of uitrijden, dan 

kan dat via de Meidoornlaan.
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In straten waar de kolken meestal vrij 

zijn, gebeurt het reinigen zonder 

parkeerverbod.

In maart reinigt een firma de rioolput-

jes. Voor dat werk moet de veegwagen 

bij de kolken kunnen komen. Daarom 

geldt in sommige straten een parkeer-

verbod. Zodra de werkzaamheden in 

een straat achter de rug zijn, heft het 

stadsbestuur het parkeerverbod op. U 

vindt de planning op www.herentals. 

be/wegen-en-verkeer. 

Parkeerverbod tijdens 
reiniging rioolputjes

Dagen Veilig Motorrijden

In het voorjaar halen heel wat motorrijders hun 

motor opnieuw uit de garage. Dat is telkens weer 

een beetje wennen. Met een motor rijdt u 

immers anders dan met de wagen. Defensief, 

bewust en anticiperend rijden is altijd de 

boodschap. 

Ook hier geldt het motto 'oefening baart kunst'. 

Daarom organiseert de Antwerpse politie, in 

samenwerking met de Lokale Politie Neteland en 

de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de 

Dagen Veilig Motorrijden. Aan de hand van 

verschillende proeven kunt u uw behendigheid 

testen en verbeteren. Zo kan het motorseizoen 

veilig van start gaan.

De Dagen Veilig Motorrijden vinden plaats op zaterdag 28 en zondag 29 maart in Antwerpen, op 

de site tussen de Noorderlaan, Vosseschijnstraat en Oosterweelsteenweg. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.politieantwerpen.be/motorrijders

Deze zomer vinden de Olympische 
Spelen plaats. Hierdoor schuift de 
Ronde Van Frankrijk een week naar 
voor. Herentals Fietst en Feest valt 
daarom dit jaar op donderdag 23, 
vrijdag 24 en zondag 26 juli. 

Herentals Fietst en Feest 
een week vroeger dit jaar

Binnengebied Schaliken maakt kans op Prijs Publieke 
Ruimte! Stemt u mee? 

Het binnengebied van 't Schaliken is genomineerd voor de Prijs Publieke Ruimte 2020. De 

heraanleg van het binnengebied komt tegemoet aan de uitdagingen van de 21ste eeuw: het 

opfrissen van het historische stadspark, het inpassen van een nieuw skatepark, het verbeteren 

van de wandelas van 't Loopke en het aanleggen van een parkeerterrein. Tegelijkertijd werd de 

geschiedenis van het gebied op een hedendaagse manier weer op de voorgrond gebracht. 

Het Infopunt Publieke Ruimte reikt de Prijs Publieke Ruimte elk jaar uit aan de best ingerichte 

openbare ruimte van Vlaanderen. Kwaliteit en duurzaamheid staan hierbij centraal. Wilt u 

Herentals helpen om de publieksprijs in de wacht te slepen? Breng uw stem uit via de website 

www.congrespubliekeruimte.info/publieksprijs. Stemmen kan tot 16 maart om 12 uur.

De stad laat dit jaar een dunningskap 

uitvoeren in het bos aan de Heistraat. 

De bomen worden geveld en afgevoerd 

met zware machines. Dit zorgt voor 

tijdelijke overlast en vervuiling van de 

toegangswegen. Na de werkzaam-

heden brengt de aannemer de bos- en 

toegangswegen terug in goede staat. 

Tijdens de uitgebreide schoontijd van 1 

april tot 15 september ligt het werk stil.  

Het dunningswerk maakt deel uit van 

het bosbeheerplan voor de openbare 

bossen op de Kempense Heuvelrug dat 

Herentals en Kasterlee in 2007 hebben 

opgemaakt . Door de dunningskap krijgt 

de bosbodem meer licht en kan het bos 

natuurlijk verjongen met inheemse 

soorten.

www.herentals.be/bosbeheer

bossen aan Heistraat

Meer informatie:

Dunningswerk in 

Foto: Steven Neyrinck
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Wees alert voor asbest

"Heb ik asbest in huis?" Het is een vraag die veel mensen zich terecht stellen. De kans dat uw woning asbest bevat, is namelijk 

best groot. Zeker als ze tussen 1950 en 2000 werd gebouwd of grondig verbouwd. De nationale campagne Wees Alert voor 

Asbest wil u informeren over de risico's van asbest en over de maatregelen die u moet nemen om het veilig te verwijderen.

Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig. De belangrijkste 

regel luidt als volgt: gaat het om asbest in hechtgebonden vorm en 

kunt u de materialen verwijderen zonder ze te breken? Dan mag u dat 

zelf doen. Maar draag zeker beschermende kledij, zoals een stofmas-

ker, een overall en handschoenen.

Wegens zijn uitzonderlijke eigenschappen werd asbest vroeger vaak 

gebruikt in bouwmaterialen. U vindt asbest onder meer in golfplaten, 

isolatiemateriaal, buizen, dak- en gevelleien en vloerbekleding. 
 

Wat is asbest?

Net omdat het de losse vezels zijn die het grootste risico vormen, 

wordt er een onderscheid gemaakt tussen zogenoemd hechtgebon-

den asbest (bv. platen, leien, …) en losgebonden asbest (bv. isolatie-

materiaal). Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels stevig veran-

kerd. Ze kunnen niet vrijkomen, tenzij het materiaal verouderd of 

beschadigd is. Bij losgebonden asbest kunnen de vezels zeer gemakke-

lijk vrijkomen.

Wanneer mag ik asbest zelf verwijderen?

Intussen weten we dat asbest ook gevaarlijk is: de vezels waaruit het 

bestaat, kunt u maar beter niet inademen. Na verloop van tijd (en dat 

gaat soms over tientallen jaren) kan het ernstige gezondheidsproble-

men veroorzaken.

Bevindt het materiaal zich in slechte staat? Beschikt u niet over het 

juiste gereedschap of de nodige hulp om het materiaal in zijn geheel te 

verwijderen? Of gaat het om asbest in losgebonden vorm? Doe dan 

steeds een beroep op een gespecialiseerde firma.

Dankzij een tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen is het nu mogelijk 

om hechtgebonden asbest tegen een goedkoop tarief bij u thuis te 

laten ophalen. IOK Afvalbeheer levert zakken of een container. Die 

vult u zelf met uw golfplaten of leien. Daarna komt IOK Afvalbeheer de 

gevulde zakken of containers ophalen. Kijk voor meer informatie op 

www.iok.be/asbest of bel naar 014-45 27 75.

U mag een kleine hoeveelheid hechtgebonden asbest gratis op het 

recyclagepark afgeven. Het gaat om maximaal 200 kilo per gezin per 

jaar. Zorg er wel voor dat het afvalmateriaal goed ingepakt is zodat er 

geen vezels vrijkomen als het materiaal zou breken.

Wat doe ik met asbesthoudend afval?

Download de app

De app AsbestCheck kan u alvast helpen 

inschatten of u met asbest te maken 

hebt. En vooral: wat u dan verder moet 

doen!

Meer informatie
www.alertvoorasbest.be



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

Nieuwe woonprojecten van De Woonbrug

De sociale huisvestingsmaatschappij De Woonbrug opent op 1 april wachtlijsten voor twee 

nieuwe woonprojecten. Aan woonzorgcentrum Sint-Anna aan de Vorselaarsebaan start de 

aannemer dit jaar met de bouw van vijftig appartementen, verdeeld over drie gebouwen. De 

appartementen zijn voorbehouden voor kandidaat-huurders vanaf 65 jaar die zelfstandig willen 

wonen. Ze hebben een inloopdouche, brede deuren, en zijn drempelvrij. De gebouwen hebben 

een lift. De Woonbrug verwacht dat de eerste appartementen in 2022 verhuurd kunnen worden.

In de Zavelstraat komt er een nieuw woonproject met elf appartementen. De appartementen 

hebben één, twee of drie slaapkamers. Er is een lift en ondergrondse parkeergelegenheid.

35maart 2020

Welke effecten heeft 
het Provinciaal 
Beleidsplan Ruimte 
op het milieu?

www.provincieantwerpen.be/

Willen we in de toekomst voor iedereen 

ruimte om te wonen, te werken en te 

leven, dan moeten we daar nu al over 

nadenken. De bevolking groeit immers, 

terwijl de beschikbare ruimte niet 

toeneemt. De druk op het klimaat 

maakt het bovendien noodzakelijk om 

duurzaam met ruimte om te springen. 

Daarom werkt de provincie Antwerpen 

aan een nieuw Beleidsplan Ruimte. In 

dit plan staat hoe we op lange en 

middellange termijn met de beschik-

bare ruimte zullen omgaan.

Afgelopen najaar kon u uw mening 

reeds geven over de conceptnota. Nu 

vraagt de provincie uw hulp om de 

mogelijke effecten van dit beleidsplan 

op mens en milieu in kaart te brengen. 

Voor elke keuze die in het beleidsplan 

wordt gemaakt, wil de provincie 

bepalen welke effecten op het milieu 

onderzocht moeten worden en op 

welke manier dit het beste kan gebeu-

ren. Moeten in een bepaald gebied 

enkel de gevolgen voor de lucht- en 

bodemkwaliteit onderzocht worden? 

Of moeten we bijvoorbeeld ook kijken 

naar de impact op het verkeer?

Van 3 februari tot 2 april kunt u de 

voorbereiding van de milieueffecten-

rapportage (plan-MER) inkijken. Dat 

kan in het Provinciehuis of op afspraak 

bij het stadsloket (www.herentals.be/ 

openbaar-onderzoek). U vindt de 

documenten ook op www.provincie-

antwerpen.be/beleidsplanruimte. 

Meer informatie:

Reageren kan tot en met 2 april 2020 via 

mer@vlaanderen.be, met een brief aan 

het Team Mer van het Departement 

Omgeving (Koning Albert II-laan 20/8, 

1000 Antwerpen) of door afgifte tegen 

ontvangstbewijs bij het stadsloket.

beleidsplanruimte

Op zaterdag 21 maart vindt aan het buurthuis in Diependaal (Musketstraat 100) een tuinklusdag 

plaats. Samen met De Woonbrug gaan de inwoners van de wijk aan de slag om de wijk een 

opknapbeurt te geven. Iedereen mag meehelpen, in de eigen tuin, of bij de buren, door te 

snoeien, te maaien of te planten. Wie dat wil, mag mee het zwerfvuil in de wijk opruimen. De 

kinderen werken samen aan een groot insectenhotel. Het stadsbestuur ondersteunt de actie. Als 

u in uw eigen buurt iets gelijkaardigs wil organiseren, dan mag u contact opnemen met het 

stadsbestuur.

Een tuinklusdag in de wijk

Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we 

wonen ook. Maken we in de toekomst plaats voor 

meer groen? Hoe pakken we parkeerproblemen 

aan? Wordt het contact met onze buren beter? 

Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt? 

Doe de woontest

Nieuwsgierig? Doe de woontest op thuisindetoekomst.be.

Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even 

duidelijk. Daarom lanceert de Vlaamse overheid 

samen met lokale besturen Thuis in de Toekomst. 

Via deze online woontest geeft u informatie aan 

de stad over hoe u graag wilt wonen: wat u 

belangrijk vindt en wat niet. En daarmee kunnen 

we samen plannen voor de toekomst maken.

Breng uw tuinafval naar het recylagepark

De lente staat voor de deur en stilaan duiken we weer de tuin in om alles op orde te brengen. Uw 

tuinafval kunt u composteren of meegeven met de huis-aan-huisophaling. Met boomstronken, 

gras, takken, klein snoeihout, resten van planten en haagscheersel kunt u ook op het recyclage-

park terecht. Elk Herentals gezin mag 50 kilogram tuinafval per jaar gratis brengen. Daarna 

betaalt u 0,15 euro per kilo. Houd er wel rekening mee dat u geen grote hoeveelheid in een keer 

mag afgeven. De container zou dan te snel vol zijn waardoor andere inwoners hun tuinafval niet 

meer kwijt kunnen.



Meer informatie: coördinator Anja Schellens, gsm 0474-55 09 24, coord.cado@iok.be

Dag van de Zorg

Welkom in dagopvang Cado Herentals

Dagopvangcentrum Cado Herentals neemt deel aan de Dag van de Zorg op zondag 15 maart. 

Tussen 10 en 17 uur bent u van harte welkom voor een rondleiding, informatie en koffie met 

gebak. Het centrum bevindt zich in een gerenoveerde vleugel van woonzorgcentrum Sint-

Anna (Vorselaarsebaan 1). 
 

De gasten brengen er een gezellige dag door in een warme, huiselijke sfeer. Ze kunnen er 

helpen koken, in de tuin werken, naar de winkel gaan, kaarten of gewoon gezellig koffieklet-

sen.

Cado Herentals is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16.30 uur. De dagopvang 

kost 3,50 euro per uur. Voor een ontbijt of een middagmaal betaalt u extra.

 

Cado staat voor Collectieve Autonome Dagopvang. Ouderen, zorgbehoevenden en mensen 

met dementie krijgen er zorg op maat. Dankzij de dagopvang hebben hun mantelzorgers 

even tijd voor zichzelf terwijl hun geliefde goed verzorgd wordt. Ook wie zich vaak eenzaam 

voelt en graag wat gezelschap heeft, is welkom.

SAMENLEVEN

kom

1 maart: 
Complimentendag

In de bibliotheek van Herentals zit 

Warme William de hele maand op zijn 

bankje. Kom langs en laat weten wie úw 

Warme William is. Met een welge-

meend compliment kunt u de persoon 

die steeds voor u klaar staat, bedanken. 

Een compliment krijgen doet deugd! 

Maar wist u dat ook het geven van 

complimenten uw veerkracht ver-

sterkt? Bovendien is het besmettelijk. 

Wie positiviteit uitstraalt, krijgt ook 

meer erkenning en waardering terug. 

Daardoor komen we als vrienden, 

familie of collega's dichter bij elkaar. 

Redenen genoeg dus om complimenten 

uit te delen op 1 maart! 

6 maart 2020

AZ Herentals zet zijn deuren open

Meer informatie: AZ Herentals, Nederrij 133, tel. 014-24 61 11, www.azherentals.be

Warme zorgverlening in een modern en vernieuw(en)d ziekenhuis, dat is AZ Herentals! De 

medewerkers zetten zich elke dag in voor patiënten, bezoekers en collega's om hun motto 

'Wij staan borg voor kwaliteit en zorg' waar te maken. En dat tonen ze u graag op zondag 15 

maart van 10 tot 17 uur.

U kunt er onder meer ervaren hoe het is om chirurg te zijn in het operatiekwartier, onderzoe-

ken ondergaan en zelf uitvoeren, de vernieuwde daghospitalen bezoeken en kennismaken 

met revalidatiemogelijkheden, zowel in het ziekenhuis als bij To Walk Again. Ook voor 

kinderen en jonge gezinnen zijn er heel wat leuke activiteiten. Kortom, voor ieder wat wils!

Sint-Anna zoekt
vrijwilliger

Bent u geduldig, zachtaardig en 

communicatief? Kunt u zich in het 

weekend vrijmaken tussen 8 en 9.45 

uur? Dan bent u de vrijwilliger die 

woonzorgcentrum Sint-Anna zoekt om 

bewoners te helpen bij het ontbijt op 

zaterdag en/of zondag.

Interesse? Neem contact op met Kelly 

Huysmans (tel.014-24 89 46, 

kellyhuysmans@ocmwherentals.be).

Foto: Koen Van de Roy - Vlaamse Ouderenraad



Wilt u er graag bij zijn? Reserveer uw 

plaats via het cultuurcentrum (Grote 

Markt 35, www.schaliken.be/tickets, 

tel. 014-21 90 88). Een ticket kost 15 

euro. Hebt u een Vrijetijdspas, dan 

betaalt u 7,50 euro.

Toneel over 
dementie

Herman is een oude weduwnaar die 

zich verscholen houdt in de vertrouwde 

omgeving van zijn huis. Het weinige 

contact met de buitenwereld komt van 

zijn kleinzoon, Stan. Wanneer Herman 

langzaam door dementie ingekapseld 

wordt, wordt de ooit zo vertrouwde 

relatie tussen grootvader en kleinzoon 

verstoord door nieuwe en onbekende 

hindernissen. In de zoektocht van Stan 

naar zijn grootvader van vroeger blijkt 

humor het beste bindmiddel tussen 

deze twee.

Op dinsdag 10 maart 

om 20 uur kunt u in 

cultuurcentrum 't Schaliken 

een toneelvoorstelling over dementie 

bijwonen. Carry Goossens, Manu 

Jacobs en Ann De Winne spelen Vergeet 

mij niet, een verhaal over de vriend-

schap tussen een grootvader met 

dementie en zijn kleinzoon. 

Het is de bedoeling dat de groeisessies niet te zwaarmoedig worden. De begeleiders, Kim en 

Kristien, kiezen voor een positieve aanpak. Kim is rouw-en-verliescoach bij Be-lief en Kristien is 

medewerker bij Convent2. Zij zorgen voor de nodige afwisseling en staan ook open voor inbreng 

van de deelnemers. Er wordt steeds rekening gehouden met uw persoonlijk rouwproces. U kiest 

zelf wat u al dan niet wilt vertellen.

De groeisessies zijn een organisatie van het seniorenoverleg en dienstencentrum Convent2. Wilt 

u graag deelnemen, maar raakt u niet in Convent2? Laat het weten aan Kristien. Zij zoekt mee 

naar een oplossing. 

kristienuytterhoeven@ocmwherentals.be

Ÿ Hoe ga ik verder met mijn leven nu mijn partner er niet meer is?

Meer informatie en inschrijvingen: Kristien Uytterhoeven, tel. 014-28 20 03, 

Als u uw partner verliest, dan staat uw wereld helemaal op z'n kop. Niets is nog hetzelfde en er 

gaan een hoop vragen door uw hoofd:

Ÿ Hoe bouw ik mijn leven weer op?

Ÿ Op wie kan ik rekenen?

Ÿ Hoe ga ik de feestdagen of de verjaardag van mijn dierbare doorkomen?

Het is belangrijk om te weten dat u niet alleen staat met uw verdriet. Andere mensen die hun 

partner verloren, weten wat u doormaakt. Zij hebben vaak dezelfde vragen en gevoelens als u. 

Daarom vinden er binnenkort groepsbijeenkomsten of 'groeisessies' plaats in dienstencentrum 

Convent2 (Augustijnenlaan 26/1). De sessies zijn bedoeld voor 65-plussers die, nog maar pas of 

reeds langer geleden, hun partner verloren. Het gaat om een kleine groep van niet meer dan tien 

deelnemers. U komt zes keer samen: op woensdagen 1 april, 15 april, 29 april, 13 mei, 27 mei en 

10 juni.

Niet loslaten, anders vasthouden!

Ÿ Hoe moet het met de praktische taken?

Groeisessies voor mensen die hun partner verloren

Ÿ Hoe ga ik om met het alleen zijn?

Ÿ Waar kan ik terecht?

Ÿ Hoe kan ik omgaan met al deze gevoelens?

deN Babbelhoek viert feest

deN Babbelhoek bestaat vijftien jaar. Iedereen 

is welkom op het verjaardagsfeest! Het feest 

vindt plaats op zaterdag 7 maart van 14 tot 20 

uur in Kerkstraat 40. 

Meer informatie: www.facebook.com/deNBabbelHoek, www.wereldtals.be

deN Babbelhoek is een praatgroep waar 

anderstaligen Nederlands kunnen oefenen. De 

praatgroep komt elke dinsdag samen in de 

Nederrij 115. U kunt er vrij binnen en buiten 

lopen tussen 12 en 15 uur. Iedereen is er 

welkom en deelnemen is gratis.
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Door de bijeenkomsten heb ik ingezien dat verlies niet alleen verdriet is, 
maar ook dankbaarheid kan schenken om wat geweest is.



8 maart 2020

HARTVEILIGE STAD

Elke dag worden in ons land ongeveer dertig mensen getroffen door een hartstilstand. Op zo'n moment telt elke seconde: de 

eerste zes minuten zijn letterlijk van levensbelang. Helaas wordt amper 8 procent van de slachtoffers met succes gereanimeerd. 

Onderzoek heeft echter uitgewezen dat de overlevingskans tot 60 procent stijgt wanneer bij de reanimatie een AED-toestel 

(Automatische Externe Defibrillator) wordt gebruikt.

Samen maken we Herentals Hartveilig

Daarom werkt het stadsbestuur samen met het Rode Kruis aan het project Steden en Gemeenten Hartveilig. We plaatsen AED-

toestellen op publieke plaatsen en organiseren cursussen, zodat iemand die in Herentals een hartstilstand krijgt, meer kans 

heeft op overleven. Herentals draagt dan ook officieel de titel van Hartveilige stad.

Een AED-toestel is een draagbaar toestel dat zelf het hartritme van het 

slachtoffer analyseert en indien nodig een elektrische schok toedient. 

De stad heeft zelf tien AED-toestellen, die iedereen kan gebruiken. 

Vier van die toestellen werden onlangs bijgeplaatst: aan Convent2, 

het buurthuis van Diependaal, de Sint-Jan-de-Doperkerk op de 

Molekens en het pleintje aan de Stadspoortstraat en de Boeren-

krijglaan. Deze toestellen werden geschonken door het Rode Kruis en 

Fifty-One Club Herentals. 

De stad wil zo veel mogelijk AED-toestellen voor iedereen beschikbaar 

maken. Daarom is er een subsidie voor verenigingen, scholen, horeca- 

en handelszaken die een AED-toestel aankopen. Ook als u een 

buitenkast koopt voor een toestel dat u al hebt, krijgt u een financiële 

tegemoetkoming van de stad. Meer informatie over deze subsidie en 

een aanvraagformulier vindt u terug op www.herentals.be/hartveilig.  

Waar vindt u de AED-toestellen?

Daarnaast zijn er in Herentals nog een twintigtal toestellen die 

eigendom zijn van andere organisaties. U vindt een overzicht van alle 

AED's op www.herentals.be/hartveilig. 

Subsidie voor de plaatsing van een AED-toestel

Help ons om dit overzicht zo volledig mogelijk te maken. Staat er een 

AED-toestel niet in dit overzicht? Meld dit dan aan de stad via tel. 014-

28 50 50 of info@herentals.be.

Meer informatie
www.herentals.be/hartveilig

U kunt een infosessie volgen op dinsdag 17, 24 of 31 maart, van 19 tot 

22 uur. Op donderdag 12 en 26 maart zijn er ook namiddagsessies van 

13.30 uur tot 16.30 uur. De sessies vinden plaats in de lokalen van het 

Rode Kruis (Schoolstraat 46). Deelnemen is gratis. Wilt u graag een 

sessie volgen, schrijf u dan in via www.herentals.be/hartveilig of via 

de dienst gelijke kansen en preventie (tel. 014-24 66 43).

Opleidingen reanimatie en defibrillatie

Ook u kunt het verschil maken! Om mensen met een hartstilstand te 

redden, moet u snel kunnen reageren. Daarom willen de stad en het 

Rode Kruis zo veel mogelijk inwoners laten kennismaken met reanima-

tie en het gebruik van de defibrillator. 



CC ’T SCHALIKEN

Foto: De Milieuboot

Trio Trad 
Boke Hertals
Dinsdag 3 maart om 12.15 uur in de foyer

Muziek kent geen grenzen, en dat toont Trio 

Trad aan met zijn aanstekelijke en ontroerende 

wereldmuziek. Dit Belgische muziektrio brengt 

verrassende persoonli jke composit ies, 

bekendere werken van onder anderen Bach en 

Couperin, en traditionele muziek, zoals een 

huwelijksdans uit Transsylvanië.

Toegang: gratis (inclusief boterham)

(Voorprogramma: Woolvs)
Passages
Vrijdag 6 maart om 20 uur in de schouwburg 

Na een lange zoektocht heeft de Kempense 

band Geppetto & The Whales zichzelf terugge-

vonden: rijper, vitaler en beter dan eerst. Maar 

vooral: gretig om weer op een podium te staan. 

Op hun nieuwste cd, Passages, primeert 

songschrijven in zijn puurste vorm. U zou het 

Kempense americana kunnen noemen: glas-

helder en melodieus, blakend van levenslust en 

tegelijk ook donker.

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

Geppetto & The Whales

Thelonious 
Zondag 8 maart om 14.30 uur in de schouwburg

Zonzo Compagnie 

In Thelonious zet Zonzo Compagnie de muziek 

en de figuur van de legendarische jazzmuzikant 

Thelonious Monk centraal. Een drummer, een 

pianist en een bassist nemen u mee naar het 

New York van de eerste helft van de twintigste 

eeuw. De even koppige als geniale Thelonious 

Monk volgt een grillig parcours, en maakt 

daarbij muziek vol afwijkende harmonieën en 

vreemde ritmes.

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

Romantische 

Flemish Chamber 
Philharmonic o.l.v. 
Herman Engels 

balletmuziek
Woensdag 11 maart om 20 uur 

in de schouwburg 

 
Toegang: 20 euro / 17 euro (Vrienden-

pas) / 10 euro (Vrijetijdspas)

Dit concert van het Flemish Chamber 

Philharmonic staat in het teken van de 

dans en de romantiek. Op het program-

ma staan onder andere Het zwanen-

meer van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski en de 

Carmen-suite  van Georges Bizet. 

Minder bekend maar niet minder 

indrukwekkend is Coppelia, een ballet 

van de Franse romanticus Léo Delibes, 

dat een meeslepende wals bevat.

Donderdag 12 maart om 20 uur 

in jeugdhuis Tiener, Grote Markt 41

Toegang: gratis; u moet wel inschrijven

Pact de Mic 

Na een intensief workshopparcours 

onder leiding van Nigel Williams toont 

het nieuwe plaatselijke comedytalent 

zijn kunnen. Bent u benieuwd of er een 

nieuwe Alex Agnew of Philippe Geubels 

ontspruit uit de Kempense zandgrond? 

Kom het zelf ontdekken! Nigel Williams 

praat de avond aan mekaar. De voor-

stelling verloopt in samenwerking met 

't Pact.
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In zijn nieuwe solovoorstelling sleept Fred 

Delfgaauw u op onnavolgbare wijze mee in de 

wereld van kluizenaars en theatrale groot-

heden. Hij brengt u naar Den Haag, waar hij zijn 

vroege jeugd doorbracht. Na het succes van zijn 

vorige shows kunt u ook nu weer humor en 

ontroering verwachten. Die liggen soms zo dicht 

bij elkaar dat het heerlijk schuurt. 

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas) / 7 euro (Vrijetijdspas)

Fred Delfgaauw 

Zaterdag 14 maart om 20 uur in de schouwburg

Paradijsvogels

Het voordeel van de twijfel: hoe filosofie je leven kan 
veranderen

Deze lezing is door het grote succes verplaatst 

van de Lakenhal naar de schouwburg.

Donderdag 26 maart om 20 uur in de schouwburg

Is tegenslag altijd slecht? Hoe verstandig is het 

om uw hele identiteit te laten afhangen van uw 

status? Heeft het zin om geluk na te streven? 

Filosoof en theatermaker Stefaan Van Brabandt 

bewijst in deze lezing dat filosofie nog steeds 

relevant en bevrijdend is. De denkbeelden van 

de grote filosofen kunnen ons vandaag nog 

steeds verrijken, inspireren en verbeteren.

Stefaan Van Brabandt 

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas) / 5 euro (Vrijetijdspas)
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CC ’T SCHALIKEN

Tim Oelbrandt 
Heen en terug
Zaterdag 28 maart om 20 uur in de foyer van cc 't Schaliken 

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

euro (Vrijetijdspas)

Goochelaar, magic consultant en hypnotiseur 

Tim Oelbrandt voert u mee in een absurde 

wereld van magie en het onderbewustzijn. Is 

het echt of zijn het truken van de foor? Dat mag 

u zelf uitmaken. Eén ding staat vast: het wordt 

een waanzinnige avond, vol humor en geniale 

hersenspinsels. 

 (allround dj - Grobbendonk)

 (indie rock - Herentals)

Op vrijdag 13 maart vindt de finale van 

de eerste editie van Nief talent plaats in 

jeugdhuis Tiener (Grote Markt 41). 

Deze muziekwedstrijd is een organisa-

t ie van de Netelandgemeenten: 

Grobbendonk, Herentals, Herenthout, 

Olen en Vorselaar. Via een preselectie 

koos elke gemeente een kandidaat voor 

de grote finale. Volgende muzikanten 

werden geselecteerd:

Finale muziekwedstrijd 
Nief talent

Ÿ Dj Reeze

Ÿ Louter

 (stoner-rock - Olen)

De volgorde van de concerten wordt op 

de avond zelf bepaald. Om 20 uur start 

de eerste band of dj en om 23.30 uur 

wordt de winnaar bekend gemaakt. Die 

krijgt drie dagen opnametijd in een 

professionele muziekstudio. 

 (wereldmuziek - Herenthout)

Ÿ Bram Desimpelaere & The High 

Hopes 

 (akoestische punk-rock - Vorselaar)

Streekgenoot en stand-upcomedian 

Tom Cools verzorgt de presentatie. De 

toegang is gratis.

Ÿ Last Living Souls

Ÿ Braca

Nief talent
Muzikale helden 
uit het Neteland
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tel. 014-21 90 88, www.schaliken.be

Info en tickets: 

cc 't Schaliken, Grote Markt 35, 

cultuurcentrum@herentals.be 

 

Dinsdag 24 maart om 20 uur

Arthur Fleck heeft problemen om zijn 

weg te vinden in een ontwricht 

Gotham. Overdag treedt hij op als 

clown, 's avonds probeert hij een voet 

aan de grond te krijgen als stand-

upcomedian. Als Arthur ontdekt dat hij 

zelf altijd het mikpunt is van de grap, 

neemt hij één verkeerde beslissing, die 

een kettingreactie op gang brengt. In 

deze Amerikaanse misdaadfilm uit 

2019 zet Joaquin Phoenix een buiten-

gewoon intense en huiveringwekkende 

versie neer van de schurk uit de 

Batmanstrips. 

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

pas) / 2,50 euro (Vrijetijdspas)

in de schouwburg

Joker 

Woensdag 25 maart om 14.30 uur

Het is 1927 en de Crawleys en hun 

personeel maken zich op voor hoog 

bezoek: koning George V en koningin 

Mary komen het adellijke gezelschap 

van Downton verblijden met een visite. 

Dit brengt de nodige zenuwachtigheid 

met zich mee, niet het minst bij het 

huispersoneel. In dit Brits kostuum-

drama uit 2019 hernemen de acteurs 

uit de populaire televisieserie hun rol.

in de schouwburg

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

pas) / 2,50 euro (Vrijetijdspas)

Downton Abbey 

Roeland Hendrikx, Nicolas Dupont, Lucas Blondeel en 
Elena Peeters 

Vrijdag 27 maart om 20 uur in de Sint-Catharinakerk, Begijnhof

L'histoire du soldat is een compositie in twee 

delen van Igor Stravinsky, in de vorm van een 

melodrama. De componist werkte hiervoor 

samen met schrijver Charles Ferdinand Ramuz. 

Dit muziekstuk uit 1918 heeft de tand des tijds 

moeiteloos doorstaan en blijft boeiend. 

L'histoire du soldat

8 euro (Vrijetijdspas)

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas) / 

TENTOONSTELLING

Heartwork

De toegang is gratis.

Stoffel Beyens en C-ARTon 

Van zaterdag 21 maart tot en met zondag 12 april in de Lakenhal

Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Vernissage: vrijdag 20 maart om 20 uur

Stoffel Beyens en C-ARTon zijn twee bevriende kunstenaars. Stoffel maakt grafische prints. 

Hij bewerkt digitale foto's met Photoshop en print de werken op plexiglas of houten panelen. 

Zo nodig bewerkt hij ze nog met acryl- of olieverf.

Bij het werk van C-ARTon komen alle emoties aan bod. Zijn schilderijen kenmerken zich door 

het contrast tussen een felle achtergrond en levendig portret in Oost-Indische inkt, wat zich 

uit in een popartgevoel. 

FILM
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Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij. De een geeft veel tijd, de ander wat minder. 

Maar één ding hebben ze gemeen: ze zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel. Zij maken het verschil.

Dank u wel, vrijwilliger!
Van 29 februari tot 8 maart is het Week van de Vrijwilliger. De stad wil van de gelegenheid gebruikmaken om al haar vrijwilligers 

te bedanken. En ook iedereen die zich in het Herentalse verenigingsleven of daarbuiten inzet, verdient een pluim. 

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

Je moet het maar doen!
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foto: Hans Otten

De inschrijvingen starten op maandag 9 maart om 18 uur via de webshop en aan de balie van de 

dienst sport en jeugd (Markgravenstraat 107). 

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

In de paasvakantie sluiten de Grabbelpasactiviteiten en de sport- en themakampen aan op de 

achtste editie van Wereldtals. Alles staat in het teken van 'gluren bij andere culturen'. De 

Grabbelpassers gaan onder andere dansen op zuiderse ritmes, aan kinderyoga doen en de 

jeugdfilm Pachamama bekijken. De sportievelingen kunnen deelnemen aan leuke atletiek- en 

voetbalkampen, kennismaken met golf of zich uitleven tijdens de highland games. 

Bezorg uw kinderen een leuke paasvakantie

Inschrijven kan van maandag 30 maart 

om 18 uur tot en met woensdag 1 april 

om 18 uur via de webshop. Heeft uw 

kind nog geen zwemles gevolgd bij de 

stad of deelgenomen aan een test-

moment, neem dan eerst contact op 

met de dienst sport en jeugd (tel. 014-

21 21 86) om te bepalen voor welk 

niveau u uw kind kunt inschrijven.

Zwemlessen tijdens de 
paasvakantie

Tijdens de paasvakantie kunnen 

kinderen vanaf vier jaar een reeks 

t u r b o z w e m m e n  v o l g e n  i n  h e t 

Netepark. Van maandag 6 april tot en 

met vrijdag 10 april krijgen de kinderen 

elke voormiddag een zwemles. De 

zwemlessen zijn opgedeeld in verschil-

lende niveaus.

Meer informatie en inschrijvingen: 

www.herentals.be/zwemlessen

Leertuin (W)Onder-
wijs Wijngaard Ibis

’t Klavertje
De Weg-

wijzer

De Vesten
Arkades

Ring 67 Ring 5 Zandkapel-
weg

Augustijnen-
laan Koulaak

48 (48) 96 (96) 48 (48) 17 (17) - 25 (25) 17 (17) 35 (35) 35 (35) 15 (15)
14 (9)

Geboren
in 2017 48 (15) 96 (26) 48 (2) 18 (2) - 25 (17) 17 (6) 35 (9) 35 (5) 15 (6)

Geboren 
in 2016 48 (37) 96 (36) 48 (0) 22 (0) - 25 (14) 17 (5) 35 (18) 35 (15) 15 (4)

14 (0)
Geboren 
in 2015 48 (12) 96 (17) 48 (2) 12 (2) - 30 (3) 24 (16) 35 (17) 35 (7) 15 (9)

leerjaar
Eerste 48 (5) 96 (17) 48 (9) 22 (2) - 25 (0) 25 (9) 35 (12) 50 (7) -

28 (11)

leerjaar
Tweede 48 (11) 96 (15) 48 (6) 20 (3) - 25 (0) 25 (6) 35 (13) 50 (9) -

leerjaar
Derde 48 (10) 96 (21) 48 (9) 19 (0) 25 (7) 25 (6) - 35 (16) 50 (13) -

28 (11)
Vierde
leerjaar 48 (16) 96 (36) 48 (3) 15 (0) 25 (3) 25 (4) - 35 (7) 50 (10) -

leerjaar
Vijfde 48 (2) 96 (21) 48 (1) 19 (0) 50 (4) - - 35 (13) 50 (5) -

28 0)
Zesde
leerjaar 48 (5) 96 (35) 48 (0) 9 (0) 50 (14) - - 35 (7) 50 (5) -

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

Aantal leerlingen in de basisscholen

Alle basisscholen moeten hun aantal leerlingen voor het volgende schooljaar bekendmaken. Tussen haakjes ziet u het aantal plaatsen dat 

nog vrij is. De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 starten op maandag 2 maart.

Geboren
in 2018
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Sport, jeugd en evenementen

De Vossenberg, Markgravenstraat 107 

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

www.facebook.com/

sportenjeugd.herentals

Meer informatie

Bij uw aanvraag moet u een petitielijst 

voegen. Op die lijst staan de namen, 

adressen en handtekeningen van de 

gezinnen in de straat die akkoord gaan. 

Als de speelstraat een andere straat 

onbereikbaar maakt, moet u ook die 

straat aan de petitielijst toevoegen. In 

totaal moet 60 procent van de gezinnen 

akkoord gaan.

Tijdens de maanden juli en augustus 

kunt u van uw straat een speelstraat 

maken. Daar kunnen de kinderen 

tussen 12 en 21 uur veilig spelen. Er zijn 

wel enkele voorwaarden. Zo moet uw 

straat in een woonzone liggen waar de 

toegelaten snelheid niet hoger is dan 50 

kilometer per uur. De straat mag 

bovendien niet op een route van De Lijn 

liggen.

Uw straat, een speel-
straat?

Aanvragen voor speelstraten moeten 

uiterlijk op dinsdag 31 maart bij het 

stadsbestuur zijn. U vindt het regle-

ment en het aanvraagformulier terug 

op www.herentals.be/speelstraat.

Elke speelstraat kan ook dit jaar weer 

een bezoek van onze Speelbus aanvra-

gen.

Foto: De Milieuboot

Van 1 tot 7 maart staat de Week van de Keigezonde Kempen op de kalender. De 

gezondheids- en welzijnspartners uit de Kempen hebben een goedgevuld pro-

gramma samengesteld met activiteiten voor een gezond(er) gezinsleven. U 

ontdekt ze allemaal op www.gezondekempen.be. Hier vindt u een greep uit het 

aanbod in Herentals.

Week van de Keigezonde Kempen

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

  

Actieve Speelbabbel

De Speelbabbel is een speel- en ontmoetingsplek in de Spiegelfabriek (Lierseweg 132) waar 

ouders met jonge kinderen elke dinsdagvoormiddag welkom zijn. Omdat bewegen gezond 

is, verhuist de Speelbabbel een keer per maand naar de turnzaal van De Vossenberg 

(Markgravenstraat 107). Daar staat een parcours klaar waar de kleintjes naar hartenlust 

kunnen klimmen en klauteren. Op dinsdag 3 maart staat de actieve Speelbabbel in het teken 

van de Week van de Keigezonde Kempen. U kunt vrij langskomen tussen 9.30 uur en 11.30 

uur. 

Knutselen met fruit

Gezond eten kan ook leuk zijn! Op woensdag 4 maart om 14 uur kunt u samen met uw  

kinderen leuke knutselwerkjes maken met fruit. Tussendoor wat stukjes fruit ‘snoepen’ 

hoort daar natuurlijk ook bij! Kom naar het wijkgezondheidscentrum (Nonnenstraat 12/2) 

en doe mee! Deelnemen is gratis maar u moet wel vooraf inschrijven via herentals@ 

wgckempen.be.

Meer informatie: Wijkgezondheidscentrum Herentals, Tinne Persoons, tel. 014-14 01 04

Zwerfvuilactie

Meer informatie: preventie@herentals.be

Op woensdag 4 maart organiseert de stad een zwerfvuilactie, 

waaraan u samen met uw kinderen of kleinkinderen kunt deel-

nemen. Kom tussen 14 en 17 uur naar de tuinzaal van 't Hof (Grote 

Markt 41) of het Dorpshuis van Noorderwijk (Ring 26) en steek een handje toe. Het nodige 

materiaal is beschikbaar. Achteraf krijgt u een lekkere kom soep en is er een leuke verrassing 

voor elk kind. Zonder al dat kleine zwerfvuil is het voor iedereen veel aangenamer om te 

wandelen, te winkelen en te wonen in onze mooie stad. En dat willen we toch allemaal? 

JEUGD



AANKONDIGINGEN

Jeugdboekenmaand

Op woensdag 25 maart kunnen kinderen van 

vier tot acht jaar komen luisteren naar een 

verhaal over kunst. Daarna is er een knutsel-

moment waarbij de kinderen de kunstenaar in zichzelf naar boven kunnen laten komen. We 

starten om 16 uur en ronden af om 17 uur. Deelnemen is gratis. Het aantal deelnemers is 

beperkt, dus reserveer vooraf een plaatsje. 

Op woensdag 25 maart om 20 uur kunt u komen luisteren naar een lezing van Koen Van de 

Merckt. Hij begeleidde twaalf studenten van de Odissee Hogeschool die op stage gingen in 

de Cordillera, een politiek onrustige regio in de Filipijnen. Vier weken lang leefden en 

werkten ze samen met de lokale bevolking. Deze Wereldtals-activiteit is een organisatie van 

Velt, Vormingplus Kempen en Solidagro. Deelnemen is gratis, maar u moet zich wel vooraf 

inschrijven.

Vijftien kinderen van de Herentalse kinder- en jeugdjury lazen dit 

schooljaar acht boeken. Op woensdag 25 maart om 17 uur maken 

zij met het nodige tromgeroffel bekend welk kinderboek zij het 

beste vonden. Simone Milsdochter installeert haar microfoons van 

Verhaal zoekt stem in de bib en maakt samen met de juryleden 

live een luisterverhaal van het winnende boek. Iedereen is 

welkom om te komen luisteren. En wie weet … zelf ook iets voor te 

lezen.

De bibliotheek is nog op zoek naar een vrijwilliger die de kinderen volgend schooljaar kan 

begeleiden in hun zoektocht naar het beste boek. Leest u graag en hebt u ervaring in het 

begeleiden van kinderen? Kunt u zich een keer per maand een uurtje vrijmaken op woens-

dagnamiddag? Meld u dan aan via bibliotheek@herentals.be. U ontvangt een uitnodiging 

om op woensdag 25 maart kennis te maken met de kinder- en jeugdjury en ervaringen uit te 

wisselen met de leesbegeleiders van dit schooljaar.

De bibliotheek sluit de Jeugdboekenmaand in schoonheid af op woensdag 1 april. Tussen 14 

en 17 uur bewijzen de jongste leerlingen uit de afdeling woord van de Stedelijke Academie 

voor Muziek, Woord en Dans dat ze niet op hun mondje gevallen zijn. Kom naar de bib en 

wandel mee langs hun pad van kunstzinnige overpeinzingen en artistieke vertellingen. 

De Jeugdboekenmaand staat dit jaar in het 

teken van kunst. De bibliotheek klopte dan 

ook aan bij de twee Herentalse academies om 

er samen een bijzondere editie van te maken. 

Enkele leerlingen van de Stedelijke Academie 

voor Beeldende Kunst gingen alvast creatief 

aan de slag. Zij vroegen zich af: 'Waarom is er 

zoveel naakt in de kunst?' Het resultaat van 

hun zoektocht kunt u tot 1 april bewonderen 

op de ramen van de bibliotheek.

De Filipijnse Cordillera, een streek vol contrasten

De kinder- en jeugdjury feest! 

Meer informatie en inschrijvingen: bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50, 

Bibnieuws
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volwassenen

Volwassenen die willen leren zwem-

men, kunnen in het Netepark terecht. 

Op maandag 27 april start een nieuwe 

reeks van vijf groepslessen. De zwem-

lessen vinden telkens plaats op 

maandag van 20.15 uur tot 21 uur. 

Inschrijven kan van maandag 30 maart 

om 18 uur tot en met maandag 6 april 

om 18 uur.

Meer informatie en inschrijvingen: 

www.herentals.be/zwemlessen

Zwemlessen voor 

Yoga voor senioren

Op woensdag 4 maart start Seva Yoga 

Kempen met een cursus yoga voor 

senioren. De lessen vinden plaats om 

15.30 uur in de turnzaal van kOsh 

Campus Scheppersstraat. U kunt 

parkeren op de speelplaats (toegang  

via Sint-Jansstraat 144). De eerste les is 

vrijblijvend en gratis. Breng uw eigen 

mat en een handdoek mee en draag 

losse kleding.

Meer informatie: Seva Yoga Kempen, 

tel. 014-21 06 76, info@sevayoga.be, 

http://sevayoga.be/

De voorstellingen vinden plaats in 

cultuurcentrum 't Schaliken (Grote 

Markt 35) op zaterdag 21 en zondag 22 

maart. Een ticket kost 9 euro. Kinderen 

tot 12 jaar betalen 6 euro. 

www.samwdherentals.be

tel. 014-21 33 05, 

Maanjaar

De leerl ingen van de Stedel i jke 

Academie voor Muziek, Woord en Dans 

brengen dit jaar een dansvoorstelling 

met livemuziek en een koor. Het thema 

van de voorstelling is: de twaalf 

maanden. Via dans, muziek en tekst 

krijgt elke maand een eigen kleur.

Meer informatie: Stedelijke Academie 

voor Muziek, Woord en Dans, 



Winterwandelingen

Nog tot 15 maart 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 lang-

zame wandeling. Inschrijven is niet nodig en 

deelnemen is gratis.

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

www.herentals.be/toerisme

Op zondag 1 maart vertrekt de wandeling aan 

De Snelle Duif (Streepstraat 15), op 8 maart aan 

Club Human (Grote Markt 16) en op 15 maart 

aan de cafetaria van het Netepark (Vorselaarse-

baan 56). Deze laatste wandeling is ook geschikt 

voor rolstoelgebruikers. 

Wandelen in het spoor van de kluizenaar

In het natuurgebied Kempische Heuvelrug wisselen dennenbossen, loofbossen, heidevelden en 

vennen elkaar af. Dit diverse landschap biedt dan ook een woonplaats aan talrijke dieren. Op 

zondag 29 maart kunt u dit mooie bosgebied verkennen tijdens de zomeruurwandeling van 

Kempens Karakter en de vzw Toerisme. U kunt tussen 10 en 15 uur vertrekken aan het nieuwe 

wandel- en fietscafé De Kluis (Lichtaartseweg 169). De wandeling is ongeveer tien kilometer 

lang. Deelnemen kost 2 euro, een drankje inbegrepen.

Omdat u door het bos wandelt, kunt u het beste aangepaste schoenen aantrekken. Houd er ook 

rekening mee dat de wandeling niet geschikt is voor kinderwagens en rolstoelen.

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

Meer informatie: www.kortsluiting.be

Nieuw literair tijd-
schrift zoekt redactie

De vzw Kortsluiting is op zoek naar 

enthousiaste en eigenzinnige taalkun-

stenaars om een literair tijdschrift voor 

Herentals en de Kempen op poten te 

zetten. Het tijdschrift wil Kempense 

schrijvers en dichters de kans geven om 

hun werk zowel in druk als online te 

verspreiden. De eerste redactieraad 

vindt plaats op donderdag 5 maart om 

20 uur in café De Max (Nieuwstraat 12). 

Iedereen met een hart voor kunst, 

literatuur en poëzie is welkom.

marietjev@hotmail.com

Femma Herentals en De Boekerij zijn op 

zoek naar standhouders voor de 

tweede editie van de Zelfmaakmarkt. 

Op deze markt kan iedereen zelfge-

maakte producten te koop aanbieden. 

Maakt u zelf handwerkjes, sieraden, 

kussens, kaarsen, taarten, aardewerk, 

houtsnijwerk, wenskaarten, … dan bent 

u welkom om een kraampje uit te 

baten. De Zelfmaakmarkt vindt plaats 

op zondag 10 mei in basisschool 

Leertuin op de Molekens.

Meer informatie en inschrijvingen: 

Marietje Van Wolputte, 

Doe mee met de 
Zelfmaakmarkt

WK Short Mat Bowls

Van 20 tot 22 maart 2020 vindt het 

wereldkampioenschap Short Mat 

Bowls plaats in de sporthal van Sport 

Vlaanderen. Ongeveer tweehonderd 

deelnemers uit vijftien landen nemen 

deel. Iedereen is welkom om hen te 

komen aanmoedigen. De toegang is 

gratis. 

www.shortmatbowls.be/WK2020

Meer informatie: 



Zing mee met het Hertals Zeemanskoor

Op zondag 15 maart om 15 uur treedt het 

Hertals Zeemanskoor op in de Sint-Jan-de-

Doperkerk op de Molekens. Het koor, onder 

leiding van kapitein-dirigent Michel Van 

Kerkhoven, laat u met volle teugen genieten én 

meezingen met bekende zeemansliedjes uit 

lang vervlogen tijden. Tijdens de pauze en na 

het optreden kunt u iets drinken. De organisatie 

is in handen van Lions Club Herentals De 

Lakenpoortse. 

U kunt tickets bestellen via cultuurcentrum 't Schaliken (Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, 

www.schaliken.be/tickets). Een ticket kost 15 euro. De opbrengst gaat naar het goede doel.

Meer informatie: bestuur@lcdelakenpoortse.be
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Een ticket kost 20 euro in voorverkoop en 25 euro aan de kassa. Leden van het Davidsfonds en 

houders van een Vrijetijdspas krijgen 5 euro korting.

Moderne koormuziek in Sint-Jan-de-Doperkerk

Meer informatie en tickets: Davidsfonds Herentals, adv.beutels@gmail.com, tel. 014-21 55 70

Op uitnodiging van Davidsfonds Herentals geeft het koor Polyfoon een concert in de Sint-Jan-de-

Doperkerk op de Molekens. Het concert vindt plaats op vrijdag 20 maart om 20.15 uur. Onder 

leiding van dirigent Lieven Deroo brengt het koor polyfone en moderne koormuziek. U hoort ook 

werk van de Herentalse componist Willem Ceuleers: de Lamentationes voor Witte Donderdag. 

Na het concert kunt u iets drinken. 

Tweedehandsbeurzen van de Gezinsbond

Bent u up zoek naar baby- en kinder-kleding, speelgoed, meubeltjes of een kinderwagen? Breng 

dan zeker een bezoekje aan de tweedehandsbeurzen van de Gezinsbond. Op zondag 15 maart, 

van 10 tot 12 uur, is er een beurs in de parochiezaal van Morkhoven (Goorstraat 1). Op zondag 29 

maart kunt u van 14 tot 16 uur terecht in zaal 't Hof (Grote Markt 41). De toegang is gratis.

Al voor de vijftiende keer organiseert het 

Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven een 

kleinkunstavond in De Schuur (Pastoorsbos 35). 

Op vrijdag 13 maart om 20 uur zijn Lies & Jeroen 

te gast. Het duo brengt eigen Nederlandstalige 

luisterliedjes. De haarfijne samenzang in 

combinatie met twee akoestische gitaren stuwt 

het geheel naar een hoger niveau. Een ticket 

kost 15 euro. Leden van het Davidsfonds 

betalen 10 euro. 

Kleinkunst in De Schuur

tel. 014-26 22 93

Meer informatie en tickets: Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven, André Jansen, 

Optredens in 

Hotel Vinyl sluit het rijtje af met een 

stevige party op zaterdag 28 maart. Zij 

staan garant voor stomende beats, 

meebrulbare hits  en dansbare 

medleys. 

Meer informatie en tickets: 

Deze maand kunt u drie optredens 

bijwonen in De Chapelle. Op vrijdag 6 

maart treedt Slow Pilot op. De stem 

van frontman Pieter Peirsman klinkt u 

waarschijnlijk bekend in de oren: 

sinds 2016 is hij de eerste mannelijke 

stem van Hooverphonic. 

Op zaterdag 21 maart is er een 

optreden van het Emie R Roussel Trio, 

dé revelatie in de Canadese jazzscene. 

Dit concert maakt deel uit van de Jazz 

in Thals Sessions. 

De Chapelle

De Chapelle, Wolstraat 27, 

www.dechapelle-herentals.be
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Van 6 tot 15 maart loopt het kunstproject Akt 

#01 in Galerie STORM. Marijke Verlinden en 

Dorien Dierckx stellen hun kunstwerken 

tentoon in de expo 10 Ways to Escape Reality. 

De vernissage vindt plaats op vrijdag 6 maart 

om 19.30 uur. U kunt de tentoonstelling verder 

nog bezichtigen op 7, 8, 14 en 15 maart, van 14 

tot 18 uur.

Op woensdag 11 maart om 20.30 uur is er een 

vertoning van de documentaire tOLD van 

French 8. Verder is ook een optreden van Lili 

Grace. Dat vindt plaats op vrijdag 13 maart om 

20.30 uur. Een ticket voor het optreden kost 8 

euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa.

Meer informatie: Galerie Storm, Nonnenstraat 25/1, www.galeriestorm.be

Akt #01 in Galerie STORM

Objecten en woorden, spel en discussie, 

bricoleren en reflecteren. Tijdens de maand 

maart houdt het projectatelier van de Stedelijke 

Academie voor Beeldende Kunst werkmomen-

ten in het kader van een onderzoeksproject 

over onze relatie met objecten. De resultaten 

zijn doorlopend te zien in de hal en de tentoon-

stellingsruimte van de academie. De vernissage 

vindt plaats op woensdag 25 maart van 20 tot 

21 uur. Iedereen is welkom.

Het onderzoeksproject is een samenwerking van Kristof Van Gestel, het projectatelier, 

Cultuurhuis De Warande, Erfgoed Noorderkempen en de Vlaamse Gemeenschap.

tel. 014-28 51 55, www.herentals.be/kunstacademie

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 89, 

De collectieve collectie

Vaar mee met de Milieuboot

Hebt u zin in een boeiende en leerrijke uitstap? 

Vaar dan op zaterdag 7 maart mee met de 

Milieuboot. De boot vertrekt om 10 uur aan het 

Eilandje en neemt u mee op een drie uur 

durende tocht over het Albertkanaal. Onder-

weg maakt u kennis met de omgeving en het 

leven op, om en in het water. In het laborato-

rium kunt u meehelpen bij het bepalen van de 

waterkwaliteit. 

Schrijf u snel in via www.milieuboot.be. Jongeren tot 18 jaar betalen 4 euro, volwassenen 

betalen 8 euro.

Meer informatie en inschrijvingen: www.milieuboot.be, tel. 053-72 94 20

Ritmisch dansen met 
Femma Mixinthals

Op dinsdag 24 maart om 19.30 uur kunt 

u deelnemen aan een workshop 

ritmische dans in het Oosters Cultuur-

centrum (Kleine Markt 8). Lichaams-

beweging is goed voor de gezondheid, 

en door de oefeningen op aangename 

muziek te doen, gaat het allemaal iets 

vlotter. De workshop is een organisatie 

van Femma Mixinthals. Deelnemen 

kost 10 euro.

Meer informatie en inschrijvingen: 

femma.mixinthals@gmail.com

Cibel beweegt tegen 
kanker

De startplaats ligt aan tennisclub Ter 

Heyde (Lichtaartseweg 216).  De 

wandeling start om 12 uur, de loopwed-

strijd om 14 uur.

Op zondag 29 maart kunt u de benen 

strekken ten voordele van Kom op 

tegen Kanker. U kunt kiezen tussen een 

wandeling of een loopwedstrijd van 5, 

10 of 20 kilometer door de prachtige 

Kempense bossen. 

Meer informatie en inschrijvingen: 

www.cibel.be

De leer l ingen  van  c i rcusschool 

Locorotondo treden op zaterdag 29 

februari en zondag 1 maart op in 

cultuurcentrum 't Schaliken. In dit 

schrikkeljaar staan er heel wat ver-

schrikkelijke circusacts op het program-

ma. Een ticket kost 6 euro (of 3 euro met 

een Vrijetijdspas). Reserveren kan via 't 

Schaliken (Grote Markt 35, tel. 014-21 

90 88, www.schaliken.be/tickets).

Locorotondo maakt het 
verschrikkelijk

Meer informatie: www.locorotondo.be
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Denkt u met weemoed terug aan het speelgoed van vroeger? Valt u 

voor de tijdloze charme van unieke retromeubels of interieur-

accessoires? Of hebt u nog plaats voor een originele retro-outfit in uw 

kleerkast? Dan kunt u op zaterdag 14 maart uw hart ophalen tijdens 

de Retrodag in de Kringwinkel. In Herentals bent u van 9.30 uur tot 17 

uur welkom bij de Kringwinkel in de sociale campus Spiegelfabriek 

(Lierseweg 132). 

Ook ontmoetingsruimte De Cirkel, computerlokaal 't Peeseeke en de 

KringKruidenier zetten die dag de deuren open. Kom zeker eens langs 

tussen 10 en 17 uur. In De Cirkel kunt u terecht voor een babbel, een 

tas koffie of een lekker stuk taart. Bij de KringKruidenier kunt u nog 

even boodschappen doen voor u naar huis gaat. Hebt u computer-

vragen of wilt u zich inschrijven voor een gratis cursus? De vrijwilligers 

van ’t Peeseeke staan voor u klaar!

Retrodag in de Kringwinkel

Meer informatie en inschrijvingen: HuisvandeMens, tel. 014-85 92 90, 

herentals@demens.nu

In the Spotlight

Het HuisvandeMens organiseert deze maand twee lezingen in de 

reeks In the Spotlight. Op woensdag 11 maart kunt u komen luisteren 

naar Dirk Devroey, huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde aan 

de VUB. Hij geeft een boeiende uiteenzetting over het verschil tussen 

waarheid en verzinsels in medische informatie. Op dinsdag 24 maart 

vertelt Hans Dekoninck u meer over Nicaragua. Beide lezingen vinden 

plaats in het HuisvandeMens (Lantaarnpad 20) en starten om 20 uur. 

De toegang is gratis.

Op zaterdag 21 maart organiseert Unizo de eerste Winkelhierdag. De 

organisatie vraagt aan iedereen om die dag te winkelhieren, want 

kopen bij ondernemers van hier heeft veel voordelen. 

Het geld dat u uitgeeft als u lokaal koopt, geeft de gemeenschap terug: 

in een job voor uw buurvrouw, in truitjes voor de voetbalploeg, in 

minder files op de baan, in kwaliteitsvolle producten, in proviand voor 

de jeugdbeweging, in een mooi verlichte winkelstraat tijdens de kerst, 

in personeel met een glimlach, in schonere lucht, in een correcte prijs 

voor de onderaannemers, in de exacte info die u nodig hebt, in meer 

gezellige lokale zaken in uw buurt.

want winkelhieren loont
Koop bij lokale handelaars, 

Winkel daarom bewust, winkel lokaal! #winkelhier



UIT IN HERENTALS
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Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit 

verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s. 
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WO 11/03 CREA Hobbyclub Trachique: Herentals is de ban(d) van de 
fiets / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

KLASSIEK Flemish Chamber Philharmonic o.l.v. Herman Engels – 
Romantische balletmuziek / cc 't Schaliken / 20 uur

DO 12/03 HUMOR Pact de Mic / Jeugdhuis Tiener, Grote Markt 41 / 20 
uur

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

VR 13/03 MUZIEK Kleinkunstavond Davidsfonds – Lies & Jeroen / De 
Schuur, Pastoorsbos 35 / 20 uur

MUZIEK Akt #01 / Lili Grace / Galerie Storm, Nonnenstraat 25/1 
/ 20.30 uur

MUZIEK Finale Nief talent / Jeugdhuis Tiener, Grote Markt 41 / 
20 uur

THEATER Toonmoment Theaterling – Vies, vuil beest / 
Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

ZA 14/03 VERKOOP Retrodag in de Kringwinkel / Spiegelfabriek, Lierseweg 
132/C / Van 9.30 tot 17 uur

OPEN Open dag De Cirkel, KringKruidenier en 't Peeseeke / 
Spiegelfabriek, Lierseweg 132/C / van 10 tot 17 uur

THEATER Fred Delfgaauw – Paradijsvogels / cc 't Schaliken / 20 
uur

ZO 15/03 WANDEL Winterwandeling / Cafetaria Netepark, 
Vorselaarsebaan 56 / 14.30 uur

OPEN Dag van de Zorg / Cado Herentals, Vorselaarsebaan 1 / 
Van 10 tot 17 uur

OPEN Dag van de Zorg / AZ Herentals, Nederrij 133 / Van 10 
tot 17 uur

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

MUZIEK Hertals Zeemanskoor / Sint-Jan-de-Doperkerk, 
Populierenlaan / 15 uur

ETEN Mosselrestaurant van Music Band Avanti / Zaal 't Hof, 
Grote Markt 41 / Van 11.30 tot 15 uur

MA 16/03 MUZIEK Workshop Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 / 
Van 14.30 tot 16 uur

WO 18/03 LEZING Ilse Landuyt – Puur en proper / Viva SVV i.s.m. 
Vormingplus Kempen / Well2Day-centrum, Zandstraat 
42 / 20 uur

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

DO 19/03 CREA Breiclub de Wollies / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 
tot 16.30 uur

VR 20/03 MUZIEK Polyfoon – Agnus Dei / Sint-Jan-de-Doperkerk, 
Populierenlaan / 20.15 uur

THEATER Toonmoment Theaterling – Vies, vuil beest / 
Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

Van 21/03 
tot 12/04

TENTOON Stoffel Beyens en C-ARTon – Heartwork / Lakenhal / op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

ZA 21/03 MUZIEK Jazz in Thals Sessions / Emie R Roussel Trio / De 
Chapelle, Wolstraat 27 / 20.30 uur 

UIT Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans – 
Maanjaar / cc 't Schaliken, Grote Markt 35 / Om 15, 17 
en 19 uur

FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13 
tot 16 uur

tot 22/03
Van 20/03 UIT WK Short Mat Bowls / Sport Vlaanderen Herentals, 

Vorselaarsebaan 60

Van 15/02 
tot 12/04

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

Van 22/02 
tot 15/03

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

ZO 01/03 ETEN Eetdag van Samana Noorderwijk / Parochiecentrum, 
Ring 27 / Van 11 tot 18 uur

CIRCUS Locorotondo maakt het verschrikkelijk / cc 't Schaliken, 
Grote Markt 35 / Om 10.30 en 14 uur

WANDEL Winterwandeling / De Snelle Duif, Streepstraat 15 / 
14.30 uur

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

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

MA 02/03 MUZIEK Workshop Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 / 
Van 14.30 tot 16 uur

DI 03/03 RAAD Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn / 
Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

UIT Week van de Keigezonde Kempen / Actieve 
speelbabbel / De Vossenberg, Markgravenstraat 107 / 
Van 9.30 tot 11.30 uur

MUZIEK Trio Trad – Boke Hertals  / Foyer cc 't Schaliken / 12.15 
uur

WO 04/03 UIT Week van de Keigezonde Kempen / Zwerfvuilactie / 
Tuinzaal 't Hof en Dorpshuis Noorderwijk / Van 14 tot 
17 uur

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

DO 05/03 HUMOR Kamal Kharmach – Mag ik even? / cc 't Schaliken / 20 
uur / UITVERKOCHT

LEZING Dirk Peeraer – Oosterse en westerse geneeswijzen 
verenigd / Well2Day, Zandstraat 42 / 19.30 uur

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

Van 06/03 
tot 15/03

TENTOON Akt #01 / Marijke Verlinden en Dorien Dierckx – 10 
ways to escape reality / Galerie Storm, Nonnenstraat 
25/1 / op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur

VR 06/03 MUZIEK Slow Pilot / De Chapelle, Wolstraat 27 / 19 uur

MUZIEK Geppetto & The Whales - Passages / cc 't Schaliken / 
20 uur

ZA 07/03 MUZIEK Symbiosis – Sonata of a Day / Lakenhal, Grote Markt / 
20 uur / Info: www.pianoduosymbiosis.com

ZO 08/03 WANDEL Winterwandeling / Club Human, Grote Markt 16 / 
14.30 uur

JAZZ / 
FAMILIE 

Zonzo Compagnie - Thelonious (+6 jaar) / cc 't 
Schaliken / 14.30 uur

MA 09/03 MUZIEK Workshop Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 / 
Van 14.30 tot 16 uur

DI 10/03 THEATER Fakkeltheater – Vergeet mij niet / cc 't Schaliken / 20 
uur

SENIOR Grijze panters – Revolutie in de gezondheidszorg / Info: 
Joke, tel. 014-22 04 07

WO 11/03 DOCU Akt #01 / French 8 – tOLD / Galerie Storm, 
Nonnenstraat 25/1 / 20.30 uur

WO 11/03 LEZING In the Spotlight / Dirk Devroey – medische mythes, 
waarheden en achtergronden / HuisvandeMens, 
Lantaarnpad 20 / 20 uur 



ACTIEVE SENIOR

OKRA Sint-Waldetrudis

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

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

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

Elke donderdag Dansen Dansen zonder partner / Sportcomplex De 
Vossenberg / Beginners van 13 tot 14 uur, 
gevorderden van 14 tot 16 uur / Info: Wieza 
Bosmans, tel. 014-21 87 78

OKRA 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

Elke woensdag Badminton Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke donderdag Badminton De Vossenberg / Van 13 tot 16 uur

Elke vrijdag Aquafitness Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag Convent2 / 10 uur

Elke woensdag Convent2 / 13.30 uur

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

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

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

Elke dinsdag
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ZO 22/03 ETEN Brunch t.v.v. To Walk Again / Info: 014-24 65 55, 
www.towalkagain.be

UIT Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans – 
Maanjaar / cc 't Schaliken, Grote Markt 35 / Om 15, 17 
en 19 uur

THEATER Toonmoment Theaterling – Vies, vuil beest / 
Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt 41 / 15.30 uur

MA 23/03 LEZING Evelien Dams – Slapen en slaapproblemen / Well2Day, 
Zandstraat 42 / 19 uur

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

DI 24/03 FILM Joker / cc 't Schaliken / 20 uur

UIT Femma Mixinthals – workshop ritmische dans / 
Oosters Cultuurcentrum, Kleine Markt 8 / Van 19.30 
tot 21.30 uur

LEZING In the Spotlight / Hans Dekoninck – Nicaragua / 
HuisvandeMens, Lantaarnpad 20 / 20 uur 

WO 25/03 FILM Downton Abbey / cc 't Schaliken / 14.30 uur

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

JEUGD Kies raak!: infobeurs over het secundair onderwijs voor 
anderstalige ouders / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 
9.30 tot 11.30 uur

BIB Voorleesmoment rond kunst / Bibliotheek, Gildelaan 
13 / Van 16 tot 17 uur

BIB De kinder- en jeugdjury feest! / Bibliotheek, Gildelaan 
13 / 17 uur

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

DO 26/03 WOORD Stefaan Van Brabandt – Het voordeel van de twijfel: 
hoe filosofie je leven kan veranderen / cc 't Schaliken / 
20 uur

SENIOR Grijze panters – Bezoek kunstatelier Tabula Rasa / Info: 
Joke, tel. 014-22 04 07

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

VR 27/03 WOORD / 
KLASSIEK 

Roeland Hendrikx, Nicolas Dupont, Lucas Blondeel en 
Elena Peeters – L'histoire du soldat / Sint-
Catharinakerk, Begijnhof / 20 uur

FIETS Critical Mass / Standbeeld Boerenkrijg, Grote Markt / 
18 uur

QUIZ Retro muziekquiz van Wijjkcentrum De Gagel / 
Gagelstraat 36 / 19 uur / Info: britt.salaets@zewopa.be

THEATER Toonmoment Theaterling – Vies, vuil beest / 
Kamertheaterzaal 't Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

ZA 28/03 MUZIEK Hotel Vinyl / De Chapelle, Wolstraat 27

HUMOR Tim Oelbrandt – Heen en terug / cc 't Schaliken / 20 
uur

ZO 29/03 WANDEL Zomeruurwandeling - In het spoor van de kluizenaar / 
De Kluis, Lichtaartseweg 169 / tussen 10 en 15 uur

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

UIT Cibel beweegt tegen kanker / Tennisclub Ter Heyde, 
Lichtaartseweg 216 / 12 uur

DI 31/03 RAAD Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn / 
Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur



Welzijn, zorg en gezondheid, sociale dienstverlening, sociale economie, sociale 
huisvesting en woonbeleid, senioren, kinderopvang, gezondheid en preventie, 
gelijke kansen, personen met een handicap, AZH

 [i] schepen.peter.bellens@herentals.be

Voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening

Ÿ alleen na afspraak

Ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen

Ÿ na afspraak

 in het administratief centrum

[i] schepen.pascal.van.nueten@herentals.be

Ÿ maandag 2, 9, 16 en 30 maart van 18 tot 19 uur 

Ÿ maandag 23 maart van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk

Ÿ iedere donderdag van 9 tot 10 uur in het administratief centrum

  [i] burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be

Ÿ maandag 23 maart van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
Ÿ na afspraak

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

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.

SPREEKUREN

burgemeester Mien Van Olmen

schepen Yoleen Van Camp

  [i] schepen.yoleen.van.camp@herentals.be

 in het administratief centrum

Ÿ   na afspraak
Ÿ maandag 30 maart van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven

Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dieren-
welzijn, sport

Ÿ maandag 2, 9, 16 en 23 maart van 18 tot 19 uur 

schepen Jan Michielsen
Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief, 
internationale samenwerking, jumelages

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

schepen Peter Bellens

schepen Pascal Van Nueten

schepen Patrik De Cat

Ÿ iedere maandag van 18 tot 19 uur in het administratief centrum

 [i] schepen.stefan.verraedt@herentals.be

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

Ÿ na afspraak

schepen Stefan Verraedt

Financiën, kerkfabrieken, personeel

Ÿ maandag 30 maart van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven

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

Zitdagen

Commissie voor Juridische 
Bijstand

Ÿ iedere maandag 
 van 17.30 tot 19.30 uur

gratis juridisch advies door een 
advocaat

Op afspraak via tel. 014-28 50 50 of 
www.herentals.be/afspraak

Stadsloket
administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30

Ÿ iedere dinsdag van 9 tot 12 uur

Vlaams Woningfonds van de 
Grote Gezinnen 

enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

Federale pensioendienst 
werknemers
Ÿ eerste en derde maandag van de 

maand 

 van 13.30 tot 15.30 uur
 van 9 tot 11.30 uur en 

(pensioenen, ziekteverzekering, 
kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)
Ÿ eerste maandag van de maand 

Federale pensioendienst 
zelfstandigen

 van 9 tot 12 uur

 van 10 tot 12 uur

Federale overheidsdienst 
Sociale Zekerheid 

Ÿ tweede dinsdag van de maand 

(uitkeringen aan mensen met een 
handicap) 

Augustijnenlaan 26/1 
(Oud Moederhuis)

Convent2

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

Mobiele Lijnwinkel

26 maart 2020



Foto: Michiel Vanhoudt

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A  014-24 66 66

Werkwinkel - Molenvest 21  014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11

Alegria open huis voor mensen met kanker  
Nederrij 133/A 

0475-54 71 44

Anonieme Alcoholisten 03-239 14 15

Autisme-telefoon  078-15 22 52

Awel  102

CAW de Kempen, Hofkwartier 23  0800-13 500 

Child Focus  116000

Contact Center Personen met een Handicap  0800-987 99

deN Babbelhoek 0472-22 86 71 

Den Brand  014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16  014-21 40 73

 Diabetes Infolijn  0800-96 333

Drughulp - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Holebifoon  0800-99 533

JAC - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Kankerlijn  0800-35 445

MS-liga Antwerpen  03-887 48 18

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23  014-21 08 08

Tele-onthaal  106

Vertrouwensartsencentra  02-533 12 11

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25

praatgroep Nederlands voor anderstaligen 014-22 17 81

dagbesteding voor mensen met een handicap

Vzw OpWeg  014-23 18 80

ondersteuning van personen met een handicap

OCMW - Augustijnenlaan 30  014-28 50 50

Kringkruidenier - Lierseweg 132  014-24 66 84

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132 015-23 73 93

Dienstencentrum Convent2 - Augustijnenlaan 26/1 014-28 20 00

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132 014-24 66 93

’t Peeseeke - Lierseweg 132  014-24 66 97

DRINGENDE HULP

Ziekenwagen en brandweer  112

Politie  101

Antigifcentrum  070-245 245

Gasgeur  0800-65 065

WACHTDIENSTEN

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

Tandartsen  0903-39 969 (1,50 euro/min) 
Op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 9 tot 18 uur

Huisartsenwachtpost - Nederrij 99  014-22 22 00

Van vrijdag om 19 uur tot maandag om 8 uur en op feestdagen

Stadsloket
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30  014-28 50 50

Academie voor Beeldende Kunst

Markgravenstraat 89 

014-28 51 55

Academie voor Muziek, Woord en Dans

Hikstraat 28 

014-21 33 05

Belastingen 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-28 78 00

CardStop  070-344 344

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35  014-21 90 88

Defecten aan de openbare verlichting 0800-6 35 35 

De Lijn  070-220 200

Diftar-informatielijn  0800-97 687

DocStop  00800-2123 2123

Fluvius  078-35 35 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22  014-23 17 18

IOK - Geel  014-58 09 91

Netepark - Vorselaarsebaan  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

PIDPA (klantenservice)  0800-90 300

Politiezone Neteland -   De Beukelaer-Pareinlaan 3 014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10  014-85 92 40

Sport, jeugd en evenementen

De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60 014-85 95 10

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1  014-21 28 00

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk  014-28 50 50

Toerisme Herentals - Grote Markt 35  014-21 90 88

Vlaamse Wegentelefoon  0800-122 66

Hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermishandeling  1712

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

Wijkcentrum De Gagel - Gagelstraat 36  014-49 04 74

Dagopvang CADO Orchidee - Vorselaarsebaan 1 0474-55 09 24

327

Alzheimerliga Vlaanderen 0800-15 255

Agentschap Integratie en Inburgering 02-701 72 70

Infopunt senioren - Infopunt dementie

maart 2020



 

ADMINISTRATIEF CENTRUM

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

RECYCLAGEPARK

HUMMELTJESHOF

SPORT EN JEUGD

STADSARCHIEF

STEDELIJKE WERKPLAATS

MA DI WO DO VR ZA ZO

OCMW SOCIALE DIENST

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

OCMW DIENST RECHTSHULP

DIENSTENCENTRUM CONVENT2

KRINGKRUIDENIER

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL

COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00

09.00-18.00 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-12.00 08.30-14.30

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 10.00-12.00

13.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

HET NETEPARK

WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD

17.30-21.00 14.00-21.00 17.30-21.00 17.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

NA AFSPRAAK NA AFSPRAAK

NA AFSPRAAK

NA AFSPRAAK

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN

28 maart 2020

14/03
10.00-17.00

14/03
10.00-17.00

14/03
10.00-17.00


