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een dure winter

We hebben een dure winter achter de rug. De stijgende prijzen voor gas en elektriciteit laten zich in vele 
gezinsbudgetten voelen. Want ons verwarmen kost tegenwoordig veel geld. Ook de stadskas ontsnapt 
hier niet aan. Onze gemeentelijke energieleverancier heeft de rekening gepresenteerd en zegt het 
lopende leveringscontract met de stad op omdat ze niet meer willen werken aan de afgesproken lagere 
energietarieven. We zullen op zoek moeten gaan naar een andere, ongetwijfeld duurdere leverancier van 
gas en elektriciteit voor onze gemeentelijke gebouwen, de zwembaden en openbare verlichting.

Investeren in energiebesparing loont meer dan ooit de moeite. U kunt daar als particulier heel wat subsidies 
voor krijgen. Nog al te veel mensen weten dat niet, en laten deze premies liggen. Dit jaar kunt u premies 
krijgen voor condensatieketels, warmtepompen, thermostaatkranen, zonneboilers en zonnepanelen. Maar 
ook voor een keukengeiser, douchespaarknoppen, spaarlampen, isolerende beglazing, buitenmuurisolatie, 
dakisolatie en radiatorfolie of een buitenzonnewering. Dit geldt voor 
nieuwbouw en bij verbeteringen aan bestaande woningen.

Alle aanvragen hiervoor kunnen gebeuren bij Eandis of op onze eigen 

milieudienst. Gebruik deze mogelijkheden.

www.eandis.be

 Jan Peeters 
Uw burgemeester

COMPOST: EEN GOEDE ZAAK
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Heraanleg Aarschotseweg en kruispunt Prima-lux
Begin maart start de Vlaamse overheid met de heraanleg van de Aarschotseweg en 
het kruispunt van de Prima-Lux. Het Herentalse centrum en de handelaars blijven 
tijdens deze heraanleg bereikbaar voor het verkeer. Alle invalswegen naar Herentals 
blijven toegankelijk. Parkeren kan op de gratis P-route of in het stadscentrum. 

Tijdens deze fase legt de Vlaamse overheid de parallelwegen en de fi etspaden naast 
de Aarschotseweg aan. Ook de riolering in de Aarschotseweg wordt vernieuwd. 
Verder bouwt de Vlaamse overheid in deze fase een fi etsdoorgang onder de Stads-
poortstraat en start ze met de fi etsdoorgangen onder de ringlaan en onder de Aar-
schotseweg. 

Fase 2 duurt normaal 130 werkdagen. Als het weer meezit, dan is deze fase klaar 
tegen het einde van 2008. 

Bereikbaarheid van het centrum

Het centrum van Herentals blijft tijdens fase 2 bereikbaar voor alle verkeer. Verkeer 
uit Antwerpen kan via Herentals-West (afrit 20) langs de Lierseweg het centrum van 
Herentals bereiken. Verkeer vanuit Hasselt kan via Geel-West (afrit 23) langs de Geel-
seweg naar Herentals rijden. Vanuit Aarschot en Olen rijdt u vanaf Herentals-Oost 
(oprit 22) naar Herentals - Industrie (afrit 21) en volgt u daar de Herenthoutseweg.

Ook de Aarschotseweg, de Geelseweg en de ringlaan blijven al de tijd open voor 
verkeer in beide richtingen. Door de aanleg van parallelwegen en fi etspaden is op de 
Aarschotseweg wel in elke richting slechts één rijstrook beschikbaar. Op de ringlaan is 
er ter hoogte van de Stadspoortstraat slechts één rijstrook in elke richting beschikbaar. 

Vervolg p 4
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
april 2008 moeten uiterlijk op 

maandag 3 maart 2008 bij de redactie 
zijn. De redactie heeft het recht 

inzendingen te weigeren, in te korten en 
te wijzigen.

DRUK : Drukkerij Bulckens
gedrukt  op 100 % gerecycleerd papier

Bericht aan onze lezers buiten 
Herentals en in het buitenland

Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het 

gemeentelijk informatieblad van Herentals 

met de post. In het beste geval vindt u de 

Stadskrant pas enkele dagen na de eerste 

van de maand in de brievenbus. U kan de 

Stadskrant sneller in huis halen met de 

website van het stadsbestuur. 

Op www.herentals.be kunt u op het einde 

van elke maand de Stadskrant voor de 

volgende maand downloaden. Klik op 

Algemene info > publicaties > Stadskrant 

of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.

Volstaat deze online-Stadskrant voor u en 

vindt u het niet langer nodig om een gedrukt 

exemplaar te ontvangen? Laat het ons weten: 

communicatie@herentals.be. 

www.herentals.be

weTenswAARd
Pol Heyns en August Fraikin
in de belangstelling
De Herentalse Geschiedkundige Kring organiseert in maart twee zeer 
interessante voordrachten. De eerste voordracht is van Wim Bosmans 
en behandelt het levenswerk van Pol Heyns. De Herentalse volkskun-
dige Pol Heyns (1906-1960) was de allereerste veldwerker in de Lage 
Landen die traditionele liederen en dansen vastlegde op een geluids-
drager. Wim Bosmans wijdde een opmerkelijke studie aan het baanbre-
kende werk van Pol Heyns. De studie, de heruitgegeven verzameling 
volksliederen en een cd met de originele veldopnamen (1937-1939) zijn 
na de voordracht te koop. Het boek kost 30 euro. Deze voordracht 
heeft plaats op donderdag 6 maart om 20 uur in het Fundatiehuis, 
Begijnhof 27. 

Op dinsdag 18 maart om 20 uur geeft Frank Tubex een voordracht 
over Karel August Fraikin. Onze stadsgenoot Frank Tubex promoveerde 
enkele maanden geleden tot licentiaat in de kunstwetenschappen aan 
de Katholieke Universiteit van Leuven met een verhandeling over het leven en beeldhouwwerk van Fraikin (1817-1893). De 
Herentalse  Geschiedkundige Kring organiseert deze voordracht in samenwerking met het Davidsfonds. De lezing past in het 
kader van de zesde Nacht van de Geschiedenis en vindt plaats in de Lakenhal. De toegangsprijs bedraagt 3 euro voor leden 
en 5 euro voor niet-leden. 

[i] www.hgk.be

Uw straat, een speelstraat?
Tijdens de maanden juli en augustus kunt u van uw straat misschien een speelstraat maken. In een speelstraat zijn de kinderen 
tijdens bepaalde uren van de dag de baas. Om van uw straat een speelstraat te kunnen maken, moet de straat in een woon-
zone liggen. De straat mag bovendien niet op een route van De Lijn liggen. 

U kunt een aanvraag voor een speelstraat indienen bij het stadsbestuur. De aanvraag bevat de naam, het adres en de te-
lefoonnummers van een peter en een meter. Dat zijn twee mensen uit verschillende gezinnen, die het aanspreekpunt over 
de speelstraat zijn, zowel voor de buurt als voor de stadsdiensten. De aanvraag vermeldt ook de periode, de plaats en de 
voorgestelde uren van de speelstraat. Als een straat langer dan twee weken een speelstraat is, dan mag dat alleen tussen 12 
en 21 uur.

Heel belangrijk is dat de aanvragers een petitielijst toevoegen met een adressenlijst van de hele straat (of van het deel van de 
straat dat speelzone wordt), samen met de namen en handtekeningen van bewoners die akkoord gaan met de aanvraag. Als 
de speelstraat een andere straat afsluit, moeten ook de bewoners van de afgesloten straat akkoord gaan. In totaal moet 
60 procent van de bewoners akkoord gaan. Let op: de stad aanvaardt alleen duidelijk opgestelde petitielijsten.

Aanvragen voor speelstraten moeten uiterlijk op donderdag 25 april bij het stadsbestuur zijn. De uitvoeringsdiensten van de 
stad leveren de dranghekken, die de buurtbewoners zelf plaatsen en wegnemen. De dranghekken moeten zo geplaatst wor-
den dat een voertuig er met lage snelheid langs kan rijden.

[i] dienst mobiliteit, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Herentals een Fair trade gemeente?

Herentals wil in 2008 een Fair Trade gemeente worden. Dit betekent dat Herentals en haar inwoners eerlijke handel 
een warm hart toedragen en er ook effectief werk van wil maken. Fair Trade gaat over eerlijke handel en duurzame 
landbouw. Het is niet alleen belangrijk onze boeren in het zuiden een eerlijke prijs voor hun producten te geven. Ook 
duurzaam consumeren en produceren staat op het voorplan.

Om een Fair Trade gemeente te worden moet de stad aan zes criteria voldoen. De inwoners, burgemeester en 
schepenen, lokale bedrijven, restaurants, café-uitbaters, scholen en instellingen, verenigingen, jong en oud, iedereen kan 
helpen om de criteria te behalen. Meer info vindt u op www.ikbenverkocht.be.

[i] de eerste informatievergadering vindt plaats op woensdag 19 maart om 20 uur op de
jeugddienst.
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openbaar onderzoek voor
ontwikkeling van bedrijven-
terreinen 

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen 
(POM) van Antwerpen en Limburg maken een 
milieueffectrapport op voor de ontwikkeling 
van de bedrijventerreinen die deel uitmaken van 
het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). 

Het dossier is nog tot en met 16 maart te raad-
plegen bij de dienst ruimtelijke ordening in het 
administratief centrum, op www.mervlaande-
ren.be, bij de POM Antwerpen, Lange Loza-
nastraat 233 bus 4, 2018 Antwerpen en POM 
Limburg; Kunstlaan 18, 3500 Hasselt. 

[i]
Als u meer informatie wilt, kunt u gra-
tis 1700 bellen of surfen naar www.
mervlaanderen.be. U kunt ook contact 
opnemen met het departement leefmi-
lieu, Natuur en energie, dienst Milieuef-
fectrapportage, Plan-milieueffectrapport, 
economisch Netwerk Albertkanaal,
Koning Albert II-laan 20 bus 8, kamer 
3P64, 1000 Brussel.

Veilig wonen
Op de website van het virtuele huis krijgt u op 
een interactieve manier tips over de beveiliging 
van uw huis. Zo leert u dat 40 procent van de 
inbraken gebeurt via de ramen. Door het 
plaatsen van opbouwsloten kunt u dit risico 
beperken. Vanuit 3D-gezichtspunten kunt u elke 
plaats in het huis bezoeken. Wilt u het niet bij 
een virtueel bezoek houden, dan kunt u terecht 
bij de dienst sociale zaken en preventie in het 
administratief centrum, tel. 014-28 50 50, 
preventie@herentals.be.

[i] www.besafe.be/virtualhouse 

openbare verkoop
van afgedankt materiaal

Op dinsdag 1 april houdt de stad haar jaarlijkse 
openbare verkoop van fi etsen, bromfi etsen, au-
to’s en afgedankt materiaal. Deze verkoop vindt 
plaats in de stedelijke garages van de Boeren-
krijglaan. U kunt de goederen bezichtigen vanaf 
13 uur, de openbare verkoop start om 13.30 
uur. Wenst u hierover meer informatie, neem 
dan contact om met het stedelijke magazijn,
tel. 014-85 92 40.

energie infotoer 2008
Onze stad neemt deel aan de energie infotoer 2007 - 2008. Deze infotoer omvat een 26-tal infoavonden 
die IOK en Kamp C in samenwerking met enkele gemeenten organiseren. Tijdens deze infoavonden worden 
verschillende onderwerpen aangesneden. U bent van harte welkom op de infoavonden in onze buurgemeen-
ten. De rode draad is energiezuinig bouwen en verbouwen. De nadruk ligt op het belang van isolatie als wapen 
tegen de steeds stijgende olieprijzen.

De infoavond in Herentals behandelt rationeel energiegebruik in de woning.
U leert hoe u eenvoudig energie kunt besparen in uw woning zonder in te boeten aan comfort. Energie bespa-
ren start met een goed concept van de woning, een doorgedreven isolatie en een verwarmingsinstallatie met 
een hoog rendement. Andere aandachtspunten zijn energiezuinig koken, koelen en vriezen, wassen, drogen, 
strijken, verlichten, sluipverbruik ...

[i] de infoavond vindt plaats op dinsdag 4 maart om 20 uur in de lakenhal. 
de toegang is gratis. Inschrijven is niet nodig.
Meer informatie: tel. 014-56 42 57 of www.iok.be

’t Peeseeke zoekt vrijwillige lesgevers
’t Peeseeke is een sociaal initiatief van het Herentalse OCMW 
dat iedereen vertrouwd wil maken met computers en internet. 
In het openbaar computerlokaal kan iedereen gratis initiatielessen volgen om wegwijs te raken in de wereld 
van computers en internet. Er zijn ook vrije inloopmomenten mét begeleiding. ’t Peeseeke zoekt extra vrijwil-
lige lesgevers die heel goed thuis zijn in de Offi ce-pakketten en die hun computerkennis op een aangename en 
aangepaste manier kunnen overbrengen.

[i] Interesse? Mail naar info@peeseeke.be of bel naar 014-24 66 71.

Nieuwe verlichting voor Sint-Waldetrudiskerk

De Sint-Waldetrudiskerk is voortaan ’s avond mooi verlicht. De vroegere verlichting in de kerk was sterk 
verouderd en kon niet meer gebruikt worden. De nieuwe verlichting werkt contrasterend en beklemtoont 
het reliëf van de kerk. De twee verdiepingen van de kerk, die overdag duidelijk te onderscheiden zijn, heb-
ben een verschillende belichting. Om de stevigheid van de constructie te benadrukken, vullen grondspots de 
benedenverdieping van de kerk met licht. De grondspots zijn voorzien van gezandstraald glas om lichthinder 
en verblinding van voorbijgangers te vermijden.

Fietsgraveren

De stad helpt u om fi etsdiefstal te voorkomen. Fiets-
diefstal voorkomen kan op drie manieren: leg steeds uw 
fi ets op slot, gebruik veilige stallingen en laat uw fi ets 
graveren. Dieven worden immers afgeschrikt omdat een 
gegraveerde fi ets herkenbaar is.

De stad Herentals geeft u de kans om uw fi ets gratis 
te laten graveren. Hiervoor hoeft u enkel een aanvraag 
in te dienen bij de preventiedienst. Het fi etsgraveren 
gebeurt elke derde zaterdag van de maand (uitgezon-
derd in januari en december), tussen 13 en 16 uur, op 
het Verkeerspark aan de Vorselaarsebaan (naast het 
Netepark). 

[i] om u sneller te kunnen helpen en om wacht  
tijden te voorkomen, kunt u het beste vooraf    
inschrijven bij de dienst preventie op het 
administratief centrum, tel. 014-28 50 50. 
ook op www.herentals.be (typ ‘fi etsgraveren’ 
bij zoek) vindt u een inschrijvingsformulier.
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heRAAnleg AARschoTseweg en kRuispunT pRiMA-luX

Hoe blijven de Bovenrij en de Stadspoortstraat bereikbaar?

De Stadspoortstraat is door de aanleg van de fi etstunnel in fase 2 afgesloten voor alle verkeer. De
handelaars in de Stadspoortstraat en de Bovenrij blijven bereikbaar via de alternatieve wegen. 

Verkeer vanuit Poederlee en Turnhout slaat aan McDonald’s de Augustijnenlaan (gratis P-route) in en kan via 
Hondsberg en de Boerenkrijglaan naar de Stadspoortstraat en de Bovenrij. Vanuit Lier raakt u ter plaatse via 
de Herenthoutseweg en de Sint-Waldetrudisstraat. 

Verkeer vanuit Olen, Geel en Herselt kan via dezelfde route of kiest voor de tijdelijke aansluiting van de ring-
laan en de Ernest Claesstraat. Zwaar vrachtverkeer mag geen gebruik maken van de invalsweg, behalve voor 
laden en lossen. Aangezien de Ernest Claesstraat een rustige woonstraat is, vragen wij de automobilisten om 
hun snelheid hier te matigen. 

De handelaars in de werfzone van de Aarschotseweg en de Geelseweg blijven bereikbaar via de normale 
route. Bij het leggen van rioolbuizen en het aanleggen van de fi etspaden zal de toegang tot handels-
zaken tijdens korte periodes moeilijker verlopen.

Fietsers

Er is een omleiding voor fi etsers. Die blijft bestaan zolang de heraanleg duurt. De fi etsers worden aan
Hezewijk omgeleid via de Acacialaan en de Herenthoutseweg. Op de ringlaan komt er een bijkomende fi ets-
oversteekplaats aan de Brigandsstraat.

Industriezones dikberd, Hannekenshoek en Vennen

Dikberd is tijdens bijna de hele periode van de heraanleg bereikbaar. Tijdens een korte periode geldt er echter 
een omleiding langs het kanaal. Deze omleiding is identiek aan die van de wegen- en rioleringswerkzaam-
heden van enkele jaren geleden. Hannekenshoek en Vennen blijven tijdens fase 2 altijd via een aansluiting 
bereikbaar vanaf de Aarschotseweg. Een alternatieve route loopt via de Herenthoutseweg.

Industriezones Klein Gent en Wolfstee

Op het kruispunt van de Herenthoutseweg en de Atealaan komen tijdelijke verkeerslichten om de verkeers-
stroom van het industriegebied zo vlot mogelijk te laten verlopen. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km 
per uur gelden aan het kruispunt.

Hoe Herentals verlaten?

Verkeer dat het centrum verlaat, volgt de omleidingen. Verkeer dat vanuit de Bovenrij richting Turnhout, Kas-
terlee en Lille rijdt, volgt de Boerenkrijglaan, de Zavelstraat en de Augustijnenlaan tot op de ringlaan. Verkeer 
richting Lier, Aarschot en Geel wordt omgeleid via de Sint-Waldetrudisstraat en de Herenthoutseweg.

de lijn

Om het centrum van Herentals zo goed mogelijk 
te blijven bedienen is er voor de bussen van De 
Lijn een omleiding voorzien via de Augustijnen-
laan, de Zwanenberg, de Zavelstraat, de Velo-
droomstraat en Kleerroos naar de Stadspoort-
straat. Terugrijden gaat via de normale reisweg 
tot aan de halte van de Ernest Claesstraat en dan 
via Kleerroos, de Velodroomstraat, de Zavel-
straat en de Cardijnlaan naar de ringlaan.
De Lijn installeert een tijdelijke halte aan het 
VDAB-competentiecentrum in de Brigandsstraat. 
De reizigers van De Lijn kunnen gebruik maken 
van de bijkomende fi etsoversteekplaats die daar 
wordt aangelegd.

Planning van de werkzaamheden

1. Verwijderen van de middengeleider op de 
 ring en aanbrengen van een tijdelijke asfalt-
 verharding en aanleg tijdelijke aansluiting 
 Ernest Claesstraat.
2. Aanleg van een tijdelijke verharding in de 
 middenbermen op het kruispunt van de 
 Aarschotse- met de Geelseweg.
3. Heraanleg van de ringlaan aan de kant van 
 het centrum.
4. Bouw van de fi etsdoorgang onder de Stads-
 poortstraat, eerste fase van de bouw van de
  fi etstunnel onder de ringlaan.
5. Aanleg riolering Aarschotseweg, aanleg 
 ventwegen en fi etspaden Aarschotseweg 
 van het kruispunt Geelseweg-Aarschotse-
 weg tot aan de brug over het Albertkanaal.
6. Eerste fase bouw van de fi etstunnel Aar-
 schotseweg.

Wat met fase 3?

In het najaar van 2008 start fase 3 van de 
heraanleg van de Aarschotseweg. Deze duurt, 
afhankelijk van de weersomstandigheden, tot het 
einde van 2009. In de derde fase is de brug over 
het Albertkanaal aan de beurt. Die wordt op-
gevijzeld, zodat grotere schepen gebruik kunnen 
maken van het Albertkanaal. 

Door het verhogen van de brug moet ook de 
Aarschotseweg opgehoogd worden. Gedurende 
80 van de 130 werkdagen (vijf tot zes maan-
den), is er geen doorgaand verkeer mogelijk op 
de Aarschotseweg. Ondernemingen en huizen 
blijven altijd bereikbaar.

Over de bereikbaarheid van Herentals tijdens 
fase 3, kunt u meer lezen in een volgende Stads-
krant.

eXTrA INFo
op www.herentals.be en www.verkeers-
centrum.be vindt u de meest recente info 
over de werkzaamheden.



MAART 2008 5

de Queeste
donderdag 6 maart 2008

Osama the Hero
Schouwburg
20 uur
Theatervoorstelling (jongeren)
Toegang: 10 euro / 8,50 euro (korting) 
7 euro (abo)

Uzume Taiko ensemble
Zaterdag 15 maart 2008

Oozoomay
Schouwburg 
20 uur

UITVERKOCHT

Info en tickets: 
cc ’t Schaliken
Grote Markt 35 – Herentals 
cultuurcentrum@herentals.be
www.schaliken.be
tel. 014-28 51 30

programma cc ’t schaliken – MAART

Ted van lieshout
Zaterdag 8 maart 
Schouwburg cc ’t Schaliken
14.30 uur

Mama! Waar heb jij het geluk gelaten? is een poëzieprentenboek van jeugddichter Ted van Lieshout. 
Een veertigtal leerlingen van de afdeling woord gebruikt deze tekstpareltjes om er een theatervoorstelling van 
te maken. Leerlingen van de afdeling muziek hebben composities geschreven om het geheel op te luisteren. 
Ted van Lieshout en de leerlingen van de Herentalse Academie voor Muziek en Woord bezorgen u en uw 
kinderen een leuke namiddag.

[i] de toegangsprijs bedraagt 2 euro.

The Monnaie Wind Quintet
Aperitiefconcert
Zondag 9 maart
Lakenhal
11 uur

The Monnaie Wind Quintet brengt een gevarieerd, licht pro-
gramma. Composities van Joseph Haydn worden aangevuld met 
amusante werken van Jacques Ibert en drinkliederen van Malcolm 
Arnold. Als repertoirewerk speelt het kwintet een stuk van Carl 
Nielsen waarin het timbre en de kleurschakeringen van de verschil-
lende instrumenten aan bod komen.

Muziek: Carlos Bruneel (fl uit), Luk Nielandt (hobo), Jean-Noel 
Melleret (hoorn), Ivo Lybeert (klarinet), Dirk Noyen (fagot)

[i] de toegangsprijs bedraagt 8 euro. Met een abonnement 
betaalt u 5 euro. 
Hebt u recht op korting, dan betaalt u 6,50 euro.

Gino Sancti
Terminaal
Voorprogramma: Lenny (van Lenny & de Wespen)
Vrijdag 14 maart
Schouwburg cc ’t Schaliken
20 uur

De o zo potent ogende Hans blijkt in deze voorstel-
ling het tegengestelde te zijn van potent. Het is zelfs 
zo dramatisch dat Frank als beste vriend een ‘acte de 
présence’ moet geven bij Hans’ vrouw. Het resultaat 
daarvan is een wolk van een dochter. Met Terminaal 
zijn Frank Van Erum en Han Coucke toe aan hun 
vierde cabaretvoorstelling als het komische duo Gino 
Sancti. Met deze ijzersterke komische voorstelling tast 
het tweetal opnieuw de grenzen van de humor af. 

Spel en tekst: Frank Van Erum en Han Coucke
Regie: Els Trio
Coaching: Alexander Devriendt, Raf Walschaerts en 
Wouter Berlaen

[i] de toegangsprijs bedraagt 12 euro. Met 
een abonnement betaalt u 9 euro. 
Hebt u recht op korting, dan betaalt u 10,50 euro.

THE MONNAIE

WIND
QUINTETTHE MONNAIE

WIND
QUINTET

THE MONNAIE

WIND
QUINTET
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Prik!
Tentoonstelling voor kinderen van 4 tot 7 jaar
Begeleide bezoeken op woensdag 26 
maart om 13.30 en om 15 uur
Containerkeet op het helikopterpleintje aan 
de Augustijnenlaan, naast het administratief 
centrum

Staat er een nieuwe kermisattractie op het 
helikopterpleintje in Herentals? Nee, het is 
Prik!, een installatie die balanceert tussen voor-
stelling en kunstwerk. Een bezoekje aan deze 
tentoonstelling is voor kinderen een even grote 
belevenis als een ritje op de paardenmolen. Een 
ideale activiteit voor in de paasvakantie! Wat de 
kinderen precies beleven met Prik! is een raad-
sel dat op woensdag 26 maart ontdekt wordt. 
Met een begeleider spelen de kinderen een 
heleboel spelletjes waarbij ze moeten ruiken, 
voelen, horen, smaken en zien. Daarna betreden 
ze de installatie Prik! Ouders of grootouders 
mogen mee.

[i] de toegangsprijs bedraagt 4 euro, 
inschrijven kan tot en met 21 maart bij 
cultuurcentrum ‘t Schaliken, Grote markt 
35, 2200 Herentals, 014-28 51 30,
culturcentrum@herentals.be. 

Jaloezie

Theatervoorstelling van Theaterspektakel
1, 7, 8, 13, 14 en 15 maart
Kamertheaterzaal van ’t Hof, Grote Markt 41
20 uur

Lazlo is al achttien jaar getrouwd met Hélène, 
maar dat belet hem niet om eerst een relatie te 
beginnen met Yana en daarna met Iris. De drie 
vrouwen wonen in hetzelfde appartementsge-
bouw en toch communiceren ze niet oog in oog. 
Zij sturen elkaar faxberichten: boze, verdrietige, 
vertwijfelde, sarcastische, geestige, emotionele, 
bitsige faxberichten. Esther Villar schreef een 
zeer origineel stuk voor drie actrices vol humor 
en spitse dialogen over een onderwerp dat we 
allemaal kennen: jaloezie. Shakespeare noemde 
deze passie niet voor niets ‘het groenogige mon-
ster’.

TenToonsTellingen
Kunst in Huis: tijdelijk uitleenfi liaal Herentals
op 29 februari, 2, 7, 14, 16 en 21 maart 
Lakenhal, Grote Markt

Kunst in Huis wil jonge Vlaamse kunstenaars promoten en kansen bieden. De organisatie verhuurt kunstwer-
ken aan particulieren en bedrijven. Een selectie uit de gevarieerde collectie van deze organisatie komt naar 
de Lakenhal. Benieuwd hoe een van de kunstwerken tot zijn recht komt in uw salon? Op 28 en 29 februari 
en op 2, 6, 7, 13, 14, 16, 20 en 21 maart zijn de medewerkers van Kunst in Huis aanwezig om de huur van 
het werk te regelen. In ruil voor een klein bedrag kan u tot zes maanden lang genieten van een authentiek 
actueel kunstwerk in uw huis.

[i] de tentoonstelling is open op woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 17 uur en op 
zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur

Tentoonstelling Panamarenko
van 15 maart tot 6 april
Kasteel Le Paige Nederrij 135

Samen met het stedelijk cultuurcentrum, de galerie Jos Jamar en het Panamarenko-collectief, organiseert 
vzw Ter Vesten een uitzonderlijke tentoonstelling met een boeiend overzicht van het veelzijdige oeuvre van 
Panamarenko.

De Belgische kunstenaar Panamarenko omschreef zichzelf ooit als uitvinder, kunstenaar, ingenieur, dichter, 
visionair en fysicus. Zijn werk is dan ook een combinatie van technologisch experiment en artistieke verbeel-
dingskracht. Meer dan veertig jaar lang voerde hij onderzoek naar begrippen als ruimte, beweging, vlucht, 
energie en gravitatie, wat keer op keer resulteerde in spectaculaire constructies van vreemde schoonheid, 
tegelijk speels en indrukwekkend.

Met deze tentoonstelling bieden Ter Vesten en cc ’t Schaliken de Herentalse kunstliefhebbers en de belang-
stellenden uit de regio een evenement aan van internationaal niveau met een unieke poëtische expressie en 
schoonheid.

[i] de tentoonstelling is open op woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 17 uur en op 
zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.
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Cultuurraadquiz

De Herentalse cultuurraad organiseert zijn 
derde algemene kennisquiz op vrijdag 4 april 
om 20 uur in zaal ’t Hof. Ook voor deze editie 
garanderen de opstellers een gevarieerde quiz 
waar zowel de gelegenheidsquizzer als de quiz-
prof zijn of haar gading kan vinden.
Na het gigantische succes van vorig jaar wil de 
organisatie dit keer een inschrijvingsstop zetten 
op 40 ploegen om het zitcomfort te kunnen 
garanderen.

[i] Snel inschrijven dus bij Gert Meir,
tel. 014-22 18 72 of gert.meir@telenet.be

Bibnieuws

Jeugdboekenweek
 
Van 1 tot 16 maart vindt de Jeugdboekenweek 
plaats. Het thema dit jaar is ‘Mooi’. Twee weken 
lang staan niet alleen mooie boeken in de kijker, 
maar ook boeken over mooie dingen of eigen-
schappen. Natuurlijk is het ook dé kans om stil 
te staan bij wat iets mooi maakt. 

Stem mee voor Het Mooiste Kinderboek Aller 
Tijden! 

Wat is mooi? Wat maakt een boek mooi? Welk 
kinderboek vindt u het mooist? Doe mee aan de 
verkiezing van Het Mooiste Kinderboek Aller 
Tijden en stem op uw favoriete boek. Jong of 
oud, graag-lezer of niet-zo-graag-lezer, tot 14 
februari kon iedereen stemmen op zijn of haar 
mooiste kinderboek. Op 2 maart zijn de tien 
mogelijke winnaars bekend, maar wie kaapt de 
hoofdprijs weg? Tijdens de Jeugdboekenweek 
kan iedereen stemmen voor een van de tien. 
Welk boek kiezen jongens van 13? Voor welke 
titel vallen vrouwen van 47? En wat is het lieve-
lingsboek van de pendelaar? Uw stem telt!

En de winnaar is … 
Op 16 maart is het zover. Dan maken we 
plechtig bekend welk boek is verkozen tot Het 
Mooiste Kinderboek Aller Tijden.

culTuuR
Nonkel Jef zit in de patatten
1, 2, 3 , 4 en 5 maart
Schouwburg cc ’t Schaliken
19.30 uur
Op zaterdag 2 maart is er ook een voorstelling om 15 uur

Sander vindt een tas met 100.000 euro in een vuilniscontainer. Het 
dagelijkse leven op het erf valt danig uit de plooi. Nog voor Jef en 
Sander beseffen dat dit de buit is van een bankoverval, gaat ook Magda 
op jacht naar de centen. Zij legt Jef het vuur aan de schenen, maar een 
vinnige Jef weert zich kranig op zijn bekende, eigenzinnige manier. Nog 
meer dan in de gelijknamige tv-serie zal u Nonkel Jef leren kennen, 
met zijn grote en kleine kantjes, zijn gierigheid, zijn vloeken en tieren. 
Meer zelfs, u zult ook ontdekken hoe Jef Melkenbeek en zijn broer 
Louis hun jeugd hebben beleefd. 

[i] Informatie en kaarten bij teleticketsservice.com of op tel. 070-34 53 45

Cultuurcafé brengt een tweede editie van het monologenfestival

Op zaterdagavond 15 maart organiseert de Herentalse 
cultuurraad tijdens haar cultuurcafé een tweede editie 
van het monologenfestival. Opnieuw staan drie Heren-
talse vertellers op de planken met een intiem, grappig 
en/of spannend verhaal.

Liese Bergen vertelt een verhaal uit de debuutroman Ik 
wilde dat ergens iemand op me wachtte van Anna Ga-
valda. Stel u voor: u wandelt door de Parijse straten. U 
mijmert over een gedicht van Baudelaire. Een tegenlig-
ger komt uw richting uit. U kijkt. De vreemdeling beant-
woordt uw blik. U wandelt verder. U denkt: “Hm, dat 
was de moeite.” En ook: “Merde, waarom heb ik niets 
gezegd?” En ook nog: “Waarom waag ik geen gokje...?”

Julia Van den Bosch vertelt het verhaal van Madame 
Freundlich van Rudy Geldhof. Anna De Ketelare, alias 
Madame Freundlich, is kaartlegster. Een volksvrouw, 
maar met damesallures. Zij woont in Brussel in een 
kleine fl at, negen hoog, waar ze wacht op een taxi, klaar 
om te vertrekken.

Kreutzfeld Verein, ten slotte, doet iets met raven. Bart 
Michiels brengt De raaf, misschien wel het bekendste 
gedicht uit de Amerikaanse griezelliteratuur, in 1845
gepubliceerd door Edgar Allen Poe. In 108 verzen 
krijgen we het verhaal van een raaf die bij nacht en 
ontij komt aankloppen bij een nietsvermoedende brave 
burger. Het begin van een mijmering over de duisternis, 
angst, en een vergeten liefde. Eenzelfde raaf duikt op in 
een moderne fabel van Hans Teeuwen. Yves Willems 
vertelt op hoogst hyperactieve wijze het verhaal van 
een vos, een raaf, een boer, en Kiekerjan, de heroïsche 
vogelverschrikker, die na dit epos door niemand meer 
vergeten zal worden.

[i] Het monologenfestival vindt plaats in het 
Fundatiehuis in het Begijnhof op zaterdag 
15 maart en begint om 20 uur. Het café is open 
vanaf 19 uur en de toegang is gratis. 
www.cultuurraadherentals.be.
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Milieu extra diftartips

U hebt nog witte huisvuilzakken over en geraakt 
ze niet kwijt? Informeer eens bij familie, vrien-
den of buren die jonge kinderen hebben. Zij 
kunnen deze extra vuilniszakken goed gebrui-
ken.

U hebt schrik dat er iemand stiekem zijn vuilnis 
dropt in uw afvalcontainer? U kunt dit voor-
komen door uw container op straat te zetten 
wanneer hij vol is. Zo wordt het moeilijker om 
nog extra afvalzakjes te deponeren.

U maait uw gras en geraakt het moeilijk kwijt. 
Gemaaid gras is echter ideaal als deklaag voor 
struiken, hagen en plantsoenen. De deklaag 
zorgt ervoor dat onkruid moeilijk groeien kan.

Wat met papier, karton en 
PMd?

De invoering van Diftar telt enkel voor restafval 
en groenafval. Dit wil zeggen dat de ophalingen 
voor papier en karton en voor PMD gewoon 
blijven bestaan. Er verandert voor deze opha-
lingen ook niets aan de voorwaarden. Papier en 
karton biedt u aan in een goed afgesloten doos 
of mooi samengebonden, terwijl PMD in de 
blauwe zakken hoort. Deze blauwe zakken kunt 
u kopen in het administratief centrum.

Basisregels 
thuiscomposteren 

o Kies de juiste plaats en het juiste systeem. 
o Begin in het voorjaar/zomer. 
o Meng het groene (stikstofrijk) en bruine 
 (koolstofrijk) materiaal. 
o Gebruik zoveel mogelijk vers materiaal. 
o Voeg geen te grof materiaal toe. 
o Belucht regelmatig

Meer weten over compost?

Als u vragen hebt over composteren, dan 
neemt u het beste contact op met de Heren-
talse compostmeesters. De compostmeesters 
zijn enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten 
om u te stimuleren om te composteren. De 
compostmeesters hebben allemaal een oplei-
ding gevolgd bij OVAM (Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij). In het voorjaar vindt 
u de compostmeesters op de zondagmarkt. U 
kunt de compostmeesters ook bereiken via de 
milieudienst, administratief centrum, Augustij-
nenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be.

diftar overstijgt verwachtingen:
nieuwe cijfers tonen daling afval aan

Op 1 juli start Herentals met het Diftarsysteem. De informatievergaderingen van vorige maand mochten dan 
ook op veel geïnteresseerden rekenen. In Diependaal waren 93 personen aanwezig, in cc ‘t Schaliken meer 
dan 400, in Morkhoven 120 personen en in Noorderwijk, waar door plaatsgebrek op de laatste moment 
naar de kantine van voetbalclub Noordstar VV moest uitgeweken worden, 155 personen.

Tijdens deze informatievergaderingen kwamen heel wat bezorgdheden naar boven. Zo twijfelde vele mensen 
eraan dat Diftar een daling van het afval met zich zou meebrengen. Men vreesde dat Diftar meer zou gaan 
kosten dan de huidige belasting. Einde februari maakte IOK echter cijfers bekend die duidelijk maken dat het 
afval echt wel daalt in de deelnemende gemeenten.
Voor Mol, Baarle-Hertog, Balen, Herenthout, Merksplas en Vorselaar zijn de resultaten van de afgelopen 
twee jaren duidelijk positief. De inwoners gaven een pak minder GFT- en restafval mee aan de afvalopha-
lers van IOK. In 2005 gaven de bewoners van deze gemeenten gemiddeld 74,3 kilogram restafval mee per 
persoon. In 2006 was dit 49,8 kilogram en in 2007 toch nog 52,8 kilogram. Voor GFT-afval is de daling nog 
spectaculairder: van gemiddeld 146,7 kilogram per persoon in 2005 naar 74,9 kilogram in 2006 en 68,7 
kilogram in 2007. Deze daling is vooral te danken aan het feit dat steeds meer mensen hun GFT-afval zelf 
composteren. 

Deze cijfers zijn duidelijk: Diftar werkt en is een eerlijk systeem is. Doordat afval besparen geld opbrengt, zijn 
mensen meer gemotiveerd om hun afval te beperken. Kortom: de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart. 

Besparen op uw groenafval?
Composteren is de oplossing.

Composteren is eenvoudig en vraagt slechts een kleine inspanning. Door zelf uw GFT-afval te composteren, 
geeft u minder afval mee en bespaart u dus op uw afvalfactuur. Bovendien maakt u een product dat nuttig 
is voor uw tuin. Composteren is het proces waarbij organisch materiaal door de werking van bacteriën en 
schimmels wordt afgebroken tot een stabiel eindproduct. 

U kunt op vier manieren composteren. Het compostvat is geschikt voor een tuin van minder dan 100 of 200 
m² of als u weinig tuinafval hebt. Voor grotere tuinen met struiken of een groentetuin kunt u beter een com-
postbak gebruiken. Een composthoop is dan weer geschikt voor een grote tuin met veel bomen, struiken, 
een grasveld of een behoorlijke groentetuin. Als u in een appartement woont of geen tuin hebt, dan kunt 
u composteren met een wormenbak. Een wormenbak bestaat uit in elkaar schuivende stapelbakken met 
afsluitbaar deksel. Hij is klein en makkelijk verplaatsbaar. 

Compost is een uitstekende bo-
demverbeteraar, waarmee u in uw 
eigen tuin heel mooie resultaten kan 
bereiken. Door het inwerken van 
compost neemt de hoeveelheid or-
ganisch materiaal in de bodem toe. 
En die aanbreng van organische stof 
verbetert de waterhuishouding en 
de structuur van de bodem. Zand-
gronden drogen minder vlug uit 
en zwaardere gronden (leem, klei) 
draineren beter het overtollige wa-
ter. De bodem wordt verrijkt met 
extra fosfor, kalium, magnesium en 
sporenelementen. Die voedingsstof-
fen blijven jarenlang ter beschikking 
van de planten. Enkel compost heeft 
deze eigenschap. Dit leidt ook tot 
een correctie van de zuurtegraad.

diftar
afval in balans
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Paassportkampen
De sportdienst organiseert tijdens de paasvakantie sportkampen van 25 tot en met 28 maart en van 31 
maart tot en met 4 april voor kinderen geboren in het jaar 2000 of vroeger. 

Kleutersportdagen
Voor de kleuters programmeert de sportdienst ook dit jaar kleutersportdagen tijdens de paasvakantie, zodat 
ook de kleinsten samen kunnen bewegen en bezig zijn. De kleuters geboren in 2002 kunnen inschrijven voor 
volgende dagen: maandag 31 maart, dinsdag 1 april, donderdag 3 en en vrijdag 4 april. Kindjes geboren in 
2003 kunnen inschrijven voor een leuke sportdag op woensdag 2 april. De sportdagen starten om 9 uur in 
sporthal De Vossenberg en eindigen om 16 uur.

Turbozwemmen
Tijdens de paasvakantie kunnen kleuters vanaf drie jaar en kinderen vanaf vijf jaar terecht in de zwembaden 
Netepark voor zwemlessen. Ook kinderen die al een diploma van 25 meter schoolslag behaalden, kunnen 
dan andere zwemstijlen leren of zich vervolmaken. Overlevingszwemmen staat ook op het programma. 

[i] Inschrijven kan vanaf 3 maart. 
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de sportdienst, tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be of op www.herentals.be (klik sportkampen in bij ‘zoek’)

Jeugdraad Herentals: in woord en daad!
De jeugdraad besteedt aandacht aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en schreef een vrijblijvend 
advies voor het stadsbestuur. Het advies is terug te vinden op www.jeugdraadherentals.be onder adviezen. 

Op vrijdag 8 februari ging de tweede editie van de Herentalse jeugdraadquiz door in zaal ’t Hof. De uitslag 
van deze quiz staat samen met een uitgebreide fotoreportage op de site. 

Jongeren tussen de 16 en 35 jaar die willen meepraten over het jeugdbeleid in Herentals zijn welkom op de 
jeugdraadvergadering van 31 maart. De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats bij de stedelijke jeugd-
dienst. 

[i] Alle informatie over de jeugdraad vindt u op www.jeugdraadherentals.be.

Herentalse jongeren in de Kunstbende
Kunstbende, de wedstrijd in kunst voor jongeren tussen 13 en 19 jaar, is klein begon-
nen, maar werd groter en groter. Na acht jaar groeien is Kunstbende niet meer weg te 
denken uit het culturele landschap van jongeren. 
Dit jaar is de negende editie van Kunstbende van start gegaan. Om jongeren op hun wenken te bedienen zijn 
er twaalf voorrondes. Ook uit Herentals doen dit jaar weer heel wat jongeren mee. Op zondag 2 maart van 
13 tot 19 uur strijden ze in de Warande in Turnhout voor een fi naleplek. De fi nale vindt plaats in de Singel in 
Antwerpen. 

[i] Voor alle praktische info surft u naar www.warande.be/kunstbende of www.kunstbende.be

Jeugdolympiade
Verschillende Herentalse sportclubs werken mee aan de Jeugdolympiade. 
In maart kunnen jongeren testen afl eggen voor verschillende sportdisci-
plines.
- zwemproeven – op zaterdag 1 maart van 10 tot 12.00 uur in de zwembaden Netepark
- basketbal – woensdag 6 maart in de sporthal Noorderwijk van 17.30 tot 19.30 uur
- badminton – maandag 10 maart van 17 tot 19 uur – sporthal De Vossenberg
- gymnastiek - datum nog niet bekend – sporthal De Vossenberg
- voetbal - datum nog niet bekend – terreinen VC Herentals, Herenthoutseweg

Op dinsdag 1 april wordt in Bornem op provinciaal niveau gestreden voor de zilveren medailles. Indien er 
voldoende interesse is, wordt er busvervoer ingelegd vanuit onze regio. De fi nale voor heel Vlaanderen vindt 
plaats op 19 april in het Bloso sportcentrum Herentals. 

[i] Voor meer informatie kunt u terecht bij de sportdienst 
014-28 52 50 of sportdienst@herentals.be.

jeugd & spoRT Zap-avontuur

Op 1 april organiseert de provincie op-
nieuw een hele dag sportplezier met het 
Zap-avontuur. Jongeren krijgen de kans 
om verschillende sporten uit te proberen: 
rugby, boogschieten, spinning, muurklim-
men, BMX, squash, … Jongeren tussen tien 
en veertien jaar kunnen die dag ook een 
zilveren medaille behalen in de sportdisci-
plines die vallen onder de jeugdolympiade. 
De activiteiten vinden plaats in het provin-
ciaal domein Breeven in Bornem. Er wordt 
gezorgd voor busvervoer vanuit Herentals.

[i] Inschrijven kan vanaf 12 maart bij 
de stedelijke sportdienst op het num-
mer 014-28 52 50.

Grabbelen 
tijdens de
paasvakantie

Tijdens de paasvakantie 
biedt de jeugddienst weer een waaier aan 
toffe en interessante Grabbelpasactiviteiten 
aan. Uw kinderen kunnen deelnemen aan 
uitstappen, knutselworkshops, actieve doe-
dingen, kookworkshops, … en dit allemaal 
in het thema van natuur en dieren. De acti-
viteiten lopen van woensdag 26 maart tot en 
met vrijdag 4 april. De ervaren Grabbelpas-
sers krijgen naar goede gewoonte een brief 
in de bus waarin alle activiteiten toegelicht 
worden en in de loop van maart zal het vol-
ledige programma ook op de website (www.
jeugddienstherentals.be) verschijnen.

Is uw kind tussen de 3 en 12 jaar oud en is 
het op zoek naar leuke activiteiten tijdens de 
korte schoolvakanties, dan is de Grabbelpas 
een echte aanrader. Deze pas is nog het hele 
jaar te koop op de jeugddienst voor 4 euro.

[i] de inschrijvingen starten op zater-
dag 15 maart van 10 tot 13 uur op de 
jeugddienst. Telefonisch of per e-mail 
inschrijven kan vanaf maandag 
17 maart bij de jeugddienst, Stads-
park z/n, tel. 014-21 21 86, info@
herentals.be. Houd er rekening mee 
dat de plaatsen beperkt zijn. Tijdig 
inschrijven is dus de boodschap!
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spoRT
openingstijden ijsbaan Bloso

Naast de ijsschaatsbaan beschikt het Bloso-centrum over een polyvalente sporthal voor alle balsporten, twee 
vechtsportzalen, een gymzaal, acht squashcourts, een danszaal, een powerzaal, een kleine vergaderzaal, leslo-
kalen, zes tennisterreinen in de openlucht, twee basketbalterreinen in de openlucht, twee volleybalterreinen 
in de openlucht, een atletiekpiste, een Finse piste en twee voetbalterreinen.

[i] Meer informatie bij Bloso, tel. 014-85 95 10

oPeNINGSTIJdeN  IJSSCHAATSeN BloSo
 de BloSo-IJSSCHAATSBAAN IS oPeN ToT eN MeT ZoNdAG 16 MAArT.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
VOORMIDDAG 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 10.00-12.00

NAMIDDAG 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-15.00

AVOND 17.45-19.15 18.30-21.00 17.30-20.30 15.30-17.00

19.00-20.30 17.30-19.00

KLEUTERSCHAATSEN ZATERDAG VAN 16.30 TOT 18.30 UUR

 oPeNINGSTIJdeN ZWeMBAdeN NeTePArK

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
RECREATIEBAD 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

DOELGROEPENBAD 17.00-21.00 15.30-19.00 14.00-21.00 15.30-21.00 16.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

WEDSTRIJDBAD
07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

Zwemprogramma’s Netepark
Geen aqualessen tijdens de paasvakantie van 24 maart tot en met 4 april.

Aquagym voor senioren
maandag
maandag

15.30 - 16.15
16.15 - 17.00

Aquafi t voor senioren vrijdag 09.00 - 10.00

Aquafi tness (high-impact)
dinsdag
woensdag

19.00 - 20.00
21.00 - 22.00

Aquasculp dinsdag 20.00 - 21.00
Aquajogging woensdag 20.00 - 21.00
Aquafi t overdag vrijdag 10.00 - 11.00

Aquagym voor mensen met een handicap
dinsdag
vrijdag

19.00 - 20.00
15.30 - 16.30

Zwemmen voor chronische-pijnpatiënten
dinsdag
donderdag

12.00 - 13.00
12.00 - 13.00

Zwemmen voor kinderen met een handicap
-6-jarigen
+6-jarigen

woensdag
woensdag

18.30 - 19.15
19.15 - 20.00

Zwangerschapszwemmen prenataal donderdag 20.00 - 21.00

[i] Voor meer info over onze zwemprogramma’s kunt u terecht bij de stedelijke sportdienst op 
     het nummer 014-28 52 50.

50-plussers

Op dinsdag 18 maart kunnen de sportieve 
50-plussers deelnemen aan een sessie 
fi tness. De bedoeling is de spieren te ver-
stevigen op een aangepast niveau. U kunt 
ook kennismaken met de mogelijkheden 
van een fi tnesscentrum. De geïnteresseer-
den worden om 14 uur verwacht in Studio 
Sports, Lierseweg 230, 2200 Herentals. 
Wie wil, kan na het fi tnessen ook genie-
ten van een heilzame sauna. Om deel te 
nemen, brengt u makkelijk zittende sport-
kledij en een handdoek mee. Als u gebruik 
wil maken van de sauna, breng dan ook een 
badlaken mee. De deelnameprijs bedraagt 2 
euro per persoon, drankje inbegrepen. 

[i] Voor meer inlichtingen kunt u 
terecht op de stedelijke sportdienst 
op het nummer 014-28 52 50.

TIJdeNS de PAASVAKANTIe VAN 24 MAArT ToT eN MeT 6 APrIl ZIJN Alle 
BAdeN oPeN VAN 14 ToT 21 UUr oP WeeKdAGeN eN VAN 9 ToT 17 UUr 
TIJdeNS HeT WeeKeNd.

de ZWeMBAdeN ZIJN GeSloTeN oP PAASZoNdAG 23 MAArT.

Jiujitsu

Makoto Ryu nodigt alle geïnteresseerden 
uit voor een gratis proefl es jiujitsu in het 
Bloso-centrum. De proefl es vindt plaats op 
zaterdag 15 maart van 10.30 tot 11.30 uur 
voor jongeren van acht tot zestien jaar en 
op maandag 17 maart van 19.30 tot 21 uur 
voor jongeren vanaf vijftien jaar.

[i] Voor meer informatie kunt u terecht 
bij juulverachtert@makotoryuheren-
tals.be of 014- 70 38 76.

Kampioenenhulde

Op 21 maart om 20 uur huldigen het 
stadsbestuur en de sportraad de sportieve 
kampioenen van 2007. Deze huldiging 
vindt voor de eerste maal plaats in de 
nieuwe podiumzaal van cc ’t Schaliken. De 
sportraad en het stadsbestuur willen al de 
Herentalsenaren die vorig jaar medailles 
behaalden, in de schijnwerpers zetten, in 
een nieuwe stijl. Na de viering biedt het 
stadsbestuur een receptie aan in de foyer. 
Iedereen is van harte uitgenodigd voor 
deze viering.
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ZA 01/03 THEATER Theaterspektakel / Jaloezie / Kamertheaterzaal / 20 uur

ZO 02/03 UIT
UIT

KWB boswandeling / Vertrek aan de Antoniuszaal / tussen 8 en 15 uur vertrekken
Herfst- en winterwandelingen / Vertrek om 14.30 uur aan De Zalm, Grote Markt 
21, tel. 014-28 60 00

DI 04/03 SENIOR

INFO

S-Sport - dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Volkshuis / Van 10 tot 12 uur / Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of 
Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39
Rationeel EnergieGebruik in de woning / Lakenhal / 20 uur

DO 06/03 VOORDRACHT

THEATER
INFO

Pol Heyns en het volkslied door Wim Bosmans / Fundatiehuis, Begijnhof 27 / 20 
uur / Organisatie: Herentalse Geschiedkundige Kring
De Queeste / Osama The Hero / Schouwburg / 20 uur
Ongewenste gasten in de tuin / Parochiezaal Sint-Jan / 20 uur / Organisatie: 
KWB Sint-Jan – De Volkstuinen en KWB Herentals

VR 07/03 THEATER Theaterspektakel / Jaloezie / Kamertheaterzaal / 20 uur

ZA 08/03 THEATER
UIT

Theaterspektakel / Jaloezie / Kamertheaterzaal / 20 uur
Ted van Lieshout / Jeugdboekenweek / ’t Schaliken / 14.30 uur

ZO 09/03 MUZIEK
UIT

The Monnaie Wind Quintet / Aperitiefconcert / Lakenhal / 11 uur
Herfst- en winterwandelingen / Vertrek om 14.30 uur het Parochiecentrum 
in Noorderwijk, Ring 27, tel.014-27 76 99

DI 11/03 SENIOR

SENIOR

S-Sport - dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Volkshuis / Van 10 tot 12 uur / Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of 
Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39
Informatie over de structuur van een ziekenhuis / Het Convent / 14 uur / 
Meer informatie: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

DO 13/03 THEATER Theaterspektakel / Jaloezie / Kamertheaterzaal / 20 uur

VR 14/03 THEATER
UIT

Theaterspektakel / Jaloezie / Kamertheaterzaal / 20 uu
Gino Sancti / Terminaal / ’t Schaliken / 20 uur

ZA 15/03 UIT
UIT
UIT
THEATER
SPORT

Cultuurcafé: Monologenfestival / Fundatiehuis / 20 uur
Uzume Taiko Ensemble / Oozoomay / Schouwburg / 20 uur
Jinsfuif / Zaal ’t Hof 
Zaal ’t Hof Theaterspektakel / Jaloezie / Kamertheaterzaal / 20 uur
Makoto Ryu / Gratis proefl es jiujitsu / Bloso-centrum / van 10.30 tot
11.30 uur / voor jongeren van 8 tot 16 jaar

ZO 16/03 UIT

UIT

Ruilbeurs en tentoonstelling / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat / Van 8.30 
uur tot 12 uur / organisatie: Numismatica Herentals
Herfst- en winterwandelingen / Vertrek om 14.30 uur in Rue Neuve, 
Nieuwstraat 78, tel. 014-10 43 95

MA 17/03 SPORT Makoto Ryu / Gratis proefl es jiujitsu / Bloso-centrum / van 19.30 tot 21 uur / 
voor jongeren vanaf 15 jaar 

AgendA MAART 2008
DI 18/03 SENIOR

SENIOR
LEZING

S-Sport - dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Volkshuis / Van 10 tot 12 uur / Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of 
Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39
Fitness / Studio Sports, Lierseweg 230 / 14 uur
Nacht van de Geschiedenis met lezing en projectie over Fraikin door Frank 
Tubex / Lakenhal / 20 uur / Toegangsprijs: 5 euro (leden: 3 euro) / Organisa-
tie: Davidsfonds Herentals en Herentalse Geschiedkundige Kring

DO 20/03 RAAD Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

VR 21/03 UIT
VROUW

Kampioenenhulde / Podiumzaal / 20 uur
Vrouweninfo / Paasfeestje / Tuinpaviljoen zaal ’t Hof / van 14 tot 16.30 uur

ZO 23/03 Herfst- en winterwandelingen / Vertrek om 14.30 uur aan cafetaria Het 
Netepark, Vorselaarsebaan 50, tel. 014-22 19 42

DI 25/03 SENIOR S-Sport - dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Volkshuis / Van 10 tot 12 uur / Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of 
Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

ZA 29/03 SPORT WK curve bowls / Bloso-centrum / van 9.30 tot 18 uur

ZO 30/03 SPORT

UIT

WK curve bowls / Bloso-centrum / van 9.30 tot 18 uur
Herfst- en winterwandelingen / Vertrek om 14.30 uur aan De Beiaard, 
Grote Markt 19, tel. 014-22 15 13

DI 01/04 UIT openbare verkoop van fi etsen, bromfi etsen, 
auto’s en afgedankt materiaal / Garages Boe-
renkrijglaan / Bezichtigen vanaf 13 uur, verkoop 
vanaf 13.30 uur
Meer informatie: stedelijk magazijn,
tel. 014-85 92 40

Gezondheidswandelingen  
• Elke maandag voor gevorderden aan het Netepark
• Elke dinsdag aan het administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• Elke dinsdag aan de parochiezaal Molekens, Olmenlaan
• Elke woensdag aan het administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• Elke woensdag voor gevorderden aan het Netepark
• Elke donderdag aan de parochiezaal Molekens, Olmenlaan

[i] de gezondheidswandelingen vertrekken telkens stipt
     om 10 uur.  op feestdagen zijn er geen wandelingen.

drINGeNde HUlP

Brandweer 100 of 112 
Ziekenwagen 100
Politie 101
Antigifcentrum 070-245 245
Gasgeur 0800-65 065

deze agenda bevat uitsluitend evenementen die deze maand in Herentals plaatsvinden en die ons tijdig werden gemeld.
Voor een ruimer overzicht: www.herentals.be > Kalender

WK curve bowls

Op 29 en 30 maart vindt het we-
reldkampioenschap curve bowls 
plaats in het Bloso-centrum in 
Herentals. Ongeveer 160 deel-
nemers uit Engeland, Noord-Ier-
land, Schotland, het Eiland Man, 
Wales, Italië, Nieuw-Zeeland, 
India, Zweden en België nemen deel aan het kampioen-
schap. Het WK start op zaterdag om 9.30 uur. De prijsuit-
reiking is op zondagavond rond 17.30 uur. 
Iedereen is welkom om de deelnemers te komen aanmoe-
digen. De toegang is gratis. 

[i] Voor meer informatie kunt u terecht bij
Jonathan Payne op het nummer 014-23 22 85.

B
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Akabe Tinamoe zoekt
enthousiaste leiding (m/v)
Akabe (Anders Kan Best) Tinamoe is een scouts-
groep voor kinderen van 6 tot 21 jaar met een 
fysieke en/of verstandelijke beperking. De activi-
teiten gaan van knutselvergaderingen en pleinspe-
len tot zoektochten en tentenkampen, gepeperd 
met wat pittig scoutskruid, maar op maat van alle 
leden. Hebt u zin om deel uit te maken van deze 
vereniging en vindt u het een uitdaging begeleider 
te zijn? Dan bent u zeker en vast welkom! Een 
verleden in scouting is niet nodig. De activiteiten 
vinden ongeveer om de twee weken plaats op 
zaterdag, telkens van 14 tot 17 uur in de scouts-
lokalen in Nijlen, Broechemsesteenweg 219/A, 
achter de Sint-Pauluskerk.

Bent u minstens 17 jaar oud en hebt u zin om een 
keer te komen proberen? Neem dan contact op 
met Ann De Meulemeester, tel. 0495-82 49 63, 
ann.demeulemeester@ugent.be 
of
Lien Van de Vel, tel. 0496-36 86 73,
lienvandevel@hotmail.com of via het e-mailadres
tinamoe@scoutsnijlen.be

ongewenste gasten in de tuin
Op donderdag 6 maart organiseren KWB Sint-Jan - 
De Volkstuinen en KWB Herentals een informatie-
avond met als thema ‘ongewenste gasten in de tuin’.

Ir. Van Houdt, lesgever in de tuinbouwschool, 
geeft uitleg over hoe u uw tuin op een ecologisch 
verantwoorde manier mooi en onkruidvrij kunt 
houden. Ongewenste gasten uit uw tuin houden, is 
ook mogelijk zonder pesticiden. Uw tuin wordt er 
boeiender van en het is beter voor u én de natuur.

De informatieavond start om 20 uur in parochie-
zaal Sint-Jan, Olmenlaan 8 op de Molekens. Deelne-
men is gratis. Iedereen is welkom.

[i] Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Alfons Horemans, lindenlaan 10, 
tel. 014-21 43 37.

Vrouweninfo
Iedere derde vrijdag van de maand, van 14 tot 
16.30 uur, organiseert de vrouwenraad een 
informatieve namiddag in het Fundatiehuis op het 
Begijnhof of ‘op verplaatsing’. Deze namiddagen 
staan open voor iedereen.

Op 21 maart organiseert de vrouwenraad een 
paasfeestje in het tuinpaviljoen van zaal ’t Hof op 
de Grote Markt.

[i] Inlichtingen bij louisa Van Sand 
(tel. 014-22 00 55, gsm 0478-60 23 03)
of Hilda Melis 
(tel. 014-21 17 98, gsm 0474-86 39 08).

Het Convent 

dienstencentrum voor senioren

ondersteuningsgroep dementie

De ondersteuningsgroep dementie nodigt partners en familieleden van 
dementerende personen uit op de maandelijkse samenkomst in Het 
Convent. De volgende sessie vindt plaats op woensdag 12 maart en 
gaat over de juridische en wettelijke aspecten bij dementie. De infor-
matiesessie wordt verzorgd door prof. Mariette Verrycken van de Vrije 
Universiteit Brussel. Professor Verrycken is tevens oud-vrederechter 
en door haar ervaring goed geplaatst om nadien op alle vragen te ant-
woorden. De spreekbeurt start om 17 uur, het einde is rond 18.30 uur. 
Deelname is gratis en iedereen is welkom.

Infonamiddag: de structuur en werking van het ziekenhuis

Op dinsdag 11 maart komt een medewerker van het Sint-Elisabethziekenhuis uitleg geven over de structuur 
en de werking van het ziekenhuis. De medewerker zal verduidelijken wie er de baas is, wat de raad van be-
stuur is, enzovoort. 

[i] de informatievergadering start om 14 uur. de toegang is gratis.

Haïti heeft ook talent
Op dinsdag 11 maart om 20 uur kunt u in de Lakenhal kennismaken met het leven van 
Joachim Sanon. Joachim is een Haïtiaans landbouwer met een bewogen levensgeschiedenis. 
Als jonge kerel trok hij weg van het platteland, in de hoop op een betere toekomst in de 
hoofdstad. Het werden tien ellendige jaren van honger, uitbuiting en ellende in de sloppen-
wijken van de beruchte cité soleil. 

Het boek Joachim. Over leven op het land is een biografi e en een roman. Het boek werd 
geschreven door Stefan Broeckx. Het verhaal wordt verteld door Joachims echtgenote. 

Dit verhaalstandpunt maakt het de auteur mogelijk het blikveld te verruimen van alleen maar het hoofdpersonage. 
Want tenslotte is het verhaal van Joachim niet het verhaal van één man, maar het verhaal van duizenden mannen 
en vrouwen die ervan dromen op het Haïtiaanse platteland een toekomst op te bouwen. 

Kaat In ’t Ven brengt het verhaal terwijl Lien Avonds het muzikale luik verzorgt op cello. 

[i] Meer info : 0494-05 03 83, toegang gratis. 
een organisatie van Broederlijk delen en de derdewereldraad

AAnkondigingen

lokaal
dienstencentrum
Het Convent
Begijnhof 17
2200 Herentals
tel. 014-28 20 00 
bertvangenechten@ocmw-
herentals.be
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22 TOT 26 MAART 2008

2008
ERMISKPAAS 
HERENTALS

Tombola
trekking op 25 maart

Familiedag

26 maart
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Voor de publicatie van gegevens uit de burgerlijke stand is de uitdrukkelijke toestemming nodig van de betrokkenen. daarom kunnen in 
deze rubriek alleen de geboorten, overlijdens, huwelijken en huwelijksafkondigingen opgenomen worden waarvoor in Herentals aangifte 
werd gedaan.

                 GeBoorTeN

02/01/2008  Vince Lee, zoon van Anneleen De Wever en Garry Lee Brooks
10/01/2008  Svenja, dochter van Silke Czerwinski en Davy Truyens
10/01/2008  Femke, dochter van Sarah Smouts en Nick Habraken
13/01/2008  Jamie, zoon van Michelle McConville en Bjorn Coen
14/01/2008  Amelia, dochter van Monika Szostak en Johan Noldus
15/01/2008  Bjarne, zoon van Vicky Schellens en Björn De Bolle
15/01/2008  Tibo, zoon van Wendy Van De Sande en Daniël Nitelet
15/01/2008  Bas, zoon van Geertrui Van Accom en Filip Vandeputte
19/01/2008  Ninke, dochter van Vicky Van den Brande en Jan Belmans
19/01/2008  Lander, zoon van Ines Maes en Ynse Van den Broeck
19/01/2008  Matse, zoon van Ines Maes en Ynse Van den Broeck
20/01/2008  Yano, zoon van Dana Van Egdom en Kristof Sluyts
20/01/2008  Noor, dochter van Jutta Leysen en Jochen Fonteyn
21/01/2008  Kyara, dochter van Patricia Mauriën en Christophe Vervoort
22/01/2008  Jeppe, zoon van Kathleen Scheers en Jef Van Tendeloo
24/01/2008  Stan, zoon van Marjan Vercammen en Kurt Smits
27/01/2008  Alessandra, dochter van Marie-Noëlle Van Schoubroeck en Frederic
                   Fugazzotto
30/01/2008  Liam, zoon van Dorien Wouters en Jan Van der Vliet
31/01/2008  Dieuwke, dochter van Sandra Wuyts en Wim Van de Wouwer

                 oVerlIJdeNS

08/01/2008  Yolande De Jonghe (79)
10/01/2008  Mathildis Heylen (80)
10/01/2008  Norbertus Laenen (63)
11/01/2008  Christiane Thys (61)
12/01/2008  Ludovicus Op de Beeck (83)
12/01/2008  Etienne Bongaerts (70)
13/01/2008  Irma Fransen (83)
15/01/2008  Amandus Jacobs (76)
15/01/2008  Constant Van Mogh (85)
15/01/2008  Rosalia De Bal (72)
17/01/2008  Leonard Pardon (84)
19/01/2008  Celina Dries (97)
20/01/2008  Leonard Wuyts (51)
20/01/2008  Karel Van Hoof (91)
21/01/2008  Ernest Lauwen (64)
24/01/2008  Alois Melis (89)
25/01/2008  Maria Thon (84)
26/01/2008  Marcel Leysen (97)
29/01/2008  Lodewijk Verboven (77)
29/01/2008  Alfons Buls (68)
02/02/2008  Eugenia Leirs (95)
02/02/2008  Kris Leysen (33)
02/02/2008  Albertina Ceuleers (91)
06/02/2008  Maria Vanhout (89)

 wAchTdiensTen
APoTHeKerS 
U vindt de wachtdiensten van de apothekers op www.apotheek.be of 
telefonisch via 0900-10 500. 

De wachtdiensten worden georganiseerd voor de afl evering van dringende 
geneesmiddelen. De apothekers met wachtdienst rekenen daarom een 
hoogdringendheidshonorarium aan vanaf 19 uur op weekdagen en op 
zon- en feestdagen. Uw ziekenfonds betaalt dit ereloon terug als op het 
voorschrift een geneesmiddel voorkomt waarvoor het ziekenfonds een 
uitkering toekent.

  0    

Voor de publicatie van gegevens uit de burgerlijke stand is de uitdrukkelijke toestemming nodig van de betrokkenen. daarom kunnen in 

BuRgeRzAken

HUISArTSeN
heRenTAls

centraal oproepnummer: 014-22 22 00
de huisartsenwachtpost: Nederrij 99

MoRkhoven en nooRdeRwijk

centraal oproepnummer 014-54 83 83.

de wachtdienst begint telkens op vrijdagavond (of op de avond voor 
een feestdag) om 20 uur en eindigt maandagmorgen
(of op de ochtend na de feestdag) om 8 uur. 

rode Kruis
Bloedinzamelingen

Er zijn geen bloedgiften in maart.

 HUWelIJKeN

 Stefan Bockx (Herentals) en Liesbeth T’Seyen (Herentals)

HUWelIJKSAANGIFTeN

Danny Cornelis (Herentals) en Els Cuylaerts (Herentals)
 Wim Verkuringen (Herentals) en Vanessa De Doncker (Herentals)
 Johan Testelmans-Peeters (Herentals) en Evelyne Van Innis (Herentals)
 Kristof Cambré (Heist-op-den-Berg) en Joke Gios (Herentals)
 Tom Soentjens (Herentals) en Melissa Knight (Herentals)
 Bart Heylen (Herentals) en Kristine Coopmans (Herentals)
 Wim Van Echelpoel (Herentals) en Sarah Van Uytsel (Herentals)
 Steven Echelpoels (Herentals) en Joke Dekort (Herentals)

de Helemaal Herentals kadocheques zijn te koop bij Toerisme Heren-
tals, Grote Markt 41 (tel. 014-21 90 88) of bij de deelnemende handels-
zaken. U herkent deze handelszaken aan de sticker op de winkelgevel 
en vindt de adressen op www.helemaalherentals.be.
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spReekuRen BuRgeMeesTeR en schepenen

burgemeester Jan Peeters 
politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en coördinatie, communicatie en 
informatie, burgerlijke stand en bevolking, administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale 
economie
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
vrijdag van 17 tot 19 uur (secretariaat Molenvest 2/A)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Ingrid ryken
cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages
maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen
alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be

schepen Mien Van olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, landbouw en plattelandsontwikkeling
woensdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx 
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Jan Bertels
fi nanciën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica, huisvesting, OCMW en kerkfabrieken
maandag van 18 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Jos Schellens
openbare werken en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, monumentenzorg en landschappen
maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i]schepen.jos.schellens@herentals.be

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

Maandelijkse spreekuren
in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief centrum
rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

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

rijksdienst voor de sociale verzekering van zelfstandigen 
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)
tweede woensdag van 10 tot 12 uur

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur 

opvanggezinnen:
enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18 

Multiple Sclerose liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

in de Werkwinkel, Molenvest 13

Militie
vierde woensdag van 13 tot 16 uur 

Spreekuren oCMW-voorzitter
OCMW-voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op een van de 
volgende nummers:
014-24 66 44 (OCMW-kantoor) - 0475-56 10 32
voorzitter@ocmwherentals.be

feBRuARi 2008 15

nuTTige 
TelefoonnuMMeRs
Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten
  els  014-22 29 47
 rené  014-51 20 51
 Karel  014-51 55 48
 lydi  014-22 25 17

Autisme-telefoon 078-15 22 52

Begeleid Wonen,  Herentals
info over wonen voor mensen met een handicap 014-23 18 80

Belastingen, Belgiëlaan 31 014-25 61 40

Belgacom 0800-22 800

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt de Klink 014-24 66 90

Centrum voor levens- en
Gezinsvragen, Stationsstraat 2 014-21 08 08

Compostmeesters 014-28 50 50

de lijn 070-220 200

den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap 014-84 12 00

den dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 014-21 40 73

de Post, Belgiëlaan 51 014-28 67 20

diftar-informatielijn 0800-97 687

eigen Haard,  Augustijnenlaan 28/6 014-85 98 00

eurofoon, europese Unie 078-15 19 92

IoK, Geel 014-58 09 91

Iveka 078-35 35 35

Jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Milieu en gezondheid 078-15 55 70

MS-liga Antwerpen 03-887 48 18

NMBS-Herentals 03-229 56 14
PIdPA (klantenservice) 0800-90 300

Tele-onthaal 106 of 078-15 19 19

Tele-ticketservice 070-23 32 33

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)     105

Zit Stil (AdHd)     03-830 30 25



DE POSTBedeeld door

openingsTijden sTAdsdiensTen
MA di wo do vR zA zo

AdMinisTRATief cenTRuM
gesloten op 24 en 25 maart

09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

cc ’T schAliken
gesloten op 24 en 25 maart

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

oMBudsdiensT   administratief centrum 

gesloten op 24 en 25 maart

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

BiB gildelAAn
gesloten op 24 en 25 maart 14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00 14.00-17.00

10.00-12.00

BiB Molekens
18.00-20.00

10.00-12.00

BiB nooRdeRwijk 14.00-16.00

18.00-20.00 

10.00-12.00

RecYclAgepARk
gesloten op 25 maart

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

jeugddiensT
gesloten op 24 en 25 maart

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

huMMelTjeshof
dagopvangcentrum voor kinderen van 0 tot 6 jaar

gesloten op 24 en 25 maart

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 09.00-17.00

spoRTdiensT
gesloten op 24 en 25 maart

09.00-12.00
13.30-16.00

17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

sTAdsARchief
gesloten op 24 en 25 maart

08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00
13.30-16.00

Op zaterdag 
15 en 29 
Maart

geOpend van 9
tOt 12 uur

ToeRisMe heRenTAls
gesloten op 24 en 25 maart

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

sTedelijke weRkplAATsen
gesloten op 24 en 25 maart

08.00-12.00
12.30-16.30

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

nuTTige TelefoonnuMMeRs
Stadsdiensten 014-28 50 50
administratief centrum,  Augustijnenlaan 30 fax 014-21 78 28

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

Cultuurcentrum ’t Schaliken, Grote Markt 35 014-28 51 30

de Fakkel 0487-99 06 23
vereniging waar armen het woord nemen 014-21 40 73

defecten aan de openbare verlichting  014-28 50 50

drughulp, Hikstraat 47 014-23 34 01

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

JAC - Hikstraat 47 014-23 34 01

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen, lierseweg 136 015-23 73 93

Kerkhof Herentals - van ma tot vr tussen 12 uur en 12.30 uur 014-23 38 93

Muziekacademie - Hikstraat 28 014-21 33 05

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

Netepark - Vorselaarsebaan 014-85 97 10

politie - Molenvest 23 014-24 42 00

recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

rusthuis - infofoon 078-15 25 25

Slachtofferhulp, Sint-Jansstraat 17 014-23 02 42

Sportdienst - de Vossenberg, Markgravenstraat 93 014-28 52 50

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk 014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77 014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35 014-21 90 88

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan 014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21 014-24 89 60

Ziekenhuis 014-24 61 11


