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Vijftigste verjaardag veeprijskamp
Op pinkstermaandag  12 mei organiseren de landelijke organisaties van Herentals, Noorderwijk en 
Morkhoven samen met het stadsbestuur de jaarlijkse veeprijskamp. Dit jaar heeft de organisatie iets 
te vieren. Het is immers de vijftigste verjaardag van de veeprijskamp. De organisatie verwacht dan ook 
vijfduizend bezoekers uit heel de Kempen.

Beste stadsgenoten,

Een lik-op-stuk beleid voor ergerlijke overlast mogelijk
Vele mensen ergeren zich terecht aan de zogenaamde kleine overlast: hondenpoep, zwerfvuil, vandalisme, … 
Deze overlast zorgt voor heel wat wrevel maar wordt door justitie dikwijls niet vervolgd. Hierdoor blijft deze 
overlast meestal ongestraft. Het stadsbestuur heeft daarom beslist om in het systeem van de Gemeentelijke 
Administratieve Straffen (GAS) te stappen. Met dit systeem stelt de stad een ambtenaar aan die boetes kan 
uitschrijven voor kleine overtredingen, zonder dat de rechtbank hierover een beslissing moet nemen. De 
goedkeuring van de gemeenteraad in april was een eerste stap in de goede richting. Tegen einde van dit jaar 
moet de samenwerking tussen de politiezone Neteland en politiezone Geel over de GAS volledig op poten staan 
en kan de stad voortaan zelf deze overlast vervolgen.

Een belangrijk voordeel van deze GAS is dat de politie zich voortaan kan bezighouden met zijn kerntaken: 
het opsporen en vervolgen van misdaden en het verhogen van de verkeersveiligheid. De politiezone Neteland 
heeft in zijn jaarverslag van 2007 al duidelijk gemaakt dat ze hiermee op de goede weg zitten. Het aantal 
autodiefstallen daalde vorig jaar met 38%, het aantal diefstallen uit auto’s met 41%. 
Ook de inbraken in woningen (-17%) en bedrijven (-48%) daalden aanzienlijk. In 
het verkeer daalden het aantal ongevallen met 50% en het aantal gewonen met 
19%. Deze cijfers bewijzen dat de politiehervorming in onze politiezone geslaagd 
is. Het stadsbestuur gaat er dan ook van uit dat met de invoering van de GAS deze 
cijfers enkel maar kunnen verbeteren. Zo maken we van onze stad niet alleen een 
aangename, maar ook een veilige plaats om in te leven.

Het belooft een drukke dag te worden op het mul-
tifunctionele terrein van Sint-Janneke. De hoofdacti-
viteit is natuurlijk de prijskamp. De jury keurt onder 
meer Belgische trekpaarden, landbouwrijpaarden, 
shetlandpony’s, welshpony’s, fjordpony’s, hafflinger-
pony’s, ezels, texelschapen, suffolkschapen, dor-
sethornschapen, anglo-nubische geiten, hertkleurige 
geiten, witte geiten, toggenburger geiten, bonte 
geiten, Belgische melkschapen en rundvee van het 
Belgische wit-blauwe ras. Deze keuring is voor jong 
en oud een waar spektakel.

Naast de veewedstrijd valt er natuurlijk nog heel 
wat te beleven. Zo is er een marktje met hoeve-
producten. Hier bieden lokale land- en tuinbou-
wers hun producten aan en promoten zo hun 
thuisverkoop. U kunt ook genieten van demonstra-
ties van oude ambachten, zoals hoefijzers smeden, 
bijen houden, schapen scheren, mandenvlechten, 
houtsnijwerk, klompen maken, touwen draaien, ... 

Verder krijgt u een demonstratie van de gehoor-
zaamheidsproeven voor honden. Deze demonstra-
tie wordt gegeven door hondenclub De Dappere 
Vriend uit Herentals. 

 Vervolg op pagina 4 
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wETENSwAARd
Subsidie voor scheiding van afval- en hemelwater

Herentals voert een subsidie in voor particulieren die bij de aanleg van nieuwe riole-
ring in hun straat een volledige afkoppeling van het regenwater en het afvalwater op 
hun privéterrein moeten uitvoeren. Want de recente verstrenging van de Vlaamse 
wetgeving voor riolering heeft ook voor particulieren belangrijke gevolgen. Al eerder 
moesten gemeentebesturen bij aanleg van nieuwe riolering een volledig geschei-
den stelsel invoeren. Dat bestaat uit een buis voor vuil afvalwater en een buis voor 
regenwaterafvoer. 

Nu komt daar een verplichting bij. Bij elk nieuw rioleringsproject moeten voortaan alle bestaande woningen hun regenwater 
volledig afkoppelen van het afvalwater. De mensen moeten dus op hun privéterrein de leidingen zo laten verleggen dat ze 
enkel vuil water afvoeren naar de afvalwaterriolering. Dit afvalwater mag zich dus niet meer vermengen met regenwater van 
het dak of andere verharde oppervlaktes. Deze verplichting geldt voor alle vrijstaande of gekoppelde woningen.

De gemiddelde kosten van een afkoppeling bedragen per perceel tussen de 1.000 en 1.500 euro. In Herentals zijn er nog 
ongeveer 700 woningen waar in de toekomst nieuwe riolering aangelegd moet worden, en waarvan dus het regenwater moet 
worden afgekoppeld. 

Het stadsbestuur heeft daarom beslist om financieel bij te dragen in deze kosten. De bewoners krijgen een premie van 80 
procent van de gemaakte afkoppelingskosten, met een maximum van 1.250 euro. Gespreid over de komende jaren wordt 
daarvoor in de financiële meerjarenplanning meer dan 800.000 euro vastgelegd.

De eerste projecten waarvoor deze nieuwe regeling zal gelden, zijn de rioleringsprojecten in de (kleine) Ekelstraat en in de 
Koulaak. Beide projecten starten tegen het einde van 2008. De bewoners van deze straten krijgen een individuele begeleiding 
van de technische dienst van de stad bij deze afkoppeling en bij de subsidieaanvraag.

Straataanleg in riolering in de Vossenberg voltooid 

Het grootschalige wegen- en rioleringsproject in de Vossenberg is afgelopen. De werkzaamheden startten in april vorig jaar 
en liepen van het kruispunt met Vogelzang tot het kruispunt met de Lierseweg. Met de nieuwe riolering komt er een extra 
buffer op het netwerk, zodat de wateroverlast in onder meer Kleerroos aanzienlijk zal verminderen. De nieuwe riolering 
scheidt het regenwater van het afvalwater. 

Verbouwing Sint-Elisabethziekenhuis

Het AZ Sint-Elisabeth kent al enkele jaren een gestage groei. Om zich aan de nieuwe noden aan te passen, worden het 
ziekenhuis en de bestaande gebouwen gemoderniseerd. In maart startte de eerste fase van de werkzaamheden. Bezoekers 
en patiënten kunnen daarom voortaan via een tijdelijke ingang binnen.

Het ziekenhuis krijgt een nieuwe inkomhal, die zich over de hele hoogte van het ziekenhuis uitstrekt. Er komen extra liften 
en trappen en op elke verdieping komt een gemeenschappelijke ruimte waar patiënten en bezoekers kunnen rusten of 
elkaar ontmoeten.

Verder krijgt elke kamer een luxueuze facelift: een lcd-tv, een koelkast, een safe, internetaansluiting en een muziekinstallatie. 
Zo kan het ziekenhuis elke patiënt een aangenaam verblijf aanbieden. Geriatrie en orthopedie, de verpleegafdelingen die 
achter aan het ziekenhuis worden bijgebouwd, zijn het eerst aan de beurt. De andere afdelingen volgen stapsgewijs. 

Het ziekenhuis wil bovendien in de toekomst gebruik maken 
van alternatieve energie voor het verwarmen en koelen van de 
gebouwen. Dit gebeurt door een installatie die energie haalt uit 
bodemwater en omzet in koeling voor de zomer en verwarming 
voor de winter. Het opgepompte water gaat na het uitwisselen van 
de energie gewoon terug in de grond. 

De verbouwing van het ziekenhuis brengt ongetwijfeld bouwhinder 
met zich. Het ziekenhuis doet het nodige om dit tot een minimum 
te beperken. Want in het AZ Sint-Elisabeth staat de patiënt cen-
traal. Ook tijdens de verbouwing blijft de kwaliteit van deze zorg 
het voornaamste doel. 
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Fietsgraveren
De stad Herentals geeft u de kans om uw fiets 
gratis te laten graveren. Hiervoor hoeft u enkel 
een aanvraag in te dienen bij de preventiedienst. 
Het fietsgraveren gebeurt elke derde zater-
dag van de maand, tussen 13 en 16 uur, op het 
Verkeerspark aan de Vorselaarsebaan (naast het 
Netepark).

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. Dit kan door te bellen 
naar de preventiedienst, tel. 014-28 50 50 of te 
mailen naar info@herentals.be.

Feestcheques voor 
Vlaanderen Feest!
Op 11 juli vieren we de Vlaamse feestdag. Dat 
is ook dit jaar weer de reden voor de elfdaagse 
Vlaanderen Feest! De campagne nodigt zoveel 
mogelijk mensen uit om tussen 2 en 12 juli in 
hun straat, wijk, dorp of stad een feest te or-
ganiseren. De Vlaamse overheid heeft hiervoor 
1.100 feestcheques ter waarde van 200,80 
euro beschikbaar. Geïnteresseerde gangmakers 
sturen hun aanvraag voor 11 mei op naar het 
secretariaat van Vlaanderen Feest! Voor alle 
informatie en de formulieren kunt u terecht op 
de website www.11daagsevlaanderen.net (klik 
op ‘kandideren’).

Stad kiest voor 100 procent 
groene stroom
Vanaf 1 augustus doet het stadsbestuur een 
beroep op de diensten van Eandis voor het leve-
ren van elektriciteit voor de stad, het OCMW 
en de openbare verlichting. Eandis zorgt voor 
de aanbesteding en kan door het bundelen van 
de aanvragen de prijs drukken. Wie de energie 
zal leveren, is pas duidelijk na de aanbeste-
ding. Het stadsbestuur kiest voor 100 procent 
groene energie, afkomstig van hernieuwbare 
energiebronnen en kwalitatieve warmtekracht-
installaties. De kostprijs van deze groene ener-
gie ligt ongeveer 1,5 procent hoger maar wordt 
gecompenseerd door een vermindering op de 
federale bijdrage.

Compostmeesters 
op zondagsmarkt

Door de invoer van het Diftar-
systeem op 1 juli hebben veel 
Herentalsenaren gekozen om 
voortaan zelf hun GFT-afval 
te composteren. Door minder 
afval mee te geven, bespaart u 
immers op uw afvalfactuur. Als u 
meer te weten wilt komen over 
thuiscomposteren, kunt u op 4 
mei, 18 mei en 1 juni terecht op 
de zondagmarkt. De Herentalse 
compostmeesters zijn dan aan-
wezig om het thuiscomposteren 
te promoten en al uw vragen te 
beantwoorden.

Werkzaamheden in de Stationsstraat en Stationsplein

Half april begon de stad met weg- en rioleringswerkzaamheden in het Stationsplein en de Stationsstraat. Met 
deze werkzaamheden wil het stadsbestuur de wateroverlast in de buurt drastisch beperken. De werkzaam-
heden verlopen in drie fasen en duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, in totaal 50 werkdagen. 
Fase 1 is ondertussen afgelopen. 

Fase 2 duurt nog tot half mei. Tijdens deze fase wordt gewerkt in het Stationsplein tot aan de hoek Tijdens 
deze fase wordt gewerkt op het Stationsplein tot aan de hoek met de Stationsstraat. Op het Stationsplein 
geldt in deze fase eenrichtingsverkeer. De omleiding loopt via de Belgiëlaan, Kapucijnenstraat, Sint-Antonius-
straat, Stationsstraat en Stationsplein terug naar de Belgiëlaan. De parkeerterreinen naast het station blijven 
bereikbaar, maar de parkeerplaatsen voor de appartementen in het Stationsplein zijn niet toegankelijk. 

In fase 3 wordt gewerkt in de Stationsstraat. De Stationsstraat is dan van de Bijenkorf tot aan de hoek met 
het Stationsplein volledig afgesloten. De parkeerterreinen blijven bereikbaar via het Stationsplein. De par-
keerplaatsen voor de appartementsgebouwen in het Stationsplein zijn ook opnieuw bereikbaar. Het station is 
bereikbaar via het nieuw aangelegde deel van het Stationsplein.

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de drie fasen altijd passeren.

Het stadsbestuur plaatst in het station en aan de werfkeet een informatiebord met daarop de dagelijkse 
vordering van de werkzaamheden. 

Brochure Erfgoeddag te koop bij Toerisme Herentals

Op zondag 13 april vond de achtste editie van Erfgoeddag plaats in het Sancta Maria-moederhuis. Het stads-
bestuur werkte samen met Grobbendonk, Herenthout, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar succesvol mee aan de 
tentoonstelling Geboren in het land van Nete en Aa. Ongeveer 1300 personen bezochten de tentoonstelling. 
De brochure en de dvd van de tentoonstelling is nog te koop bij Toerisme Herentals, Grote Markt 35. De 
brochure kost 2 euro, de dvd 15 euro. 

Begijnhofprocessie zoekt vrijwilligers

Op zondag 25 mei vindt opnieuw de Begijnhofprocessie plaats. De organisatie zoekt vrijwilligers die willen 
helpen bij het schoonmaken van vaandels en lantaarns, bij de voorbereidingen van de processie en kinderen 
tussen 5 en 8 jaar die in de processie willen gaan als begijntje, kleine bisschop, maagd of misdienaar... Inte-
resse? Neem dan voor 14 mei contact op met Wiske Ceulemans, tel. 014-21 26 34.
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Geschiedenis

De veeprijskamp kent een lange geschiedenis. Er be-
staan prentkaarten met een prijskamp voor koeien op 
de Grote Markt in 1916. Ook organiseerde het minis-
terie van landbouw jarenlang prijskampen voor paar-
den op de Molenvest. In 1958 nam Modest Verellen in 
Herentals het heft in handen en organiseerde aan het 
huidige stadsarchief op de Augustijnenlaan de eerste 
officiële veeprijskamp van onze stad. Op deze wed-
strijd waren niet alleen paarden toegelaten, maar ook 
koeien en varkens. 

Later verhuisde de veeprijskamp naar het Bloso-cen-
trum en mochten er ook geiten, schapen en kleine 
pony’s meedoen. De veeprijskamp groeide uit tot 
buiten de gemeentegrenzen en evolueerde tot een 
provinciale veeprijskamp. Vervolgens sloeg de veeprijs-
kamp zijn tenten op op het multifunctionele terrein bij 
Sint-Janneke (Molekens). In de loop van de afgelopen 
jaren kende de veeprijskamp enkele tegenslagen door 
het uitbreken van de dioxinecrisis en de gekkekoeien-
ziekte, waardoor de wedstrijd enkele malen afgelast 
moest worden. Maar dit jaar staat de veeprijskamp 

VIJfTIgSTE VEEPRIJSkAMP

Kinderen boven

Kinderen kunnen zich uitleven op de reuzenstroberg 
en het blotevoetenpad. Ze mogen ook meerijden 
met de huifkar. In het kinderdorp is er animatie met 
als thema landbouw en platteland.  De kinderen zullen 
ongetwijfeld ook genieten van de tentoonstelling met 
cavia’s, konijnen, sierduiven, … van de Kleindiervereni-
ging Midden Nederland uit onze jumelagegemeente 
IJsselstein. 

De kinderen kunnen deelnemen aan de kleurwedstrijd 
met de tekening die vorige maand op pagina 15 van de 
Stadskrant stond. Mocht u nog extra exemplaren nodig 
hebben, dan kunt u die bij de organisatoren opvragen. 
Elk kind dat een ingekleurde tekening meebrengt naar 
de veeprijskamp krijgt een mooi geschenk

Op pinkstermaandag 12 mei organiseren de landelijke organisaties van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven samen met het 
stadsbestuur de jaarlijkse veeprijskamp. Dit jaar viert de organisatie de vijftigste verjaardag van de veeprijskamp. Het belooft 
een ware feesteditie te worden, waar jong en oud kan genieten van het leven ‘op de buiten’. Hoofdactiviteit is de veeprijskamp, 
maar er is animatie voor iedereen.

weer in volle glorie te pronken. Dit is een evenement 
waar Herentals trots op mag zijn. 

De organisatie van de veeprijskamp is een unieke sa-
menwerking tussen het stadsbestuur van Herentals en 
de verschillende landelijke organisaties van Herentals, 
Noorderwijk en Morkhoven. Zowel de Landelijke Gil-
de, KVLV, KLJ, Groene Kring en ruiterverenigingen van 
de verschillende deelgemeenten werken mee. Deze 
samenwerking draagt bij tot een door de sector gedra-
gen landbouw- en plattelandsbeleid.

Plattelandsklassen verzorgen educatieve kinderanimatie op veeprijskamp
Een van de blikvangers van de veeprijskamp vormt ongetwijfeld de educatieve kinderanimatie van de vzw Platte-
landsklassen. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring met educatieve activiteiten, specifiek gericht op kinderen, 
en hun aanbod is ongetwijfeld een belangrijke meerwaarde voor deze feesteditie. Plattelandsklassen vzw werd in 
1987 opgericht als dienst van de Landelijke Gilden met als doelstelling jongeren in contact te brengen met het platte-
land. De nadruk ligt op de land- en tuinbouw, maar er is ook oog voor landschap en natuur, geschiedenis, bewoning 
en geografie.  Naast het organiseren van plattelandsklassen ontwikkelde de vzw de laatste jaren een gamma aan 
educatieve initiatieven en didactisch materiaal. www.plattelandsklassen.be
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VIJfTIgSTE VEEPRIJSkAMP
Vijftigste veeprijskamp voor de familie Buts

Voor de vijftigste verjaardag van de veeprijskamp ging de stad op zoek naar mensen die al 
geruime tijd deelnemen aan de wedstrijd. We spraken met Fons (80) en Jules Buts (81) van 
manege ’t Zellehof, op de grens van Herenthout en Herentals. Deze broers misten geen 
enkele editie van de veeprijskamp. We gingen langs voor een gesprek.

Lichtaart aan met zijn Mercedes en die had zeven 
pony’s in zijn koffer zitten.”

Is de competitie tussen de deelnemers harder 

geworden in de loop van de jaren?

Jules: “Neen, integendeel, vroeger ging het er nog 
veel harder aan toe. Ik weet nog dat we bij onze 
eerste deelname al direct een eerste prijs wonnen 
met onze hengst. Een concurrerende boer moest 
zich tevreden stellen met de tweede plaats. Hij 
vond echter dat zijn paard beter was en liet dat ook 
duidelijk merken.”

Fons: “Volgens de jury was er echter iets mis met 
de benen van het dier. De jury stelde daarom voor 
om het paard twintig centimeter in de grond te gra-
ven, waardoor het misschien meer kans had om te 
winnen. Kwaad dat die boer was.”

Wat maakt een veeprijskamp zo speciaal?

Jules: “Het is een hele organisatie voor een boer om 
deel te nemen. Het vraagt onder meer de nodige 
voorbereiding. Het paard moet nieuwe hoefijzers 
krijgen, de manen moeten gevlochten worden, het 
haar moet verzorgd, geknipt en gekamd worden. 
Dat is al een kunstwerk op zich. Bij ons deden 
Achilles Horemans en Karel Van Dingenen dat.”

Fons: “Sommige deelnemers gebruiken zelfs haarlak 
en gel om het haar van het paard goed te leggen. 
Tijdens de wedstrijd is het vooral belangrijk dat de 
dieren goed voorgeleid worden. Ook dat is een 
ware kunst. Dat hebben we vroeger zelf ook veel 
gedaan, maar ondertussen staat de opvolging klaar. 
Mijn zonen Dirk en René zijn ondertussen mee in 
de zaak gestapt en leiden nu de paarden voor.”

Hebben jullie nog een straf verhaal voor ons?

Fons: “Mensen denken dikwijls dat paarden dekken 
een eenvoudige zaak is. Maar dikwijls is dat heel 
gevaarlijk werk. De twee paarden moeten er klaar 
voor zijn anders loopt dat vaak op ruzie uit. Een 
stamp van een paard kan hard aankomen.”

Jules: “Ik herinner me dat we vroeger dikwijls ge-
vraagd werden om voor 16 uur langs te komen, 
want dan waren de kinderen nog op school. Vroe-
ger mochten de kinderen dat niet zien, maar dat is 
ondertussen ook veranderd.”

Bedankt voor het gesprek.

Hoe begon het allemaal?

Jules: “In 1950 kocht ik als jongeman mijn eerste 
hengst, Cupidon Van Den Dyck. Met Cupidon ging 
ik in 1958 naar de eerste veeprijskamp. We deden 
daarvoor ook al mee aan de prijskampen van het 
ministerie. Op die prijskampen konden we reclame 
maken voor de kwaliteiten van onze hengst.”

Fons: “Zo kwamen de merries van heinde en ver om 
door onze hengst gedekt te worden. Als de merrie 
van heel ver moest komen, gingen we de aanvrager 
tegemoet en gebeurde het dekken onderweg bij 
een bevriende boer of gewoon in de struiken.”

Jules: “Zo zijn we trouwens in Tongerlo onze winst-
premie eens kwijtgespeeld. De toenmalige burge-
meester van Tongerlo betrapte onze hengst terwijl 
die in een boomgaard aan het werk was en beschul-
digde ons van openbare zedenschennis. Zo raakten 
we onze winstpremie van 800 frank, een groot be-
drag in die tijd, kwijt.”

Fons: “Begin jaren zestig kochten we een vracht-
wagen, waarmee we tot ver in de Noorderkempen 
op bestelling werkten. Het was ook op deze toch-
ten dat we reclame maakten voor de veewedstrijd. 
Als onze klanten in de prijzen vielen met hun paar-
den, dan was dat voor ons ook een pluim op onze 
hoed.”

Is er veel veranderd de afgelopen jaren?

Fons: “Niet echt, neen. Alhoewel, er komen wel 
minder melkkoeien naar de keuring. Dat heeft 
vooral te maken met het feit dat de melkproductie 
in grotere bedrijven gebeurt. Deze koeien zijn niet 
meer gewend om aan het touw te lopen, waardoor 
ze minder geschikt zijn voor een wedstrijd. In de 
plaats zijn er wel veel meer vleeskoeien gekomen.”

Jules: ”Ik herinner me vooral de tijd dat de shetland-
pony’s mochten meedoen. Zo ben ik eens met een 
pony in de koffer van mijn kevertje naar de wed-
strijd gekomen. Daar kwam een veehandelaar uit 
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En het dorp zal lachen
Pjeroo Roobjee, Bart Plouvier en Wigbert Van Lierde
Twee topschrijvers en een topmuzikant
Zaterdag 10 mei - Lakenhal - 20 uur
Wigbert, Pjeroo Roobjee en Bart Plouvier vertellen over een doorsnee-
dag in een allesbehalve doorsneedorp. Maaike weidt haar schapen en 
verbaast zich over zoveel landschappelijke schoonheid. De koeien knip-

peren de nevel uit hun ogen, de salamanders kruipen uit de modder en pater Hilarius ontwaakt naast Lola uit 
De Zwarte Doos. Mohammed Oufkir opent zijn groentewinkeltje, zuster Raphaël bidt om vergeving van haar 
nooit begane zonden, de leverloze oude Petrus drinkt zijn eerste glas bier, gezeten op de rand van zijn bed, 
Hubert Bauwens kruipt achter zijn telescoop en zal ook vandaag weer alle overkomende vliegtuigen tellen … 
en het dorp zal lachen.
[i] De toegangsprijs bedraagt 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro. Hebt u recht op 
korting, dan betaalt u 6,50 euro.

Kiyotaka Izumi en Polina Chernova
Concert met vierhandige pianowerken 
Zondag 25 mei - Lakenhal - 11 uur
Kiyotaka studeerde compositie en piano aan de Tokyo National University of Fine 
Arts and Music (Japan). Polina studeerde af aan het Kunstinstituut in Volgograd 
(Rusland) met grootste onderscheiding voor piano, kamermuziek en begeleiding. 
In 2002 leerden zij elkaar kennen in Antwerpen. Op het kamermuziekexamen 
speelden zij voor het eerst samen en besloten een pianoduo te vormen. Hun 
uitgebreide repertoire omvat overwegend romantische muziek. Uiteraard maken 
Russische en Japanse muziek ook deel uit van hun repertorium. In de Lakenhal 

staan vierhandige pianowerken van Mozart, Mendelssohn, Debussy en Stravinsky op het programma.
[i] De toegangsprijs bedraagt 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro. Hebt u recht op 
korting, dan betaalt u 6,50 euro.

Graphics for Kids
Van woensdag 21 mei tot en met vrijdag 6 juni - Lakenhal

Een tekening inkleuren, dat kan het kleinste kind. Maar het is minder eenvoudig om een grafisch werk te ma-
ken. Om jongeren te stimuleren om zich te verdiepen in deze discipline, organiseerden cc ’t Schaliken en de 
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst een grafiekwedstrijd. Er namen heel wat kinderen tussen 8 en 14 
jaar deel aan deze wedstrijd. De mooiste inzendingen kunt u bewonderen in de tentoonstelling in de Laken-
hal. De kunstwerken van de laureaten krijgen een ereplaats.
[i] Open op woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 
14 tot 18 uur - Toegang gratis

Kinderen op het kasteel
van zaterdag 10 tot en met zondag 25 mei
Enkel open op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige
In elke artiest leeft een groot kind, in elk kind een kleine artiest. Met dit idee in het 
achterhoofd organiseert vzw Ter Vesten de tentoonstelling Kinderen op het kasteel. 
De tentoonstelling vindt plaats van zaterdag 10 tot en met zondag 25 mei in kas-
teel Le Paige als onderdeel van de traditionele Meidagen van Ter Vesten. 

Het thema van dit jaar is ‘geuren en kleuren’. De leerlingen van basisschool De Wijngaard en de Academie 
voor Beeldende Kunst stellen dit jaar hun creaties voor. De tentoonstelling krijgt de steun van het stadsbe-
stuur, het speelgoedmuseum van Mechelen en LEGO Belgium.

APERITIEfcoNcERT

TENTooNSTELLINgEN

Eind mei valt de nieuwe seizoenbrochure 
van cultuurcentrum ‘t Schaliken in alle 
Herentalse bussen. Hierin vindt u het pro-
gramma voor het volgende culturele sei-
zoen. Enkele namen die op het program-
ma staan, willen we u niet onthouden: 
Wim Helsen, Tom Lanoye, An Nelissen en 
Liebrecht Vanbeckevoort. De verkoop van 
abonnementen start op maandag 9 juni. 
Losse tickets kunt u vanaf maandag 18 
augustus kopen.

Donderse Dagen vervangen 
Lakenhallive

Na tien mooie jaren op de Grote Markt verdwijnt 
Lakenhallive. De stad vindt het tijd om dit zomer-
festival in een nieuw kleedje te steken en kiest voor 
een nieuwe locatie, een nieuwe dag en een nieuwe 
naam: Donderse Dagen. Donderse Dagen bestaat 
uit (semi)akoestische concerten en de Beiaardcon-
certen. Elke donderdag van juli en augustus kunt u 
een optreden bijwonen. De optredens zullen niet 
meer plaatsvinden op de Grote Markt maar op het 
buitenplein van cultuurcentrum ’t Schaliken. De aan-
vang is telkens om 20.30 uur. De toegangsprijs blijft 
dezelfde: nul euro. 

[i] 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  –  APRIL
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Spring Concert

Op zondag 18 mei om 15 uur organiseert ka-
mermuziekensemble Luciano het vierde Spring 
Concert met Duitse barokmuziek van Bach, 
Graupner, Graun en Telemann. Het concert 
vindt plaats in de Zandkapel in Noorderwijk. 
Kaarten kosten 7 euro in voorverkoop en 8 
euro aan de kassa. Kinderen jonger dan 12 jaar 
mogen gratis binnen. Reserveren kan via tel. 
014-21 68 03, tel. 014-26 27 65, rene.jaques@
telenet.be of luc.dresselaers@pandora.be

Boudewijn, le roi triste
Theatervoorstelling van Theaterspektakel
16, 17, 22, 23 en 24 mei om 20 uur en 
op zondag 18 mei om 15 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Theaterspektakel sluit de succesvolle trilogie rond het 
Belgische koningshuis af met een stuk over Boudewijn. Zijn 
troonsbestijging, zijn huwelijk, de Congokwestie, de scheve 
schaatsen van broer Albert, de abortuscrisis, het wordt 
allemaal in geuren en kleuren verteld en uitgebeeld. Zoals 
gewoonlijk bij Theaterspektakel gaan humor en ontroering 
hand in hand. 

[i] De toegangsprijs bedraagt 7,50 euro. Hebt u recht op korting, dan betaalt u 6,50 euro. 
Reserveren kan bij cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30.

Liebeskummer lohnt sich nicht my darling
Theatervoorstelling van Kreutzfeld Verein
2, 3, 9 en 10 mei
Volkshuis, Sint-Magdalenastraat 26 - 20 uur

Na de sterk gesmaakte revue Pantomime voor de blinden in 2007 zorgt Kreutzfeld Verein ook dit jaar met 
Liebeskummer lohnt sich nicht my darling voor een productie van formaat. Teksten van onder meer Hans Teeu-
wen, Brigitte Kaandorp en Theo Maassen worden op eigenzinnige manier in de echt verbonden, en dat alles 
in de context van een authentiek Vlaams trouwfeest.

[i] Kaarten kunt u bestellen op www.kreutzfeldverein.be of via info@kreutzfeldverein.be.

Joy
Dansvoorstelling van The Sports Studio
31 mei en 1 juni - 15 uur

[i] Reservaties bij cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30
De toegangsprijs bedraagt 9 euro in voorverkoop. Ter plaatse betaalt u 10 euro.

In Close Harmony
Dubbelconcert van Jubile en Chantal Kashala
Vrijdag 30 mei om 20 uur
Foyer cc ’t Schaliken

Jubile ontstaat eind 1989 tijdens een familiefeest. Vrienden en kennissen versterken later de groep, die al snel 
de eerste stappen zet in de grote koorwereld. Ondertussen heeft Jubile al vele muzikale waters doorzwom-
men. Zo trad het op met onder meer Jos Moons en zijn combo en met het Kempens Symfonisch Orkest. 
Het koor voelt zich het meest in zijn sas met Amerikaanse en jazzy nummers en wil zich graag profileren als 
closeharmonykoor.

De drieëndertig zingende leden brengen een programma van a capella close harmony in minstens vier stem-
men. De meest recente samenwerking van Jubile is met Chantal Kashala, bekend van achtergrondzang bij 
verschillende tv-programma’s. Zij werkte samen met Coco Jr., Paul Michiels, Bart Peeters, Natalia, Sandrine, 
Chaka Khan, The Pointer Sisters en Shaggy.

Op vrijdag 30 mei komt deze show naar cc ’t Schaliken. Om de sfeer van het jazzcafé zoveel mogelijk te 
bewaren, vindt het concert plaats in de gezellige foyer. Op het programma staan jazzstandards, filmmuziek, 
traditionals, klassiek en moderne pop.

[i] Meer informatie: André Cambré, tel. 014-51 76 94

cuLTuuR

Nieuws van het jumelagefront

Op 22 november verzusteren Vlaamse en Neder-
landse koren in cultuurcentrum ’t Schaliken. Die dag 
organiseert het jumelagecomité een koorfestival. Ko-
ren uit Herentals en IJsselstein staan die dag samen 
op de planken. In 2008 is Herentals gastheer van 
dit evenement. Volgend jaar krijgen de deelnemers 
de kans om in het Fulco-theater in IJsselstein op te 
treden. Wij nodigen alle Herentalse koren uit om 
deel te nemen aan dit festival.

Ook met onze zustergemeente Cosne-sur-Loire 
onderhouden we duurzame contacten. Tijdens de 
zomer van 2008 gaan heel wat Herentalsenaren op 
bezoek bij Franse gezinnen. Deze burgeruitwisseling 
is gepland van vrijdag 4 juli tot en met maandag 7 juli 
2008. Wie ook graag mee gaat naar Cosne, kan het 
beste contact opnemen met het jumelagecomité.

[i]  Meer info en inschrijvingen: jumelage-
comité Herentals, Grote Markt 35, 2200 
Herentals, tel. 014 21 90 88,
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Herentals
Lakenhal - 18.00 u

Openingsconcert
Dirk Vanderlinden Trio

feat. Dian Pratiwi 

KASSA 10 euro
V.V.K. 8 euro 

in deelnemende kroegen
en VVV Grote Marktinfo : www.swinginthals.be

Diverse café’s -  21.00 u

BULSJEVISM
JUMPIN JERKS

 SLAM & HOWIE (CH)
THE MJQ PROJECT 

JAMIE CLARK’S PERFECT (UK)
STOEMP OP GROOTMOEDERS WIJZE

BOB CHRISTOPHER TRIO (US)
BLACK ON BLONDE

HOTEL AMIGO 
SPRINGLOADED

MAMA JODY
SEBI LEE

F
MATAGLAP

DANSABILITY 
FUNKY MAMA

THE DIXIE JAZZ MEN
in de gratis SWINGBUS

Tel. 014 - 215 214Na afloop zijn er afterparty’s 
met fantastische dj’s in verschillende café’s.
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50-plussers

Minigolf

Op dinsdag 20 mei kunnen 50-plussers ’s namid-
dags minigolf spelen. Deelnemers verzamelen 
om 14 uur aan de ingang van het minigolfter-
rein in het Netepark. Deelnemen kost 2 euro, 
drankje inbegrepen. 

Provinciale seniorensportdag

Op donderdag 22 mei vindt in het Bloso-cen-
trum de provinciale seniorensportdag plaats. 
Sportieve 50-plussers kunnen er van 9.30 tot 
15.30 uur terecht voor verschillende sporten. 
Inschrijven kan nog tot en met 5 mei. 

Jongeren
Zomersportkampen

Tijdens de zomervakantie zorgt de sportdienst 
opnieuw voor vijf weken sportplezier voor kin-
deren in alle leeftijdscategorieën. De inschrijvin-
gen starten op donderdag 15 mei. 

Turbozwemmen 

Van 30 juni tot en met 11 juli vindt de nieuwe 
cursus turbozwemmen plaats. Kleuters vanaf 
drie jaar doen aan watergewenning, kinderen 
vanaf vijf jaar volgen zwemles. Kinderen met 
een zwemdiploma van vijfentwintig meter zijn 
ook welkom. Voor hen zijn er vervolmakings-
cursussen om andere zwemstijlen aan te leren 
of om de uithouding te trainen. Ook overle-
vingszwemmen staat op het programma. De 
inschrijvingen starten op donderdag 15 mei. 

[i] Meer informatie: sportdienst, De Vos-
senberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 
52 50 of www.herentals.be >sport en 
recreatie>sport en jeugd
Inschrijven kan enkel ter plaatse of per 
telefoon.

SPoRT

OP DONDERDAG 1 EN VRIJDAG 2 MEI ZIJN DE ZWEMBADEN OPEN VAN 9 TOT 17 uuR. 

ER ZIJN GEEN AquALESSEN, ZWANGERSCHAPSZWEMMEN OF 

ZWEMLESSEN.

 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
Op pinkstermaandag 12 mei zijn de zwembaden open van 9 tot 17 uur. Er is die dag geen aquagym voor senioren.

Aquagym voor senioren
maandag
maandag

15.30 - 16.15
16.15 - 17.00

Aquafit voor senioren vrijdag 09.00 - 10.00

Aquafitness (high impact)
dinsdag
woensdag

19.00 - 20.00
21.00 - 22.00

Aquasculp dinsdag 20.00 - 21.00
Aquajogging woensdag 20.00 - 21.00
Aquafit 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.

Sportvorming

De provincie Antwerpen biedt in mei heel wat sportvorming aan. Op maandag 5 mei kunt u in Herentals te-
recht voor een workshop rond autisme, op woensdag 14 en 28 mei in Mol voor trainingsessies voor jongeren 
met ADHD, op zaterdag 10 mei in Turnhout voor erkende bijscholing voor redders, op donderdag 15 mei in 
Herentals voor sportwetgeving, op zaterdag 24 mei in Turnhout voor aquagym voor senioren en op zaterdag 
24 mei in Lier voor een badmintonclinic dubbelspel.  Voor meer info over deze opleidingen neemt u contact 
op met Diane Loosen, tel. 03-240 62 73, vorming@sportdienst.provant.be. Er is ook nog vorming voor ten-
nisinitiator op vrijdag 9 en zondag 11 mei in Herentals. Meer informatie over de cursus vindt u bij Valentijn 
Pattyn, tel. 02-548 03 11, valentijn.pattyn@vtv.be.

Wielertoeristen amuseren zich op 
langeafstandsritten
De plaatselijke randonneurs organiseren in het kader van de jumela-
ges verschillende langeafstandsritten. Randonneren is het fietsen van 
lange afstanden op een vriendschappelijke, niet-competitieve manier. 
Er staan verschillende ritten op het programma. Op donderdag 1 
mei rijden de randonneurs naar IJsselstein (300 kilometer, inschrijven 
vanaf 5 uur, vertrek om 6 uur), op zaterdag 10 en zondag 11 mei 
naar Bitburg (600 kilometer, enkel met voorinschrijving) en van don-
derdag 17 tot en met zondag 20 juli via Parijs naar Cosne-sur-Loire en terug via Reims (1.200 kilometer, enkel 
met voorinschrijving). De ritten vertrekken aan de sporthal in Morkhoven, Streepstraat 2. 
Voor meer informatie en inschrijvingen neemt u contact op met Jan Geerts, Doornestraat 4, Morkhoven, 
gsm 0478-68 16 78 (na 19 uur), jangeerts2000@hotmail.com.
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JEugd
Parkrock: nog een tip van de sluier

Parkrock komt stilaan dichterbij. Met de examens in het vooruit-
zicht maakt de organisatie de schoolgaande jeugd al warm voor de 
tiende editie van het naschoolfestival bij uitstek. Ondertussen zijn 
alle demo’s beluisterd en werden December (hiphop), Sfettlich 
(stevige rock), Les Pigeons (knotsgekke covers) en Oil & The Sea-
gulls (punkrock) aan de affiche toegevoegd. In de dj-zone draaien 
onder meer Yence, Keisrant’ en Mister C. Benieuwd hoe dit al-
lemaal zal klinken? Kom dan op vrijdag 20 juni naar het Stadspark 
voor een spetterende afsluiter van de examens en het schooljaar.

Jeugddienst zoekt monitoren

De jeugddienst is op zoek naar monitoren. Kan-
didaten moeten een brevet van animator in het 
jeugdwerk bezitten, drie jaar nuttige ervaring 
hebben in een leidinggevend functie in het jeugd-
werk of student zijn in de richtingen opvoeder 
A1, maatschappelijk assistent A1, regentaat A1 
of kleuterleid(st)er of lager onderwijs. Geïnte-
resseerd? Neem dan contact op met de jeugd-
dienst, tel. 014-21 21 86, 
jeugddienst@herentals.be

Startvergadering 
FairTradeGemeente

De derdewereldraad nodigt alle Herentalse 
verenigingen en geïnteresseerden uit op de 
startvergadering voor FairTradeGemeente op 
maandag 5 mei om 20 uur bij de jeugddienst in 
het Stadspark.

FairTradeGemeente is een titel die aantoont dat 
een gemeente en haar inwoners eerlijke handel 
een warm hart toedragen en er ook effectief 
werk van wil maken. Om FairTradeGemeente te 
worden moeten aan een aantal criteria vervuld 
worden. De inwoners, burgemeester en sche-
penen, lokale bedrijven, restaurants, café-uitba-
ters, scholen en instellingen, verenigingen, jong 
en oud, iedereen kan helpen om de criteria te 
vervullen die verbonden zijn aan de titel FairTra-
deGemeente. 

Meer informatie op www.fairtradegemeenten.be
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DI 29/04   MUZIEK  SimoensTrio / cc ’t Schaliken / 20 uur
 BLOEDGEVEN Bloedinzameling / Parochiecentrum Noorderwijk / Van 17.30 tot 20.30 uur
 UIT  Open repetitie van de Koninklijke Aloude Sint-Sebastiaansgilde / 
  ’t Paviljoentje, Begijnhof / van 20 tot 22 uur
 UIT  Tentoonstelling van Kunstkring 80 / Lakenhal / Van 14 tot 18 uur
 UIT  Tentoonstelling van Atelier X en François Van Roy / Kasteel Le Paige / 
  Van 14 tot 18 uur
 SENIOR  Sport: dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
  Volkshuis, Sint-Magdalenastraat 26 / Van 10 tot 12 uur / Info bij Albert 
  Corthout, tel. 014-21 99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39
 TENTOON  Ellen Janssens / Foyer cc ‘t Schaliken / Van 14 tot 17 uur
 TENTOON  Wedstrijd Talens Palet / Foyer cc ‘t Schaliken / Van 14 tot 17 uur

WO 30/04  QUIZ  Algemene quiz van Curieus / Zaal ’t Hof, Grote Markt / 20 uur
 UIT  Tentoonstelling van Kunstkring 80 / Lakenhal / Van 14 tot 18 uur
 UIT  Tentoonstelling van Atelier X en François Van Roy / Kasteel Le Paige / 
  Van 14 tot 18 uur
 TENTOON  Ellen Janssens / Foyer cc ‘t Schaliken / Van 14 tot 17 uur
 TENTOON  Wedstrijd Talens Palet  / Foyer cc ‘t Schaliken / Van 14 tot 17 uur

DO 01/05  UIT  Tentoonstelling van Kunstkring 80 / Lakenhal / Van 14 tot 18 uur
 UIT  Tentoonstelling van Atelier X en François Van Roy / Kasteel Le Paige / 
  Van 13.30 tot 17.30 uur

VR 02/05  THEATER  Kreutzfeld Verein / Liebeskummer lohnt sich nicht my darling / 
  Volkshuis – Revue / 20 uur
 UIT  Tentoonstelling van Kunstkring 80 / Lakenhal / Van 14 tot 18 uur
 UIT  Tentoonstelling van Atelier X en François Van Roy / Kasteel Le Paige / 
  Van 14 tot 18 uur
 SENIOR  Meifeest S-Plus / Volkshuis, Sint-Magdalenastraat 26 / 13 uur / info bij 
  Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be
 TENTOON  Ellen Janssens / Foyer cc ‘t Schaliken / Van 14 tot 17 uur
 TENTOON  Wedstrijd Talens Palet  / Foyer cc ‘t Schaliken / Van 14 tot 17 uur

ZA 03/05  THEATER  Kreutzfeld Verein / Liebeskummer lohnt sich nicht my darling / 
  Volkshuis – Revue / 20 uur
 UIT  Tentoonstelling van Kunstkring 80 / Lakenhal / Van 14 tot 18 uur
 UIT  Tentoonstelling van Atelier X en François Van Roy / Kasteel Le Paige / 
  Van 13.30 tot 17.30 uur
 TENTOON  Ellen Janssens / Foyer cc ‘t Schaliken / Van 14 tot 18 uur
 TENTOON Wedstrijd Talens Palet / Foyer cc ‘t Schaliken / Van 14 tot 18 uur

ZO 04/05  UIT  Tentoonstelling van Kunstkring 80 / Lakenhal / Van 14 tot 18 uur
 UIT  Tentoonstelling van Atelier X en François Van Roy / Kasteel Le Paige / 
  Van 13.30 tot 17.30 uur
 TENTOON Ellen Janssens / Foyer cc ‘t Schaliken / Van 14 tot 18 uur
 TENTOON Wedstrijd Talens Palet / Foyer cc ‘t Schaliken / Van 14 tot 18 uur

MA 05/05 SENIOR  Curve bowls / Vossenberg / Van 14 tot 17 uur/ Informatie: Albert 
  Corthout, Scheppersstraat 20, tel. 014-21 99 79
 INFO Startvergadering FairTradeGemeente / Jeugddienst, Stadspark / 20 uur

DO 08/05 BLOED  Bloedgeven / Parochiezaal Morkhoven / Van 17.30 tot 20.30 uur

VR 09/05 THEATER  Kreutzfeld Verein / Liebeskummer lohnt sich nicht my darling / 
  Volkshuis – Revue / 20 uur
 INFO  Lezing met Stijn Bruers / ’t Leemen Huyseke, Noorderwijk / 20 uur / 
  Toegangsprijs: 5 euro, drankje inbegrepen

ZA 10/05 UIT  Pjeroo Roobjee, Bart Plouvier en Wigbert Van Lierde /
  En het dorp zal lachen / Lakenhal / 20 uur
 THEATER  Kreutzfeld Verein / Liebeskummer lohnt sich nicht my darling / 
  Volkshuis – Revue / 20 uur

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

AgENdA APRIL 2008
 UIT  Kortsluiting in het Fundatiehuis / Open repetitie voor dichters, schrijvers 
  en muzikanten / vanaf 18 uur

ZO 11/05 UIT  Swing-in-Thals  / stadscentrum 

MA 12/05 UIT  Vijftigste veeprijskamp / Multifunctioneel terrein Sint-Janneke 

DO 15/5 RAAD  Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

VR 16/05 VROUW  Vrouweninfo met een bezoek aan het Speelgoedmuseum in Lier / 
  Vertrek aan het Fundatiehuis / Informatie bij Louisa Van Sand (tel. 
  014-22 00 55, 0478-60 23 03) of bij Hilda Melis (tel. 014-21 17 98, 
  0474-86 39 08)
 THEATER  Boudewijn, le roi triste / Theaterspektakel / Schouwburg cc ’t Schaliken / 
  20 uur
 THEATER  Midzomernachtdroom / Sint-Jozefscollege / 20 uur
 QUIZ  Vierde quiz van ZVC Lierse / Zaal ’t Hof / 20 uur / Inschrijven via tel. 
  014-51 28 04
 JEUGD 90’s party / Jeugdhuis 10R20 / 19 uur

ZA 17/05 VEILIG  Fietsgraveren / Verkeerspark / Van 13 tot 16 uur / Inschrijven en 
  informatie bij de preventiedienst, tel. 014-28 50 50
 THEATER  Boudewijn, le roi triste / Theaterspektakel / Schouwburg cc ’t Schaliken / 
  20 uur
 THEATER  Midzomernachtdroom / Sint-Jozefscollege / 20 uur
 JEUGD 90’s party / Jeugdhuis 10R20 / 19 uur
 JEUGD Jan Zonder Vrees – debatavond voor jongeren met de burgemeester / 
  Zaal ’t Hof / 20 uur

ZO 18/05 MUZIEK  Spring Concert van kamermuziekensemble Luciano / Zandkapel / 
  15 uur 
 THEATER  Boudewijn, le roi triste / Theaterspektakel / Schouwburg cc ’t Schaliken / 
  15 uur
 UIT Rondom Het Groene Neteland / Meer informatie: 
  www.hetgroeneneteland.be

MA 19/05 INFO  Bestuursvergadering Sint-Baafskring / Leemen Huyseke, Noorderwijk / 
  20 uur

DO 22/05 THEATER  Boudewijn, le roi triste / Theaterspektakel / Schouwburg cc ’t Schaliken / 
  20 uur
 SENIOR  Provinciale seniorensportdag / Bloso-centrum

VR 23/05 THEATER  Boudewijn, le roi triste / Theaterspektakel / Schouwburg cc ’t Schaliken / 
  20 uur
 QUIZ  Algemene quiz VFG ten voordele van de Vereniging Personen met een 
  Handicap / Proostenbos / 20 uur
 JEUGD  Vrij podium Scheppers / Jeugdhuis 10R20 / 19 uur

ZA 24/05 THEATER  Boudewijn, le roi triste / Theaterspektakel / Schouwburg cc ’t Schaliken / 
  20 uur
 THEATER  Midzomernachtdroom / Sint-Jozefscollege / 20 uur
 UIT  VFG Avonturendag / Proostenbos / Vanaf 9 uur

ZO 25/05 UIT  Begijnhofprocessie / na de misviering van 10 uur
 MUZIEK  Kiyotaka Izumi en Polina Chernova / Aperitiefconcert / Lakenhal / 
  11 uur

DI 27/05 RAAD  OCMW-raad / Kantoor OCMW-secretaris, Nederrij 133 / 20 uur

VR 30/05 UIT  Jubile en Chantal Kashala / In Close Harmony / Foyer cc ’t Schaliken / 
  20 uur
 JEUGD  Optreden Disabled / Jeugdhuis 10R20 / 19 uur
 LEZING  Brussel, een stad in Vlaanderen / Lezing door Paul De Ridder, dr. 
  middeleeuwse geschiedenis / Lakenhal / 19.30 uur / Info: VVB-Z, 
  voorzitter Werner Boons, tel. 014-26 18 43, werner.boons@telenet.be

MA 02/06 BLOED  Bloedgeven / Zaal ’t Hof, Grote Markt / Van 17.30 tot 20.30 uur
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quiz en Avonturendag ten voordele van personen met een handicap

De Vlaamse Federatie Gehandicapten (VFG) werkt in het weekend van 23 en 24 mei ten voordele van de 
Vereniging Personen met een Handicap. Dit gebeurt in een verwarmde feesttent aan het Proostenbos (via Sint-
Jobsstraat en Zavelstraat richting kanaal), aan de terreinen van Model Aeroclub Herentals.

Op vrijdag 23 mei is er om 20 uur een algemene quiz. Deelnemen kost 15 euro. Ploegen bestaan uit minimaal 
drie en maximaal vijf personen. Inschrijven kan bij Laurent Van Royen, Musketstraat 34, gsm 0477-79 97 80, 
laurent.van.royen@telenet.be

Op zaterdag 24 mei organiseert de VFG een spectaculaire Avonturendag. Deelnemers worden om 9 uur 
ontvangen met koffie of thee. In de voormiddag kunt u deelnemen aan een parcours met legervoertuigen, een 
parcours met 4 x 4-jeeps of een wandeling met joëlette. Om 12 uur is er een barbecue. In de namiddag kunt u 
kiezen tussen een boottocht met Kempenhart en een optreden van Sabine, een bezoek aan de open dag van 
de Model Aeroclub Herentals of een bezoek aan enkele paarden in de buurt. Om 18 uur sluit de VFG de dag af 
met een fastfoodpicknick. 

Deelnemen aan de Avonturendag kost 10 euro voor VFG-leden tot 12 jaar, 18 euro voor volwassen VFG-
leden, 16 euro voor kinderen die geen lid zijn en 24 euro voor volwassenen die geen lid zijn. Inschrijven kan tot 
12 mei bij Laurent Van Royen, Musketstraat 34, tel. 014-21 29 41, e-mail: laurent.van.royen@telenet.be of bij 
Gunther Verlinden, Ekelstraat 15, tel. 014-22 11 14, gunther.verlinden@telenet.be.

Eikenprocessierupsen: wat u zeker moet weten! 
Sinds enkele jaren heeft ook Herentals tijdens de zomermaanden overlast van processierupsen. Tussen half april 
en begin mei komen de rupsen uit. Omdat ze dan nog geen brandharen hebben, is er geen risico op hinder. 
Vanaf half mei krijgen de rupsen brandharen en zorgen ze voor problemen. In juli verpoppen de rupsen en 
groeien ze uit tot een schadeloze, grijze nachtvlinder. 

De rupsen kunnen voor ernstige jeukhinder zorgen. Dit is het gevolg van een lokale ontstekingsreactie. Deze 
klachten verdwijnen binnen twee weken, ook zonder behandeling. Begin niet te krabben of te wrijven, maar 
spoel en was de huid of ogen goed met water. Bij hevige irritatie kan een anti-jeukmiddel helpen. Bij ernstige 
gezondheidsklachten raadpleegt u de huisarts. 

Raak de rupsen en nesten niet aan en probeer niet om ze zelf te verdelgen. Gebruik geen insecticiden, want die 
kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu en hebben geen effect op de irriterende haren. Wegspuiten 
met een hogedrukreiniger zorgt er alleen voor dat de haren van de rupsen nog verder via de lucht verspreid 
raken. 

Processierupsen trekken in grote groepen van eikenboom naar eikenboom. Grote groepen processierupsen 
kunnen eikenbomen volledig kaal eten. Gezonde bomen ondervinden weinig hinder van een eenmalige vraat 
omdat de rupsen de knoppen niet eten. 

[i] Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, tel. 014-28 50 50 of www.eikenpro-
cessierups.be

Kindernootjes
Op zaterdag 31 mei brengen de kinderen van de muziekschool van Noorderwijk en Morkhoven en het kinder-
koor Kleur muziekstukjes ten voordele van Make-a-Wish. Het optreden begint om 19 uur en vindt plaats in de 
tent op de speelplaats van de lagere school Mierennest in Noorderwijk. Toegangskaarten kosten 3 euro en zijn 
te verkrijgen bij de muzikantjes of via de telefoonnummers 014-26 60 43 en 014-26 14 68.

AANkoNdIgINgEN

Een midzomernachtdroom

Het Sint-Jozefscollege heeft een lange toneeltra-
ditie. Twee jaar geleden stonden de leerlingen 
nog op de planken met het prachtige Dagboek 
van Anne Frank en vorig jaar speelden ze Noot-
toestanden. Dit jaar spelen de leerlingen het 
overbekende Een midzomernachtdroom van 
William Shakespeare. Dit luchtige stuk is een 
aanrader voor iedereen die zich een avond wil 
ontspannen bij een prachtige toneelklassieker.

Speeldata: vrijdag 16, zaterdag 17 en zaterdag 24 
mei, telkens om 20 uur
Kaarten kosten 7 euro (5 euro voor kinderen 
jonger dan twaalf jaar).
Reserveren kan bij de receptie van het 
Sint-Jozefscollege tijdens de schooluren, 
tel. 014-25 45 00 of via cohe@kosh.be.

Gehoorzaamheids-
wedstrijden 
De Dappere Vriend

Op woensdag 30 april, donderdag 1 mei en zater-
dag 3 mei organiseert Hondenclub De Dappere 
Vriend Herentals zijn jaarlijkse gehoorzaamheids-
wedstrijden. Honden van alle rassen strijden voor 
de ereplaatsen in het kader van het Belgisch kam-
pioenschap. De terreinen van De Dappere Vriend 
zijn vlot bereikbaar via de Brigandsstraat en het 
parkeerterrein van Nedschroef. De toegang is 
gratis, eten en drinken kan tegen zeer democrati-
sche prijzen.

Ondersteuningsgroep dementie:
De volgende bijeenkomst van de ondersteuningsgroep dementie vindt plaats op woensdag 14 mei. Erik Stroobants, auteur van het boek Altijd 
opnieuw afscheid nemen geeft een spreekbeurt over mantelzorg. Partners en familieleden van dementerenden zijn uitgenodigd van 17 tot 18.30 
uur. Deelname gratis.

Lokaal dienstencentrum - Het Convent
Begijnhof 17 - 2200 Herentals - tel. 014-28 20 00 - bertvangenechten@ocmwherentals.be
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Twerk vzw informeert

Ken uw rechten – Informatiedag rechten en 
tegemoetkomingen voor mensen met autisme
Twerk vzw is een sociale werkplaats voor men-
sen met autisme. Op vrijdag 23 mei organiseert de 
organisatie een informatiedag voor het grote publiek. In de 
voormiddag krijgt u de film BenX te zien en belicht Twerk vzw 
de problematiek van autisme. ‘s Namiddags krijgt u een toelichting over de 
werking van Twerk vzw en een overzicht van de tegemoetkomingen en sociale voordelen voor mensen met 
een handicap. Op het einde van de dag volgt er een rondleiding door de sociale werkplaats. De informatiedag 
start om 9 uur in het Cinécafé, Zandstraat 3. ’s Middags is er koffie en een broodjesmaaltijd. De informatiedag 
eindigt omstreeks 15 uur. Deelnemen kost 25 euro per persoon. Inschrijven kan via autisme@twerk.be met 
vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het aantal personen of via tel. 014-23 32 28.

Steun de lopers van Twerk vzw
Twerk vzw start op vrijdag 25 april met een project rond 
gezond leven voor zijn medewerkers. Het project bestaat uit 
het promoten van gezonde voedingsgewoonten en het aanzet-
ten tot meer beweging. De werknemers kunnen elke middag, 
tegen een kleine vergoeding, een gezonde salade krijgen. Verder 
starten de medewerkers met trainingslessen van Start to Run. 
Op 1 augustus doen de medewerkers mee met de Twee uur 
van Herentals, het looponderdeel van Herentals Fietst en Feest. 
U kunt de lopers van Twerk vzw sponsoren door een steun-
kaart te kopen in de winkel, Collegestraat 16, of via de website 

www.twerk.be. Kaarten zijn ook te verkrijgen op het 1-meifeest de Grote Markt. U kan Twerk vzw financieel 
steunen op rekening 743-0058481-04. Stortingen vanaf 30 euro krijgen een fiscaal attest.

[i] Meer informatie: www.twerk.be

vzw Ispahan zoekt vrijwilligers
De palliatieve thuiszorg, Ispahan, is een vzw die aandacht en zorg heeft voor terminale patiënten die hun laatste 
levensdagen thuis willen blijven. De vrijwilligers staan in voor de emotionele ondersteuning van de patiënten en 
hun omgeving. Zij kunnen bovendien praktische hulp bieden door eventueel permanentie te doen. De kandi-
daten moeten minstens 30 jaar zijn en in het arrondissement Turnhout wonen. Om terminale patiënten en hun 
familie thuis te begeleiden is enige levenservaring nodig. Beroepservaring is niet vereist, emotionele stabiliteit is 
evenwel noodzakelijk ! Belangstellenden kunnen contact opnemen met vzw Ispahan, Stationstraat 60-62 2300 
Turnhout, tel. 014- 42 66 02, christa.vandenberk@ispahan.be, www.ispahan.be.

Klanken vormen kleuren
De Week van de Amateurkunsten brengt vele kunstenaars dichter bij elkaar. Dit bracht kunstenaar René 
Jaques ertoe om een oproep te doen aan alle beeldende kunstenaars, muziekensembles en woordkunste-
naars voor het project Klanken Vormen Kleuren. Dit project vindt plaats in kasteel Le Paige van 10 april tot 
en met 3 mei 2009. Dat is tijdens en voor de Week van de Amateurkunsten van volgend jaar. Bent u of uw 
vereniging geïnteresseerd, dan neemt u contact op met René Jaques via René.Jaques@telenet.be.

Cellekesparty
Op vrijdag 2 mei komt de top van het Belgische dj-circuit naar Cellekesparty 2008 op 
Kamergoor. Op het programma staan Ghost versus Greg C, Cherrymoon Trax Live, Regi, F.R.A.N.K., dj Ruben, 
Dave Lambert en Dark-E. Er is een cocktailbar en een lasershow. 
De deuren openen om 19 uur. 

[i] Informatie en tickets: http://www.technoindustries.be/cellekes/

Stotteren, wat doe je ermee?

Van 1 tot 31 mei presenteert de Vredebergstich-
ting in de bibliotheek een tentoonstelling over 
stotteren. De Vredebergstichting brengt men-
sen die stotteren en mensen die niet stotteren 
samen. De tentoonstelling biedt u de gelegenheid 
u te informeren over opwinding en stotteren, 
kinderen en stotteren, opvoeden en spreken, 
evaluatie van stottertherapie, gelijkwaardig-
heid in menselijke relaties en de werking van de 
Vredebergstichting. U kunt de tentoonstelling 
gratis bezoeken tijdens de openingstijden van de 
bibliotheek.

Leesfee Ingrid leest voor

Op woensdag 7 mei van 14 tot 16 uur leest lees-
fee Ingrid voor over de lente. Achteraf knutselen 
de kinderen rond dit thema. Alle kinderen tussen 
zes en negen jaar zijn welkom. Omdat het aantal 
plaatsen beperkt is, kunt u het beste vooraf 
inschrijven aan de balie in de bibliotheek. Deelne-
men is gratis.

Het Groene Neteland: 
actief en attractief.

U maakt graag een fikse wandeling in de bos-
sen, u fietst of wandelt graag langs historische 
gebouwen, u peddelt graag rustig met de kano 
op de Kleine Nete, …  voor dit alles kennen we 
een goed adres: Het Groene Neteland. Grob-
bendonk, Herenthout, Kasterlee, Olen, Vorselaar 
en stad Herentals bieden u een divers palet van 
ontspanning en vertier. Om Het Groene Nete-
land voor te stellen, kunt u op zondag 18 mei een 
dagje ‘Rondom Het Groene Neteland’ meema-
ken. Elk van de zes gemeenten speelt die dag een 
troef uit. Meer informatie op www.hetgroenene-
teland.be.

Kortsluiting in het Fundatiehuis

Op zater-
dag 10 mei 
organiseert 
Kollectief 
Maksimaal 
een open 
repetitie in 
het Fun-

datiehuis op het Begijnhof. Dichters, schrijvers, 
muzikanten, beeldende kunstenaars en mensen 
geïnteresseerd in een submoderne cultuuravond, 
zijn welkom. Muzikanten mogen versterkt spelen 
als ze rekening houden met de geldende ge-
luidsnormen. Deze eerste open repetitie is het 
begin van de voorbereidingen voor het tienjarig 
bestaan van de vereniging in 2009. De open 
repetitie start om 18 uur. De toegang is gratis.

Bibnieuws
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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
04/03 Jade, dochter van Peggy Maeyninckx en Dimitri Janssens 
06/03 Mil, zoon van Caroline Verbruggen en Johan Diels 
06/03 Reem Houaria, dochter van July Christiaans en Brahim Kada Bekhaled
07/03 Lowie, zoon van Sophie Van Reusel en Steven Van de Velde
11/03 Stiene, dochter van Hilde Vanbeckevoort en Erwin Antonissen
11/03 Luna, dochter van Joni Van der Elst en Andy Gijsemans
11/03 Pitou, zoon van Noëmi Putzeys en Tom Baeyens
14/03 Jani, zoon van Janice Abianares en Nico Wouters
18/03 Elize, dochter van Sabrina Cuypers en Sven D’Joos
18/03 Norah, dochter van Rebecca Leysen en Hans Torfs
18/03 Emma, dochter van Rebecca Leysen en Hans Torfs
20/03 Femke, dochter Leen Weckhuysen en Guy Peeters
21/03 Astrid, dochter van Sylvia Wuyts en Francois Van Aerden
23/03 Lotte, dochter van Inge Wouters en Tom Vanlommel
24/03 Nicolas, zoon van Aline Versavel en Christophe Teunkens
31/03 Roan, zoon van Cinthia Rymenants en Stefan Smans
01/04 Senne, zoon van Sofie Bierinckx en Nick Geluykens

 OVERLIJDENS

09/03 Maria Thys (92), weduwe van Eugenius Wyns 
11/03 Jozef Lenaerts (75), echtgenoot van Jozefina Nuyts 
12/03 Mauritius Peeters (87), weduwnaar van Maria Van Genechten 
13/03 Frans Mertens (75), echtgenoot van Carolina Cavens 
13/03 Maria Vandeweyer (91), weduwe van Franciscus Boeckmans 
13/03 Jozef Van Rymenant (61), echtgenoot van Germaine Van Brussel 
19/03 Walter Bauweraerts (63), op echtgenoot van Lamthian Limniyom 
17/03 Juliana De Canniere (90)
19/03 Maria Lenaerts (81)
18/03 Maria Nauwelaerts (89), weduwe van Ludovicus Van Nueten 
21/03 Bertha Meuris (93), weduwe van Alphonsus Peeters 
23/03 Melania Van den Broeck (77), echtgenote van Josephus Steurs 
23/03 Rita De Winter (51), echtgenote van Ronald Smallbones
24/03 Maria Smets (80), 
21/03 Maria Michiels (81), weduwe van Josephus Van Rooy 
25/03 Goran Miljanovic’ (51), echtgenoot van Dragica Miljanovic’
27/03 Jan Nys (75), echtgenoot van Emma Verbist
29/03 Jan Michiels (82), echtgenoot van Louisa Van Orshaegen
30/03 Maria Clissen (93), weduwe van Carolus Clissen
29/03 Celina Helsen (93)
31/03 Gustavus Hermans (74), echtgenoot van Jozefina Torfs 
02/04 Josephina Van Dijck (81), weduwe van August Van Leemputte
03/04 Josephus Vangenechten (82), weduwnaar van Margareta Lens
06/04 Margareta Moons (90)
06/04 Julia Wouters (92), weduwe van Gerardus Wuyts

 

 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 aflevering 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.

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

Op donderdag 8 mei van 17.30 uur tot 20.30 uur kunt u bloed geven in de 
parochiezaal van Morkhoven. 

HuWELIJKEN

Johan De Ceuster (Herentals) en Monika Wasilewska Agnieszka (Herentals)
Cyriel Herrygers (Herentals) en Margaretha Coninckx (Herentals)
Jelle Horemans (Herentals) en Tom Willems (Herentals)
Sven Van Leemputte (Herentals) en Catharina De Cuyper (Herentals)

HuWELIJKSAANGIFTEN

Johan Van den Bulck (Herentals) en Drazenka Mrkovic (Herentals)
Davy Van den Eynden (Herentals) en Annelies Boiy (Grobbendonk) 
Cyriel Herrygers (Herentals) en Margaretha Coninckx (Herentals)
Stefan De Wolf (Herentals) en Nikki Buts (Herentals)
Ebert Adriaensen (Herentals) en Marlies Peeraer (Herentals) 
Tom Ducheyne (Herentals) en Kirsten De Boeck (Herentals)
Marcel Bal (Herentals) en Chantal Bellens (Herentals)
Marc Woestenborghs (Herentals) en Gerda Gerstmans (Herentals)
Hans De Belser (Herentals) en Veronique Peeters (Herentals)
Kristof Michielsen (Herentals) en Leen Van Ginneken (Geel)
Marc Mertens (Herentals) en Jacqueline Smets (Herentals)
Kurt Simons (Herentals) en Kim Remant (Herentals)
André Smets en Dominica Germinario (Herentals)
Luc Vets (Herentals) en Joëlle De Loose (Herentals)
Marc Houtmeyers (Herentals) en Ann Van de Wouwer (Herentals)
Maarten Van der Donck (Herentals) en Evelien Leus (Herentals)

Kapotte elektronische identiteitskaarten 
gratis vervangen
Een aantal elektronische identiteitskaarten in België zijn vermoedelijk niet 
goed gefabriceerd. De chip is zeer gemakkelijk van de kaart af te halen, 
waardoor de kaart niet meer te gebruiken is. Het gaat om identiteitskaar-
ten die gemaakt zijn einde 2004, begin 2005. Indien uw identiteitskaart dit 
probleem vertoont, komt u langs bij de dienst burgerzaken, die uw kaart 
bezorgt aan Binnenlandse Zaken. Daar wordt onderzocht of uw kaart tot 
de foutieve kaarten behoort. Als dat inderdaad het geval is, krijgt u gratis 
een nieuwe identiteitskaart. U krijgt er een gratis kaartlezer bovenop. 
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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
financiën, 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

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

De 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 1, 2 en 12 mei

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 1, 2 en 12 mei

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 1, 2 en 12 mei
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 1, 2 en 12 mei 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 10.00-12.00

BIB NooRdERwIJk 14.00-16.00
18.00-20.00 

10.00-12.00

REcYcLAgEPARk
gesloten op 1, 2 en 12 mei

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

JEugddIENST
gesloten op 1, 2 en 12 mei

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
gesloten op 1, 2 en 12 mei

Dagopvangcentrum voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Gratis urgentieopvang voor kinderen van werkzoekenden die
gaan solliciteren, een opleiding volgen of tijdens de eerste zes maanden van een hertewerkstelling.

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 1, 2 en 12 mei

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 1, 2 en 12 mei

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 en
10 en 17 mei

GeOpenD van 9
tOt 12 uur

ToERISME HERENTALS
gesloten op 1, 2 en 12 mei

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 1, 2 en 12 mei

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


