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Op 1 maart start de Vlaamse overheid 
met de heraanleg van het kruispunt van 
de Herenthoutseweg en de ringlaan. Met 
deze heraanleg wil de Vlaamse overheid 
een van de laatste zwarte verkeerspunten 
op de Herentalse ring wegwerken en de 
veiligheid verbeteren van de vele fietsers 
die dit kruispunt gebruiken. Zonder ver-
tragingen door slechte weersomstandig-
heden is de heraanleg voor het begin van 
de bouwvakantie klaar. 

De aannemer legt het verkeerseiland en 
de afslag richting Poederlee opnieuw aan. 
Op het kruispunt komen fietspaden in rood beton en de aansluitin-
gen van de fietspaden met het jaagpad worden aangepast. De mid-
dengeleiders op de ringlaan worden langer en de aansluiting van de 
Herenthoutseweg met het centrum smaller. Het kruispunt krijgt ook 
nieuwe verkeerslichten.

Herentals groeit!

Vorig jaar kwamen er 307 Herentalsenaren bij, de grootste toename van de laatste vijf-
tien jaar. We zijn nu met exact 26.753 inwoners in Herentals, Noorderwijk en Morkho-
ven samen. Onze kleinste deelgemeente, Morkhoven, wipt voor het eerst in de geschie-

denis over de drempel van tweeduizend inwoners.  Onze stad groeit dus, en dat stelt ons voor heel wat uitdagingen.

Hoe zal onze schaarser wordende ruimte geordend worden voor deze groeiende groep mensen, met allemaal 
toenemende behoeften aan woningbouw, recreatie en rust, werkgelegenheid, onderwijs- en zorginstellingen? Ons 
gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan moet op deze vragen een antwoord bieden voor de komende decennia. In 
het kader van het openbaar onderzoek dat hiervoor loopt, kunt u nog steeds dit plan inkijken en uw opmerkingen 
formuleren. Zo’n structuurplan is geen vodje papier of een dik, theoretisch studiewerk, maar een visie over hoe 
onze stad er over tien à vijftien jaar zal uitzien. Het belangt dus ieder van ons aan. Maak gebruik van dit openbaar 
onderzoek om uw inbreng te doen.

Meer mensen betekent ook: meer verkeer, meer mobiliteitsproblemen. De strenge en lange winter van dit jaar heeft 
heel wat gemeente- en gewestwegen beschadigd, en in de komende maanden zullen we ongetwijfeld sakkeren 
op de vele werkzaamheden die nodig zijn voor de herstellingen. Zo plant het Vlaamse Gewest herstellings- en 
wegenwerk op de ringlaan, op de autosnelweg E313, en later ook nog op de Poederleeseweg. De stad zal in meer-
dere straten het asfalt moeten herstellen. Niet altijd gunstig voor het verkeer, maar wel echt noodzakelijk, zoals de 
voorbije winterperikelen hebben aangetoond.

Uw burgemeester
Jan Peeters

voorwoord ...

Heraanleg kruispunt ringlaan – Herenthoutseweg

alle info op
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Tijdens de heraanleg geldt de volgende verkeerssituatie:
- Vanuit de Molekens en Herenthout is het centrum en de ring- 
 laan altijd bereikbaar.
- De ringlaan blijft altijd open voor verkeer in beide richtingen.
-  U kunt niet vanuit het centrum naar de Molekens of Herenthout 
 rijden. De omleiding loopt via de Aarschotseweg, Vennen en 
 Hannekenshoek of via Wolfstee en Toekomstlaan. 

Binnen de ring wordt de Herenthoutse-
weg richting Herenthout ter hoogte van 
de Kolveniersstraat afgesloten. In het 
stadscentrum zijn er omleidingen via de 
Sint-Jansstraat, Bergenstraat en Lierse-
weg of via de Noorderwijksebaan en de 
Sint-Waldetrudisstraat. Fietsers kunnen 
tijdens de werkzaamheden vlot het cen-
trum in en uit.

In een eerste fase kan vrachtverkeer uit 
Herenthout niet naar rechts de ring op rij-
den. De omleiding voor dit vrachtverkeer 
loopt via de ring en Lierseweg naar de 

E313. In de richting van het centrum blijft De Lijn de normale route vol-
gen. Vanuit het centrum naar Herenthout rijdt De Lijn via Zandstraat, 
Lierseweg, Wolfstee en Atealaan. De Lijn zet geen extra haltes in. De 
haltes op het industrieterrein kunnen wel gebruikt worden.

Contactpersoon voor handelaars

Els Cools, Unizo Antwerpen-Mechelen, Oudeleeuwenrui 25, 
2000 Antwerpen, tel. 03-213 92 55, gsm 0488-28 65 09. 

Zelfstandigen kunnen zich inschrijven op de nieuwsbrief door een 
e-mail te sturen naar els.cools@unizo.be.
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
april 2010 moeten uiterlijk op maandag 
1 maart bij de redactie zijn. De redactie 
heeft het recht inzendingen te weigeren, 
in te korten en te wijzigen.
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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
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WETENSWAARd
Wat is er aan de hand met de kasseien in het centrum?

Al meer dan een jaar geleden stelden we 
vast dat een aantal van de nieuwe kasseien 
in het stadscentrum stukgaan. Het stads-
bestuur heeft dit probleem onmiddellijk 
ernstig genomen, en al in het voorjaar van 
2009 duidelijke afspraken gemaakt met de 
aannemers.

Men ging er toen van uit dat er een aantal 
zwakkere kasseien in het lot waren, en dat deze slechte stenen systematisch zichtbaar zouden 
worden en kunnen worden vervangen. De aannemer heeft zich ertoe verbonden een jaar lang 
de kapotte stenen te vervangen. Het afgelopen jaar is dat vijf keer gebeurd, voor ongeveer 250 
kasseien. Deze winter hebben we echter vastgesteld dat het probleem niet ‘uitdooft’, maar erger 
wordt. Er moeten nu enkele honderden kasseien vervangen worden. De aannemer zal deze 
herstellingen ook in de komende maanden systematisch blijven uitvoeren.

De twijfels over de vraag of deze kasseien wel geschikt zijn voor het Belgisch klimaat, zijn vol-
gens de ons beschikbare informatie ongegrond. Dit type van kasseien is al meer dan tien jaar 
op de Belgische markt en is al in meerdere steden en gemeenten gebruikt. De stenen voldoen 
aan de gangbare kwaliteitsnormen, en hebben een positief attest gekregen van een erkend 
laboratorium voor de wegenbouw. Ze werden getest op wateropslorping, vochtbestendigheid, 
druksterkte, breuklast bij druk, sluitproef, en ze hebben ook een vorstkeuringstest ondergaan.

Het is dus niet evident om de oorzaak van de problemen ondubbelzinning vast te stellen. Het 
stadsbestuur, de aannemers en het studiebureau hebben nu gezamenlijk beslist een expertise 
te laten uitvoeren door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCM), een ervaren 
wetenschappelijk centrum voor bouw en wegenwerk. Op basis van deze expertiseverslagen zal 
de stad samen met de aannemers op zoek gaan naar een definitieve oplossing, met zo weinig 
mogelijk hinder en overlast.

Juridisch en financieel is het voor de stad belangrijk dat de werven van de Grote Mark-zuid, 
Zandstraat, Kerkstraat en Bovenrij nog niet definitief opgeleverd zijn, en de werkzaamheden dus 
nog niet afgerond zijn voor de aannemers. Om onze rechten te vrijwaren werden de nodige pv’s 
van vaststelling van gebreken opgemaakt. De oudste werven in het Hofkwartier en de Grote 
Markt-noord zijn wel al opgeleverd, maar ook daar werden de aannemers in gebreke gesteld 
wegens verborgen gebreken.

Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-25 50 50

Infoavond thuiscomposteren 

Bijna 50 procent van uw afval is groente-, fruit- en tuinafval. Dit afval kunt u thuis verwerken tot 
compost. Dat kan met een composthoop, een compostbak of een compostvat. Een wormenbak is 
een oplossing voor personen die geen tuin hebben. Daarom organiseren IOK Afvalbeheer en stad  
Herentals op maandag 22 maart om 19.30 uur een infoavond over thuiscomposteren. U leert er 
de basisprincipes van het thuiscomposteren kennen. De infoavond vindt plaats in het administra-
tief centrum. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. 

Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-25 50 50



Dit zijn de tips voor maart: 
• zaterdag 13 maart van 14 tot 16 uur

• zondag 21 maart van 10 tot 12 uur
   Bij mooi weer in ’t weekend wordt het kraamcentrum druk bezocht

• zaterdag 27 maart van 14 tot 16 uur

WETENSWAARd
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Spel van de Roetaert - de jacht op het konijn 

Wie het konijn vindt, maakt kans op een etentje!

Elk jaar herdenkt Herentals het Spel van de Roetaert. Ter gelegenheid van 800 jaar Herentals 
kunnen dit jaar ook de volwassenen deelnemen. Het Roetaertkonijn houdt zich acht dagen schuil 
in de stad. Via cryptische omschrijvingen of een rebus kunt u de locatie van het konijn vinden en 
daar een stempel halen voor op uw deelnemingsformulier. Degene die vijfmaal het konijn vindt, 
kan deelnemen aan de loting van prachtige prijzen op 1 mei. De deelnemers die acht stempels 
hebben verzameld, nemen deel aan een extra loting. 

De deelnemingsformulieren vindt u bij het Roetaertkonijn, in het administratief centrum, of bij de 
dienst toerisme op de Grote Markt. Er kan slechts één winnaar per adres zijn. 

Werk mee aan de Mat van Hertals 

Buurtcontactpunt De Klink werkt ter gelegenheid van 800 
jaar Herentals aan een groots patchwork, de Mat van Her-
tals. Wilt u ook meewerken aan de Mat van Hertals? Kom 
dan naar de bijeenkomsten in de feestzaal van het Oud Gast-
huis, Nederrij 133/A op donderdag 4, vrijdag 12, don-
derdag 18 en donderdag 25 maart en op donderdag 
1 april. Op donderdag 29 april vindt er een bijeenkomst 
plaats in het opleidingslokaal (Nederrij 115). Tussen 13.30 en 
16.30 uur is iedereen welkom om samen lapjes te maken en 
aan elkaar te naaien. Wilt u liever thuis, in uw vereniging of 
op school lapjes maken? Kijk dan op www.ocmwherentals.be 
naar de juiste afmetingen en het materiaal of neem contact 
op met Pol Goris. 

Meer informatie: Pol Goris, tel. 0473-33 43 52, 
polgoris@ocmwherentals.be

Houden van Griffelrock 

Op dinsdag 20 en donderdag 22 april 
organiseert het provinciebestuur van 
Antwerpen in het Sportpaleis het seni-
orenfestival Houden van Griffelrock, met 
optredens van Paul Severs, Eddy Wally 
en Lisa Del Bo. Bij de dienst sociale za-
ken en preventie in het administratief 
centrum kunt u kaarten kopen voor 
de voorstelling van donderdag 22 april. 
Kaarten kosent 6 euro. Het stadsbe-
stuur legt ook een autobus in.

Meer informatie: dienst sociale 
zaken en preventie, administra-
tief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-25 50 50

Sterrenkijkdagen 

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart 
tussen 19 en 23 uur organiseren ASH-
Polaris en het stadsbestuur de jaarlijkse 
Sterrenkijkdagen. De stad verduistert 
de stadskern en Polaris zorgt voor een 
waarnemingsactiviteit en een interac-
tieve tentoonstelling in het Stadspark. 
Er zullen sterren, planeten en andere 
objecten te bewonderen zijn. Er is ook 
een interactieve tentoonstelling in de 
bovenzaal van de jeugddienstlokalen en 
een workshop voor de kinderen. Tij-
dens het sterrenkijken kunt u genieten 
van een drankje. De toegang is gratis.
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Van 22 februari tot 22 maart voert 
het Technisch Instituut Scheppers actie in 
het kader van Broederlijk Delen, de No-
belprijs van de Duurzame Ontwikkeling, 
doe-werkwinkels en een koffiestop. 

Het ACV organiseert op 2 maart om 19.30 uur een debatavond 
over onze globale toekomst. Patrick Gevaert is gastspreker en ver-
telt over de globalisering, delokalisatie en de rol van de vakbond. 

Op 6 maart is er in het jeugdcentrum Kavka in Antwerpen een ac-
tiviteit voor de vormelingen van de Sint-Waldetrudisparochie. Van 
11 tot 21 uur zijn er doe-opdrachten en proevertjes om Bolivia te 

leren kennen. 

Op 12 maart organiseert Afractie vzw de vier-
de Afractie-quiz. Als u deelneemt aan de quiz 
steunt u het project van Afractie, dat al jaren 

een opvangtehuis voor straatkinderen drijft in   
Dakar. U kunt zich inschrijven via www.afractie.be. 

De quiz begint om 20 uur. Een ploeg bestaat uit maximaal zes perso-
nen en per ploeg betaalt u 15 euro. 

De officiële opening van Wereldtals vindt plaats op zaterdag  
13 maart om 11 uur aan jeugdhuis 10R20. Als blikvanger wordt 
een grote wereldbol opgeblazen, mechanisch aangedreven door 
fietsers. Ook op 13 maart brengt Freinetschool Ibis het Verre 
Oosten dichter bij de kinderen, hun ouders en grootouders. De 
activiteit vindt plaats in de Freinetschool van 14 tot 17 uur. De toe-
gang is gratis.

Fotoclub Anthony maakt van 13 maart tot 23 
april foto’s van Wereldtals. 

Van 15 tot 19 maart kunnen kleuters 
en lagereschoolkinderen in Basisschool De 
Vesten deelnemen aan mondiale vorming 
met een film, een interview, een bezoek aan 
de wereldwinkel, een spelenkoffer, en als afslui-
ter een tentoonstelling van de gemaakte werkjes.

De Fakkel organiseert op 15 maart samen met Vormingplus Kem-
pen een tocht met een gids. Deze tocht leggen de vluchtelingen 
af als ze in België aankomen. Om deel te nemen betaalt u 5 euro, 
waarin het middagmaal en vervoer inbegrepen zijn. 

Op 16, 23 en 30 maart kunnen anderstaligen en Nederlands-
taligen tussen 12.30 en 15 uur gezellig praten in een babbelhoek in 
het Huis van het Nederlands. 

De Klink organiseert een reis rond de wereld voor kinderen. De 
kinderen kunnen spelletjes leren kennen van over de hele wereld. 
De kinderen worden verwacht in het buurthuis van 
Diependaal op 17 maart van 14 tot 16.30 uur. 

Open Babbelhoek viert zijn vijfjarig bestaan met 
een feest. Iedereen is welkom voor een praatje, 
drankje, hapje en dansje. Het feest vindt plaats op 
20 maart in de parochiezaal (Kerkstraat 40) van 14 
tot 20 uur. 

Op 21 maart bent u in Hidrodoe van 14 tot 16.30 uur welkom 
voor Aqua para todos, een panelgesprek in het kader 

van de campagne van Broederlijk Delen over de 
klimaatverandering en Wereldwaterdag. 

De Dorpel organiseert van 23 maart tot 
2 april activiteiten in het teken van Afrika. In 

de tweedehandswinkel is er op woensdag en 
vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur een Afrikaans-

Aziatisch etentje. De toegang is gratis, vooraf in-
schrijven is nodig. 

In het Centrum Morele Dienstverlening kunt u van 26 maart tot 
23 april een tentoonstelling bekijken over de globalisering. De ten-
toonstelling is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur.

Op 30 maart om 19 uur organiseert De Dor-
pel een praatcafé over het maken van Zuid-
Amerikaanse juwelen. Inschrijven is nodig en 
kan via vzwdefakkel@gmail.com. 

De socioculturele vereniging Curieus organiseert 
op 31 maart om 20 uur in zaal ’t Hof een voorstelling van Red 
Dust. De film is gebaseerd op de werkzaamheden van de waar-
heidscommissie, die na de afschaffing van de apartheid de wonden 
probeert te helen. De toegangsprijs bedraagt 2 euro. 

Op 31 maart vindt van 13 tot 23 uur ook Run for the Solomons 
plaats. Dit is een sponsorloop voor leerlingen, leerkrachten, ouders 

HERENTALS WoRdT opNiEuW WERELdTALS

In de maanden maart en april mag Herentals zich op-
nieuw Wereldtals noemen. Wereldtals legt de nadruk 
op respect, verbondenheid en diversiteit. Organisaties, 
verenigingen en scholen werken samen met de derde-
wereldraad rond het thema Noord-Zuid. Zo kunt u ook 
in uw eigen stad kennismaken met andere culturen, ge-
woonten en gebruiken. 
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Meer informatie: 
www.herentals.be

de heroprichting van de studierichting 
dans. Het leerlingenaantal bedraagt mo-
menteel meer dan 1.400 leerlingen, die 
lessen muziek, woord of dans volgen. 

Kijk omhoog!

De academie viert zijn veertigjarig be-
staan met een groots evenement op  
6 maart. Onder de noemer Kijk om-
hoog organiseert ze concertwandelingen 
waaraan meer dan zeshonderd uitvoer-
ders meedoen. Zangers, dansers, voor-
drachtkunstenaars, slagwerkers, blazers, 
strijkers, pianisten, … zullen voor een 
prachtig schouwspel zorgen. U wandelt 
langs vijf locaties die verspreid zijn over 
Herentals. De wandelingen duren on-
geveer 150 minuten en starten om 9.15, 
10.45, 12.45, 12.45 en 14.15 uur. 

Academie viert veertigjarig 
bestaan

KIJK OMHOOG!
Al veertig jaar kunnen leerlingen 
van alle leeftijden terecht in de 
Herentalse Academie voor Muziek, 
Woord en Dans voor lessen in 
taal, toneel, voordracht, muziek 
en dans. Omdat creativiteit geen 
leeftijd kent, zijn zowel kinderen, 
jongeren als volwassenen welkom 
in de lessen van de academie. 

Korte geschiedenis

Op 24 november 1969 besliste het 
gemeentebestuur om vanaf het school-
jaar 1970-1971 muziekonderwijs te orga-
niseren. De muziekschool startte met 138 
leerlingen en elf personeelsleden in de 
toenmalige gemeenteschool in de Hikstraat. 
De directeur was Hans Swinnen. Van 1973 
tot 1992 werden er ook filialen opgericht in 
Tielen, Kasterlee, Noorderwijk, Lichtaart, 
Olen, Vorselaar, Lille en Gierle. 

In 1978 werd Ludo Van den Broeck 
directeur. Ondanks de invoering en 
verhoging van het inschrijvingsgeld bleven 
de inschrijvingen toenemen. In 1992 
bereikte het aantal inschrijvingen een 
hoogtepunt met 1.200 leerlingen (er 
waren toen 49 leerkrachten). Door deze 
stijging moesten er ook gebouwen bij-
komen. In de gemeenteschool gebruikte 
de academie in 1972 al vijf in plaats van 
drie lokalen. Bovendien werd de school-
gaanderij verbouwd tot vier studio’s. Op 
29 september 1984 werden het aan- 
gebouwde secretariaatsblok en directie-
kantoor in gebruik genomen. Zo ontstond 
de huidige vorm van de academie. 

In het schooljaar 2005-2006 werd 
Frank Smolders de nieuwe directeur. 
Onder zijn dynamische aanpak steeg het 
aantal inschrijvingen nog verder. Deze 
dynamiek kwam naar voren door de 
oprichting van de optie pop/jazz en door 

en sympathisanten van het Francesco-Pa-
viljoen. De opbrengst van de sponsorloop 
gaat naar het San Isidro Care Centre op 
de Salomonseilanden. U kunt gratis deel-
nemen aan de loop. 

Rode Kruis Heren-
tals laat op vrijdag  
2 april, om 20 uur, 
VRT-journalist Peter 
Verlinden in de Media-
theek van Middenschool 
De Vesten (Augustijnenlaan 31) vertellen 
over zijn ervaringen in Oost-Congo. Daar 
woedt een ‘vergeten oorlog’ die nog altijd 
immens veel slachtoffers eist. Er zijn niet al-
leen de doden en gewonden, maar ook de 
verkrachte vrouwen, de kindsoldaten, de 
trauma’s waar mensen mee moeten leven. 
Tegelijkertijd is er ook de hoop, versmolten 
met de overlevingskunst van de Congole-
zen die er elke dag opnieuw het beste van 
proberen te maken.
De toegang is gratis. Wel vooraf inschrijven 
via www.rodekruis-herentals.be.

Op zaterdag 3 april om 19 uur kunt u in 
het Fundatiehuis op het Be-

gijnhof terecht voor een 
multiculturele jamsessie. 
Alle instrumenten zijn 
welkom. Geïnteresseerd 

om mee te spelen? Stuur 
dan een mailtje naar kollectiefmaksimaal@
herentals.be.

foto’s: Anthony Fotoclub

AcAdEmiE

kijk 
omhoog
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vu : frank smolders, hikstraat 28, herentals

stedelijke academie voor muziek, woord en dans herentals

concertwandeling
6 maart 2010

info : 014 21 33 05  -  muziekacademie@herentals.be - 
www.samwdherentals.be

Deelnemen is gratis, maar u moet wel 
reserveren. De kaarten voor de voor-
stellingen kunt u afhalen in de Academie 
voor Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 
28, tel. 014-21 33 05, 
muziekacademie@herentals.be. 

Open op maandag, dinsdag, donderdag, 
vrijdag van 16 tot 20 uur, op woensdag 
van 14 tot 20 uur en op zaterdag van 
9 tot 12 uur.
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EEN NiEuW HiSToRiScH JAARBoEK VAN HERENTALS

Op zaterdag 13 maart stelt de Herentalse 
Geschiedkundige Kring zijn nieuwste histo-
risch jaarboek voor. Het nieuwe jaarboek 
telt niet minder dan 224 bladzijden, boor-
devol ‘nieuwe’ wetenswaardigheden over 
Herentals. Het boek is bovendien rijkelijk 
geïllustreerd met vele nooit eerder gepu-
bliceerde foto’s en illustraties van Herental-
senaren en Herentalse stadsgezichten.

In het kader van de herdenking van achthonderd 
jaar Herentals gaf stadsarchivaris Jan-M. Goris 
een belangrijke voordracht. Daarin toonde hij 
met waterdichte bewijzen aan dat Herentals tij-
dens het ancien régime (periode voor de Franse 
Revolutie) de enige echte Brabantse ‘stad’ in de 
Antwerpse Kempen was en Turnhout op het ni-
veau van een ‘vrijheid’ was blijven hangen. In het 
hoofdartikel, Het onderscheid tussen Brabantse 
steden en vrijheden op de gilde- en rederijkerswed-
strijden (15de - 16de eeuw) behandelt hij enkele 
facetten van deze kwestie.

Daarna volgen twee belangrijke artikels die 
Jan Cools schreef over het werk van de ijzer-
gietersfamilie Van Aerschot. Eén van de arti-
kels is integraal gewijd aan de muziekkiosken 
die de Van Aerschots realiseerden. Centraal 
in dit betoog staat de geschiedenis van de 
monumentale muziekkiosk die van 1912 tot 
1966 op de Grote Markt stond.

Verder publiceerde Hans Suykens een studie 
over de publieke opinie in Herentals tijdens 
de Brabantse Omwenteling (1789). Hierin 
onderzocht hij op welke manieren overhe-
den en politieke elites de publieke opinie 
trachtten te beïnvloeden. Hierbij besteedde 
hij bijzondere aandacht aan de volksliedjes, 
waardoor ook de ongeletterde volksklasse 
bespeeld kon worden.

Wiske Ceulemans, ooit huishoudster van de 
pastoor van het begijnhof en bewaarengel 
van de overblijvende begijnen, maakte tijdens 
haar verblijf op het Hof sedert 1956 heel wat 
mee. Zij deed haar verhaal aan Marc Helsen.

August Peelaerts schreef een opmerkelijk 
artikel over de poststempels die de Duitse 
militaire overheden tijdens de Eerste We-
reldoorlog hanteerden. Uit die poststempels 
leidde hij af welke Duitse legereenheden onze 
stad bezetten.

Ten slotte bevat het nieuwe jaarboek de 
zestiende aflevering over het Herentalse di-
alect (door Jef Van Den Bosch); enkele kleine 

artikels over de ‘Worst van Wellens’ en de 
‘Kattenberg’ (door Jan Peelaerts), de Cultuur-
prijswinnaars Albert Laureys (2007) en Jan 
Cools (2008) en ten slotte notities met foto’s 
over René Baeten die crost in Leopoldstad 
(1959 - 1960), de Koninklijke Harmonie Sint-
Cecilia (1977) en het laatste heksenkruis van 
Herentals.

Op zaterdag 13 maart om 10.30 uur stelt de 
Herentalse Geschiedkundige Kring het nieuw-
ste jaarboek voor aan pers en publiek in het 
kasteel Le Paige. Van 10.30 tot 13 uur kan 
iedereen zich daar een of meer exemplaren 
van het Historisch Jaarboek aanschaffen tegen 
de voorintekenprijs van 29 euro per stuk. De 
voorintekenprijs verstrijkt op 30 april 2010.
Het Herentals Jaarboek XVIII kunt u ook ver-
krijgen door overschrijving van 29 euro plus 
eventueel 5 euro verzendingskosten voor Bel-
gië; 10 euro voor Nederland) op de rekening 
van de Herentalse Geschiedkundige Kring 
(001-5129682-10), waarbij u dan vermeldt: 
‘Jaarboek XVIII’. U kunt het jaarboek ook afha-
len op het stadsarchief, Augustijnenlaan 1, (tel. 
en fax: 014-21 28 00, archief@herentals.be) 
vanaf maandag 15 maart 2010 tijdens de nor-
male openingsuren.

Foto boven: Blazoen van de Herentalse rederijkerskamer  
’t Cauwoerdeken (1561), lithografische plaat uit 1861.
Foto onder: René Baeten crost in Leopoldstad (1959).
Foto op achtergrond: De monumentale muziekkiosk (Leonard 
Van Aerschot, 1912) op de Grote Markt te Herentals. Toe-
stand nadat de afbraakwerken in 1966 van start gingen.
met het Fraikingenootschap).



maart 2010 7

pRogRAmmA cc ’T ScHALiKEN
Quilombo 
Visiónes volátiles
Vrijdag 12 maart om 20 uur 
Schouwburg

Vluchtige droombeelden nemen de toeschouwers mee in de 
gonzende nachten van Buenos Aires, het hart van de tango. Dit 
is de stad waar flarden muziek op straat komen gewaaid, waar 
ontmoetingen passioneel maar kortstondig zijn. Quilombo is 
een collectief van vijf jonge, bezielde muzikanten. Hun passie voor de tango bracht hen samen 
in de rokerige krochten in het hart van Antwerpen. Op het podium vloeien de vijf verschillende 
persoonlijkheden van het collectief samen tot één meeslepende groove.

De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 8,50 euro.

An Nelissen 
Obscene fabels etc. …
Dinsdag 16 en woensdag 17 maart om 20 uur
Schouwburg

De fabels van Nobelprijswinnaar Dario Fo waren oorspron-
kelijk bedoeld voor een vrouwelijke vertolker. Nu is het eindelijk zover. An Nelissen neemt de 
handschoen op en geeft de scabreuze en poëtische verhalen van Fo wat ze nodig hebben: een 
vrouwelijke knipoog. Voor deze versie maakt An Nelissen met regisseur Peter Perceval een ‘best 
of ’ van de monologen van Fo uit de originele Obscene fabels en De tijger en andere verhalen.

De toegangsprijs is 16 euro. Met een abonnement betaalt u 13 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 14,50 euro.

Yevgueni en Nona Mez  
In concert
Vrijdag 19 maart om 20 uur
Schouwburg

Yevgueni brengt Nederlandstalige nummers waarmee ze klein-
kunst, chanson en pop vermengen. Na passages op de hoofdpo-
dia van Dranouter en Marktrock editie 2007, en opnieuw een 
finaleplaats in Zo Is Er Maar Eén in 2008 stelt Yevgueni nu zijn 
nieuwe plaat voor: We zijn hier nu toch. 

Met Songs of Leaving, Cast in Concrete en Out of Touch stuurde Nona Mez al drie albums de wereld 
in. Een handvol singles als This Trick, All Purpose Girl, Roseanne en Her Window slopen moeiteloos 
de playlists van verschillende nationale radiostations binnen. Het nieuwe album van Nona Mez 
is net uit.

De toegangsprijs is 12 euro. Met een abonnement betaalt u 9 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 10,50 euro.

Pat Donnez en  
Gerry De Mol
Ribbedebie!
Zaterdag 20 maart om 20 uur
Schouwburg

Ribbedebie! is de eerste avondvullende 
theatershow van Pat Donnez en Gerry 
De Mol. Zij brengen u een grotesk ver-
haal over een Belg, een Marokkaan en 
een dwerg die in de wachtkamer van de 
tandarts zitten. Geen van hen zit daar 
graag, maar ze moeten, want ze hebben 
pijn. De humor is nooit ver weg, want 
humor is overwonnen droefheid.

De toegangsprijs is 12 euro. Met 
een abonnement betaalt u 9 euro. 
Bent u jonger dan 26 jaar of ou-
der dan 55 jaar, dan betaalt u 
10,50 euro.

Residentieconcert onder 
leiding van Herman Engels
Romantisch lenteconcert
Woensdag 10 maart om 20.30 uur
Schouwburg

Op 10 maart biedt Herman Engels u 
een romantisch lenteconcert aan met 
het Kamerorkest van Vlaanderen, met 
Svenja Van Driessche (viool) en Johan 
Rycken (dwarsfluit). Op het program-
ma staat muziek van Händel, Mozart, 
Grieg en Schubert.

De toegangsprijs is 17 euro. Bent 
u jonger dan 26 jaar of ouder dan 
55 jaar, dan betaalt u 14 euro.

Info en tickets: cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
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cuLTuuR Kleinkunstavond 
in De Schuur 

Het Davidsfonds van Noorderwijk 
en Morkhoven organiseert op vrijdag  
12 maart een vijfde kleinkunstavond in 
De Schuur met optredens van Ed 
Kooyman en Herman Van Haeren. Dit 
bescheiden maar interessante cultuur-
evenement begint om 20 uur. De toe-
gangsprijs voor niet-Davidsfondsleden 
bedraagt 10 euro. Leden van het Davids- 
fonds betalen slechts 8 euro. Kaarten 
zijn enkel in voorverkoop verkrijgbaar via 
tel. 014-26 22 27 en 014-26 24 07. 

Lenteconcert door 
Vocaal Ensemble Aura 

Vocaal Ensemble Aura organiseert op 
zaterdag 27 maart om 20 uur een lente- 
concert onder leiding van Guy Vermeylen. 
Songs of Innocence vindt plaats in de 
Sint-Waldetrudiskerk en laat u kennis- 
maken met gedichten van William 
Blake op muziek van André Laporte 
en werken van Vaughan Williams, Haydn 
en Schubert. Lieve Van de Rostyne 
zorgt aan het orgel voor de muzikale 
begeleiding. Het muzikaal interludium 
wordt verzorgd door het Leuvense Ko-
perkwintet. Kaarten zijn verkrijgbaar in 
voorverkoop voor 10 euro of aan de 
kassa voor 12 euro. 

Meer informatie: 
els.m.a.janssens@skynet.be, 
tel. 0478-48 89 76, 
www.aurakoor.be 

FILM

Un Prophète  
Dinsdag 9 maart om 20 uur
Schouwburg

Malik El Djebena wordt veroordeeld tot zes jaar cel. Hij is 19 jaar 
en analfabeet. Wanneer hij in de gevangenis aankomt, lijkt hij zoveel 
jonger en kwetsbaarder dan de anderen. De leider van een Corsi-
caanse bende, die aan de macht is binnen de gevangenismuren, zet 
Malik onder druk. Hij moet een aantal missies uitvoeren die hem 
harder maken en hem tegelijkertijd het vertrouwen van de bende-
leider bezorgen. De film is dit jaar genomineerd voor de Oscar van de beste buitenlandse film. 
Opgelet: de film duurt 150 minuten.

De toegangsprijs is 5 euro. Bent u jonger dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan 
betaalt u 3,50 euro.

TENTOONSTELLING

Fraikin 
Van zaterdag 13 maart tot en met zondag 11 april 
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zon-
dag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

De beeldhouwer Charles-Auguste Fraikin (1817-1893) is een van 
de belangrijkste kunstenaars die Herentals de afgelopen eeuwen 
heeft gekend. Over heel Vlaanderen is zijn werk terug te vinden. 
Zijn beelden prijken in het portaal van het stadhuis van Brussel, de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel namen verschil-
lende werken uit zijn oeuvre op in de collectie, hij werkte aan het grafmonument van koningin 
Louise-Marie, ... Op het einde van zijn leven schonk Fraikin zijn collectie gipsen afgietsels aan zijn 
geboortestad Herentals. 800 Jaar Herentals vormt een unieke aanleiding om de beeldhouwwer-
ken van deze artiest opnieuw onder de aandacht te brengen.

Extra: lezing over beeldhouwer Fraikin  
door Frank Tubex, kunstwetenschapper
Dinsdag 30 maart om 20 uur
Kasteel Le Paige  Inschrijven bij cc ’t Schaliken.

MUZIEK

Klassiek podium voor jong talent 

De cultuurraad organiseert op zondag 14 maart om 11 uur een 
klassiek podium voor jong talent. De concerten vinden plaats in 
de auditiezaal van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en 
Dans. Jolien Wils speelt Bach op haar accordeon, Eva Vennekes 
brengt werk van Edgard Varèse en Madeleine Dring op fluit en Lieselotte Crols vertolkt Henry 
Eccles en Gordon Jacob. De toegang voor het klassiek podium is gratis.
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Vijftigplussers 

Vijftigplussers en fitness, een fantasti-
sche combinatie. Op dinsdag 16 maart 
van 14 tot 16.30 uur kunnen vijftigplus-
sers kennismaken met fitness in de 
Sports Studio, Lierseweg 230. Na de 
initiatie mag u nagenieten in de sauna. 
Deelnemen kost 2 euro per persoon.

Gezond sporten 

Zwemmen is goed voor uw conditie, uw 
figuur en uw humeur. Start to Swim geeft 
u de kans om te beginnen met zwem-
men en het vol te houden. Een lesgever 
begeleidt u tien weken lang, tweemaal 
per week, en geeft technische tips en 
advies. De lessenreeks start op dinsdag 
9 maart en eindigt op zaterdag 22 mei. 
Deelnemen kost 65 euro of 25 euro 
zonder twintigbeurtenkaart.

Aquasculpt  

Aquasculpt is een bewegingsprogram-
ma in het water dat de spieren verste-
vigt. Tijdens een les komen alle spier-
groepen aan de beurt. Aquasculpt kunt 
u elke dinsdag van 20 tot 21 uur en elke 
donderdag van 21 tot 22 uur volgen in 
de zwembaden van het Netepark.

Meer informatie: sportdienst, 
De Vossenberg, Markgraven-
straat 93, tel. 014-28 52 50

Sport en autisme 

Op 15 en 19 maart kunt u een vor-
mingsavond bijwonen over sport en 
autisme. De vomingsavonden vinden 
plaats in het BLOSO-centrum, telkens 
van 19.30 tot 22.30 uur.

Meer informatie: Autonoom Pro-
vinciebedrijf Sport, dienst vor-
ming, Diane Loosen,
tel 03-240 62 73, 
vorming@apbsport.provant.be

SpoRT

Openingstijden 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 15.30-20.00 16.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

Wedstrijdbad
07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

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
18.00-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

Aquaprogramma’s Netepark

Aquagym voor senioren maandag

maandag

15.20 – 16.05
16.15 – 17.00

Aquafit voor senioren vrijdag 09.00 – 09.50

Aquasculpt
Nieuw!

dinsdag

donderdag

20.00 – 20.50
21.00 – 21.50

Aquafitness (high-impact) dinsdag

woensdag

19.00 – 19.50
21.00 – 21.50

Aquajogging woensdag 20.00 – 20.50

Aquagym voor mensen met een handicap dinsdag

vrijdag

19.00 – 19.50
15.30 – 16.30

Zwemmen voor chronische-pijnpatiënten dinsdag

donderdag

12.00 – 13.00
12.00 – 13.00

Zwemmen voor kinderen met een handicap beginners
gevorderden

woensdag

woensdag

18.30 – 19.15 
19.15 – 20.00

Zwangerschapszwemmen prenataal donderdag 20.00 – 20.50

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

Openingstijden schaatsbaan
Maandag 09.00-12.00 13.30-16.00 16.30-17.30

Dinsdag 09.00-12.00 13.30-16.00

Woensdag 09.00-12.00 13.30-16.00 18.30-21.00

Donderdag 09.00-12.00 13.30-16.00

Vrijdag 09.00-12.00 13.30-16.00 17.30-20.30

Zaterdag 13.30-16.00 16.30-18.30 19.00-20.30

Zondag 10.00-12.00 13.30-15.00 15.30-17.00 17.30-19.00

[i] Meer informatie: BLOSO-centrum, tel. 014-85 95 10

Kampioenenhulde

De stad beloont op vrijdag 26 maart de sportieve kampioenen van 2009 met een huldiging in 
 cc ’t Schaliken. De sportraad, het stadsbestuur en een delegatie van de pers plaatsen dan elke spor-
tieve Herentalsenaar die een belangrijke prestatie neerzette in de schijnwerpers. Dit jaar is er ook een 
fairplayprijs.
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JEugd
Grabbelen tijdens de paasvakantie 

De jeugddienst heeft tijdens de paasvakantie weer allerlei toffe Grab-
belpasactiviteiten in petto voor alle kinderen van drie tot twaalf jaar. Het 
thema van de eerste week is ‘kinderen baas’. De Grabbelpassers gaan 
op bezoek bij winkels, bedrijven en andere organisaties. Zij krijgen een 
blik achter de schermen van deze grotemensenwereld en mogen zelf de 
handen uit de mouwen steken.

De kinderen die al een Grabbelpas hebben, krijgen alle info over de activiteiten per mail of per 
post. Voor alle anderen is deze info te vinden op www.jeugddienstherentals.be. De inschrijvingen 
beginnen op zaterdag 20 maart van 10 tot 12 uur bij de jeugddienst. Telefonisch of per e-mail 
inschrijven kan vanaf maandag 22 maart. Houd er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn. 
Tijdig inschrijven is dus de boodschap!

De Grabbelpas is te koop bij de jeugddienst in het Stadspark. De pas kost vier euro en is geldig 
tot en met de kerstvakantie.

Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, 
www.jeugddienstherentals.be, jeugddienst@herentals.be

Sportkampen 

Ook in de paasvakantie kunnen uw kinderen deelnemen aan sportkampen en kleutersportda-
gen. Deze activiteiten vinden plaats in De Vossenberg. Inschrijven kan vanaf 1 maart. 

Van 6 tot 9 april is er een minisportenkamp voor kinderen geboren in 2002 en 2003. Loop- 
en tikspelen, bowling, new games, kringspelen, balsporten en balspelen komen aan bod. Voor 
kinderen geboren in 2000 en 2001 is er een omnisportkamp met loop- en tikspelen, balspor-
ten, balspelen en bowling. Kinderen geboren in 1998 en 1999 kunnen samen met Locorotondo 
kennismaken met circussporten. Deelnemen aan deze kampen kost 50 euro. Herentalsenaren 
krijgen een korting van 20 procent. Met een Vrijetijdspas krijgt u een korting van 50 procent.

Van 12 tot 16 april kunnen kinderen geboren tussen 2000 en en 2003 samen met Corpus Sanum 
genieten van een sportkamp rond gymnastiek en omnisport. Voor kinderen geboren in 1998 en 
1999 is er het paassportkamp. Jongeren die geboren zijn in 1997 of vroeger kunnen deelnemen 
aan fitness en omnisport. Deze sportkampen kosten 62,50 euro per persoon. Herentalsenaren 
krijgen een korting van 20 procent. Met een Vrijetijdspas krijgt u een korting van 50 procent.

Voor kleuters geboren in 2004 is er op maandag 12 april een smurfensportdag, op dinsdag 
13 april een piratensportdag, op donderdag 15 april een indianensportdag en op vrijdag 16 april 
een Bob de Bouwer-sportdag. Kleuters geboren in 2005 kunnen op woensdag 14 april deelnemen 
aan een piratensportdag. Deze sportkampen kosten 11 euro per kleuter per dag. 

Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 97, 
tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be

Turbozwemmen 

Tijdens de paasvakantie van dinsdag 6 tot vrijdag 16 april zijn er in het Netepark zwemlessen 
voor kleuters vanaf drie jaar en kinderen vanaf vijf jaar. Kinderen die al een zwemdiploma heb-
ben, mogen ook deelnemen. Zij leren andere zwemstijlen kennen of mogen zich verbeteren in 
het zwemmen. Ook overlevingszwemmen komt aan bod. U kunt inschrijven vanaf 1 maart. 

Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 97, 
tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be

Herentals speelt buiten 
op de Buitenspeeldag 

De Vlaamse overheid organiseert op 
woensdag 31 maart in heel Vlaanderen 
de Buitenspeeldag. Samen met de kin-
derzender Nickelodeon wil de Vlaamse 
overheid kinderen en jongeren aanspo-
ren om te spelen en te sporten. Op deze 
woensdagnamiddag zendt Nickelodeon 
geen programma’s uit. Hiermee geeft de 
organisatie de kinderen een duwtje in 
de rug om buiten te spelen. De jeugd-
dienst en de sportdienst organiseren op 
de Buitenspeeldag tal van sport- en spe-
lactiviteiten op verschillende locaties in 
de stad. Van 13.30 tot 16.30 uur kunnen 
de kinderen en jongeren gratis deelne-
men aan deze activiteiten.

Meer informatie: www.herentals.be

Nieuw jeugdbeleidsplan 

Om de drie jaar maakt het stadsbe-
stuur een jeugdbeleidsplan op. Hierin 
staan heel concreet de doelstellingen 
en acties beschreven waarmee het 
stadsbestuur de jeugd en het jeugd-
werk gaat ondersteunen en versterken. 
De jeugddienst coördineert het nieuwe 
jeugdbeleidsplan 2011-2013 en is op 
zoek naar nieuwe doelstellingen en ac-
tiepunten. Hebt u actiepunten voor de 
jeugddienst? Ervaart u noden en pro-
blemen voor kinderen en jongeren in 
Herentals? Bezorg uw ideeën en sug-
gesties aan de jeugddienst of kom mee-
praten op de jeugdraadvergadering. De 
volgende jeugdraadvergadering vindt 
plaats op donderdag 18 maart om 
19.30 uur in het Stadspark.

Meer informatie: jeugddienst, 
Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, 
www.jeugddienstherentals.be, 
jeugddienst@herentals.be
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Reis naar Cosne-sur-Loire  

Op vrijdag 2 juli trekken we met 40 
burgers naar de zusterstad Cosne-
sur-Loire in Frankrijk (we komen terug 
op maandag 5 juli). Wilt u deelnemen 
aan deze boeiende reis, dan kunt u 
zich inschrijven bij de dienst toeris-
me, Grote Markt 35, 2200 Herentals  
(014-21 90 88).U kunt inschrijven vanaf 
10 maart om 9 uur.

Al schrijvend meer jezelf 
worden 

Het Wit-Gele Kruis organiseert een 
cursus waarin u leert schrijven over 
uzelf. Op zondag 21 maart van 9.30 tot 
17 uur kunt u beginnen aan deze boei-
ende, innerlijke ontdekkingstocht. De 
toegang van de cursus is gratis. 

AANKoNdigiNgEN
Cursus internet en computer voor sterrenkundigen

ASH-Polaris organiseert een cursus over internet en computer voor sterrenkundigen. In de 
eerste les krijgt u een algemene inleiding op het gebruik van internet. In de tweede en de derde 
les krijgt u inzicht in het gratis planetariumprogramma Stellarium, waarmee u de sterrenhemel 
kunt bekijken. De lessen vinden plaats op vrijdag 9, 16, 23 april in de Van Reyneghomlaan 17 
(Herenthout). U kunt het beste uw eigen laptop meebrengen. Deelnemen kost 10 euro (of  
13 euro als u ook lid wil worden van ASH-Polaris). 

Meer informatie: Jo Boxstaens, gsm 0474-56 55 61

Familiedag in de Olmense Zoo 

Op zondag 28 maart organiseert de Gezinsbond een familiedag in de Olmense Zoo. Inschrijven 
kan via gezinsbond.morkhoven@hotmail.com of op het telefoonnummer 014-26 33 73. Leden 
van de Gezinsbond betalen 5 euro per persoon of maximaal 20 euro per gezin. Niet-leden be-
talen 8 euro per persoon. Kinderen jonger dan drie jaar mogen gratis mee. U kunt het bedrag 
overschrijven op het rekeningnummer 860-1032758-78.

Nacht van de Geschiedenis 

Op dinsdag 23 maart om 20 uur kunt u in de Sint-Waldetru-
diskerk een lezing bijwonen over het hoogaltaar van de kerk. 
Het hoogaltaar werd in 2009 deskundig en schitterende ge-
restaureerd. Ann Biebuyck, verantwoordelijke voor de restau-
ratie, beschrijft de wijze van reiniging en behandeling van het 
hoogaltaar, de problemen die zich daarbij voordeden en de vondsten en vaststellingen die meer 
informatie opleverden over de geschiedenis van het altaar. De thematiek van het hoogaltaar is 
weinig bekend maar wordt boeiend gepresenteerd door historicus Jan Cools. Zijn studie leidt 
hem van de slavenmarkt van Algiers tot de kerk van Lapscheure. De lezing is een organisatie van 
Davidsfonds Herentals en de Herentalse Geschiedkundige Kring. De toegangsprijs is 4 euro voor 
leden en 6 euro voor niet-leden.

Ken je kerk  
Ontdek de kunst, de architectuur en het geloofsverhaal van de Herentalse 
Sint-Waldetrudiskerk

Heilige Huisjes organiseert een lessenreeks over kunst en cultuur, geloof en kerk, geschiedenis 
en maatschappij. De eerste lessen vinden plaats op maandag 1, 8, 15 en 22 maart om 20 uur in 
het rectorhuis (Kerkstraat 11). In het tweede deel van de cursus gaat het voornamelijk over de 
architectuur van de kerk. Deze lessen vinden plaats op maandag 19 april, maandag 3 en 17 mei en 
maandag 7 en 21 juni om 20 uur in de kerk zelf. U betaalt 5 euro per lesavond of 40 euro voor de 
volledige reeks en de cursus. U krijgt 50 procent korting als u een Dorpelkaart of Vrijetijdspas hebt. 

Meer informatie: www.heiligehuisjes.be

Wielerwedstrijd in Morkhoven 

Op zondag 21 maart organiseert de supporterclub Niels Albert Morkhoven voor de eerste maal 
een wegwedstrijd voor beloften en elite zonder contract in Morkhoven. De wedstrijd gaat van 
start om 15 uur. Renners en sympathisanten zijn van harte welkom.

Meer informatie: www.nielsalbert-supportersclub.be 

Het Convent
Lokaal dienstencentrum

Begijnhof 17 
tel. 014-28 20 00
bertvangenechten@ocmwherentals.be

Cursus fotografie

Vanaf dinsdag 2 maart kunt u een cur-
sus fotografie volgen bij Het Convent. 
U krijgt les over onder meer compo-
sitie, dieptescherpte, onderwerp en 
kleur. De cursus bestaat uit tien lessen, 
telkens op dinsdag van 10 tot 14 uur. 
Deelnemen kost 1 euro.

Ondersteuningsgroep 
dementie

De maandelijkse ontmoeting voor 
partners en familieleden van demen-
terenden vindt plaats op woensdag 
10 maart van 17 tot 18.30 uur. Er 
is een filmvertoning en nadien een 
gespreksronde. Deelnemen kost niets. 
Iedereen is van harte welkom.
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AgENdA mAART 2010
DI 02/03 SOCIO Het Convent: start cursus fotografie / Begijnhof 17 / Van 10 tot 14 uur

RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

INFO Debatavond / ACV, Kerkstraat 32

DO 04/03 SOCIO Bijeenkomst Mat van Hertals / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 13.30 tot 16.30 uur

ZA 06/03 UIT Kijk omhoog / Concertwandeling / Academie voor Muziek, Woord en Dans / 
9.15, 10.45, 12.45, 14.15 en 16.45 uur

VROUW Wereldvrouwenmars / Grote Markt in Brussel

JEUGD Se7en days of Sin: Greed / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

ZO 07/03 UIT Tweedehandsbeurs baby- en kindermateriaal Gezinsbond Morkhoven / Parochiezaal 
Morkhoven / Van 13.30 tot 16 uur

UIT Parochiecentrumwandeling / Parochiecentrum Noorderwijk / 14.30 uur tot 17 uur

UIT Herfst- en Winterwandeling / Parochiecentrum Noorderwijk / 14.30 uur tot 17 uur

DI 09/03 FILM Un Prophète / cc ’t Schaliken / 20 uur

WO 10/03 KLASSIEK Residentieconcert o.l.v. Herman Engels - Romantisch lenteconcert / cc ’t Schaliken / 20.30 uur

INFO Het Convent: ondersteuningsgroep dementie / Begijnhof 17 / Van 17 tot 18.30 uur

VR 12/03 SOCIO Bijeenkomst Mat van Hertals / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 13.30 tot 16.30 uur

MUZIEK Quilombo - Visiónes volátiles / cc ’t Schaliken / 20 uur

MUZIEK Kleinkunstavond / De Schuur / 20 uur

QUIZ Vierde Afractie Quiz / De Brink Herentals / 20 uur

ZA 13/03 UIT Start Wereldtals / Jeugdhuis 10R20 / 11 uur

UIT Kennismaken met het Verre Oosten / Freinetschool Ibis / 14 uur tot 17 uur

UIT Spel van de Roetaert - op jacht naar het konijn / Tip: zie pagina 3 / Van 14 tot 16 uur

Van 13/03 
tot 11/04

TENTOON Charles-Auguste Fraikin / Kasteel en arboretum Le Paige / open van woensdag tot zondag 
van 14 uur tot 17 uur.

ZO 14/03 UIT Herfst- en Winterwandeling / Rue Neuve / 14.30 uur tot 17 uur

MA 15/03 UIT Tochten van Hoop / De Fakkel, St.-Waldetrudisstraat 39

DI 16/03 HUMOR An Nelissen / Obscene fabels etc. … / cc ’t Schaliken / 20 uur

WO 17/03 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

HUMOR An Nelissen / Obscene fabels etc. … / cc ’t Schaliken / 20 uur

JEUGD Reis rond de wereld / Buurthuis Diependaal / 14 uur tot 16.30 uur

DO 18/03 SOCIO Bijeenkomst Mat van Hertals / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 13.30 tot 16.30 uur

DANS Artforum - Kleefkruid / cc De Werft, Geel / 20.15 uur

VR 19/03 WERELD-
MUZIEK

Gori Ka Dance Orchestra - Bollywood Meets Brass / cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg / 
20.30 uur

MUZIEK Yevgueni en Nona Mez - In concert / cc ’t Schaliken / 20 uur

DANS Bollywood Meets Brass / cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg / 20.30 uur tot 22.30 uur

UIT Sterrenkijkdagen / Stadspark / 19 uur tot 23 uur

VROUW Paasfeestje / Zaal ’t Hof / 13.30 uur tot 16.30 uur

ZA 20/03 WOORD Pat Donnez en Gerry De Mol - Ribbedebie! / cc ’t Schaliken / 20 uur

UIT Sterrenkijkdagen / Stadspark / 19 uur tot 23 uur

FIETS Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur

JEUGD Fun Club Lente / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

ZO 21/03 INFO Aqua para todos / Hidrodoe / 14 uur tot 16.30 uur

UIT Herfst- en Winterwandeling / Netepark / 14.30 uur tot 17 uur

UIT Al schrijvend meer jezelf worden / Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat / 09.30 uur tot 17 uur

UIT Spel van de Roetaert - op jacht naar het konijn / Tip: zie pagina 3 / Van 10 tot 12 uur

SPORT Grote Prijs Supportersclub Niels Albert / Morkhoven / 15 uur

MA 22/03 INFO Thuiscomposteren / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 19.30 uur

DI 23/03 UIT Nacht van de Geschiedenis: hoogaltaar van de Sint-Waldetrudiskerk / Sint-Waldetrudis-
kerk / 20 uur

RAAD Raad voor maatschappelijk welzijn / Kantoor van de OCMW-secretaris, Nederrij 133/A 
20 uur

DO 25/03 SOCIO Bijeenkomst Mat van Hertals / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 13.30 tot 16.30 uur

ZA 27/03 UIT Spel van de Roetaert  op jacht naar het konijn / Tip: zie pagina 3 / Van 14 tot 16 uur

MUZIEK Lenteconcert van Vocaal Ensemble Aura / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur

ZO 28/03 UIT Familiedag Gezinsbond / Olmense Zoo

UIT Herfst- en Winterwandeling / Café De Beiaard / 14.30 uur tot 17 uur

DI 30/03 RAAD Gemeenteraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

TENTOON Frank Tubex - lezing over beeldhouwer Fraikin / Kasteel Le Paige / 20 uur

UIT Zuid-Amerikaanse juwelen maken / De Fakkel / 19 uur tot 21.30 uur

WO 31/03 FILM Red Dust / Zaal ’t Hof, Grote Markt / 20 uur

JEUGD Buitenspeeldag

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

ActIeVe SeNIOR

OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag / Turnen / Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Elke woensdag / Fietsen / Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Elke donderdag / Petanque / Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur
01/03 / Vastenbezinning / Kerkstraat 40
18/03 / Busuitstap naar Kortrijk / Info: 014-21 47 76
Info: Suzanne Noyen, Wasserijstraat 1, tel. 014-23 10 34

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag / Petanque / Het Convent / Van 14 tot 17 uur / Info: Jef Driesen, 
gsm 0477-37 44 86
Elke woensdag / Fietsen / Vertrek aan Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur / 
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54
04/03 en 18/03 / Hobbyclub / Paterszaaltje / 14 uur / Info: José, tel. 014-21 63 79
16/03 / Ledenvergadering / Paterszaaltje / 14 uur
25/03 / Operette / De Warande in Turnhout
30/03 / Paasbezinning / Hobbylokaal / 14 uur

OKRA Sint-Jan
07/03 / Tafelen met soep, croque-monsieurs, pannenkoeken en vlaai / Parochiezaal 
Sint-Jan / Van 11.30 tot 18 uur

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag / Fietsen / Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur
Elke woensdag / Petanque / Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur / Info: Karel, 
tel. 014-21 65 03
Elke donderdagnamiddag / Hobbyclub voor dames / Info: Martha Verlinden, 
tel. 014-21 39 59
08/03 / Wandelnamiddag / Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 
13.30 uur / Info: Andre Peeraer tel. 014-22 25 48

S-Sport
Elke dinsdag / Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Sportcomplex De Vossenberg / Van 9 tot 10.30 uur (beginners), van 10.30 tot 
12 uur (gevorderden) / Info: Louise Bertels, tel. 014-21 99 79 of Rosetta Van de 
Voorde, tel. 014-70 79 39
Elke donderdag / Fietsen / Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg / 13 uur / 
Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36
22/03 / Curve bowls / Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 16 uur / Info: 
Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

JeUGD

10R20
Elke vrijdagnamiddag / Happy hour: 1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20, 
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
Vrijdag- en zaterdagavond / Rustige / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

met  de steun van de Provincie Antwerpen                   Vrij van zegel: art.198 - V.U. Vera Goris, Pol Heynsstraat 8/102, 2200 Herentals

Theaterling Jeugdtheater i.s.m

Theaterspektakel vzw - Stadstheater Herentals 

12, 13, 14, 19, 20, 21 
26, 27 en 28 maart 2010

Grote zaal van ‘t Hof, Grote Markt 41, Herentals
  Aanvang: 20 u. - Zondag 15 u.

Tickets: 8 euro / 7 euro (-26, +55, groepen >10 personen, Open Doek)
Reservatie: cc ‘t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals, tel. 014 28 51 30

 of online op www.theaterspektakel.be

auteur : Dylan Thomas
bewerking en regie : Dominique Hoste

Onder het
Melkwoud

foto: Veerle Nys
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 Geboorten
 11/01 Yana, dochter van Els Verhaegen en Nick Bellens
 11/01 Emily, dochter van Sara Ferket en Sven van Buren
 12/01 Aaron, zoon van Canan Prins en Awat Muhammed
 13/01 Bonnie, dochter van Zoë Van de Velde en Carlo Van Dyck
 17/01 Seppe, zoon van Anneke Peeters en Tim Baeyens
 18/01 Victoria, dochter van Pamela Pelgrims en Steven Horemans
 21/01 Joran, zoon van Anja Peeters en Frans Vloemans
 22/01 Adham, zoon van Noha Nasef en Ali Shoeib
 25/01 Medina, dochter van Aferdita Xhemajli en Mentor Syla
 27/01 Sienna, dochter van Kirsten De Boeck en Tom Ducheyne
 27/01 Sari, dochter van Kirsten De Boeck en Tom Ducheyne
 27/01 Lina, dochter van Evelyne Van Innis en Johan Testelmans - Peeters
 28/01 Sem, zoon van Nathalie T’Syen en Jef Haemhouts
 28/01 Lauren, dochter van Sophie Swinnen en Nik Bosmans
 31/01 Kato, dochter van Tina Lievens en Kim Bamps
 01/02 Paulien, dochter van Inge Seyen en Tom Pauwels
 02/02 Athena, dochter van Sandra Van den Bergh en Sven Rombouts

 Overlijdens
 12/01 Eveline De Kerpel (94), weduwe van Karel Van Cleemput
 14/01 Jan Lammens (49)
 16/01 Lutgardis Wuyts (77), weduwe van Eugeen Vanderveken
 17/01 Hortentia Goolaerts (62), echtgenote van André Lachi
 21/01 Henriette Vekemans (80), weduwe van Andreas Van den Eijnde
 22/01 François Aerts (81), echtgenoot van Jeannine Puls
 22/01 Hendrikus Verheij (88), weduwnaar van Charlotte Vermunt
 23/01 Willy Verschueren (72), echtgenoot van Joanna Janssens
 25/01 Lea Spiessens (77), echtgenote van Petrus Mertens
 27/01 Julius Hufkens (88), echtgenoot van Maria Torfs
 28/01 Henrica Daems (90), weduwe van Alfons Heylen
 29/01 Annie Holemans (72), echtgenote van Eduard Sprengers
 30/01 René Haemhouts (89)
 31/01 Yvonna De Houwer (81), weduwe van Ludovicus Bollansée
 31/01 Josepha Cools (91), weduwe van Franciscus Hermans
 03/02 Maria Vos (102)
 04/02 Carolus Vervoort (81), echtgenoot van Alphonsina Van Genechten
 05/02 Marcel Devoght (61), echtgenoot van Pharailde Clauw
 06/02 Jacques Deswert (83), echtgenoot van Urbania Toremans
 06/02 Emiliana Van de Ven (76), echtgenote van Henricus Van Eynde
 08/02 Maria Willems (84), echtgenote van Frans Peeters

 Huwelijksaankondigingen
 Constant Weyns (Herentals) en Leslie Nicholls (Herentals)
 Tom Daelemans (Mechelen) en Katrien De Lat (Herentals)
 Rob Van der Welk (Herentals) en Ils Broos (Herentals)
 Wilfried Deprins (Herentals) en Marianna Beliën (Herentals)
 Karl Mertens (Herentals) en Claudine Callebaut (Herentals)
 Joeri De Backer (Herentals) en Chantal Verelst (Herentals)
 Jan Tuerlinx (Herentals) en Yannick Vlassenbroeck (Herentals)
 Toby Hellemann (Herentals) en Zoë Bervoets (Herentals)
 Steven Nuyts (Herentals) en Elisha Rose (VS)
 Wilfried Vangenechten (Herentals) en Winny Buyens (Herentals)
 Ronny Mensch (Herentals) en Esmeralda Merken (Herentals)
 Nigel Grafham (Herentals) en Ilse Frickelo Lopez (Herentals)
 Khalid El Asbat (Herentals) en Hanane Harrade (Herentals)
 Johannes Wierts (Herentals) en Carina Van Dyck (Herentals)
 André Hendrickx (Herentals) en Suntara Khumpetch (Thailand)
 Marc Goossens (Herentals) en Phimonrat Koh-khong (Thailand)
 Ken Kenis (Kasterlee) en Lien Van Doninck (Herentals)
 Frans Bosmans (Herentals) en Nohely Blaich Ortiz (Herentals)
 Koen Vanhoutte (Herentals) en Grietje Janssens (Herentals)
 Marc Blykers (Geraardsbergen) en Kristel Gelders (Herentals)
 Tom Verheyen (Herentals) en Katrien Van Echelpoel (Herentals)
 Stijn Van Kerckhoven (Herentals) en Marjan Coppens (Herentals)
 Michael Schippers (Herentals) en Elke Cornelissens (Herentals)

BuRgERZAKEN

Herentals groeit met 307 inwoners

Het rijksregister maakte de nieuwe bevolkingscijfers bekend. Op 
1 januari 2010 telde Herentals 26.753 inwoners, van wie 5.172 
in Noorderwijk en 2.013 in Morkhoven. Het inwonersaantal van 
Morkhoven stijgt hierbij voor het eerst boven de tweeduizend. In 
totaal telt Herentals 307 inwoners meer dan vorig jaar, en dat is 
de sterkste toename in de voorbijde vijftien jaar.

Laat uw fiets graveren en win een fietsslot 

De lokale politiezone Neteland verloot om de drie maanden 
een beugelslot onder de personen die hun fiets hebben laten 
registreren. Gegraveerde fietsen vormen een minder interessant 
doelwit voor fietsendieven. Wordt uw gegraveerde fiets toch ge-
stolen, dan kan hij gemakkelijker opgespoord en terugbezorgd 
worden. Elke derde zaterdag van de maand organiseert de stede-
lijke preventiedienst een fietsgraveersessie. Tussen 13 en 16 uur 
kunt u met uw fiets terecht in het verkeerseducatief centrum aan de 
Vorselaarsebaan. Om lange wachttijden te vermijden, kunt u zich 
vooraf inschrijven bij de preventiedienst op het telefoonnummer  
014-28 50 50 of via preventie@herentals.be.

Defecten aan de openbare verlichting melden 

Als u merkt dat er een straatlamp in uw buurt stuk is, kunt u dit 
melden bij Eandis. Dit kan via de website www.straatlampen.be of 
via het gratis telefoonnummer 0800-6 35 35. Vergeet daarbij niet 
het paalnummer door te geven. Zo bestaat er geen twijfel over 
welke verlichtingspaal het is. Als u de gegevens correct en volledig 
doorgeeft, herstelt Iveka de lamp binnen veertien de dagen.

Wekelijkse zitdag OCMW opnieuw in het 
Dorpshuis  

Het OCMW Herentals houdt sinds 2 februari elke dinsdag tussen 
9.30 en 10.30 uur een spreekuur in het Dorpshuis van Noor-
derwijk. Hiermee wordt de dienstverlening in het Dorpshuis op-
nieuw uitgebreid.

Meer informatie: www.ocmwherentals.be

Elektronische identiteitskaart 2 euro duurder 

Vanaf 1 april betaalt u meer voor de aanmaak van een elektroni-
sche identiteitskaart. Nu betaalt u nog 10 euro, maar op 1 april 
wordt de pas 2 euro duurder. Dit wil zeggen dat u 12 euro betaalt 
voor een elektronische identiteitskaart vanaf 1 april. 

 Huwelijken

 Francis Van Eersel (Herentals) en Natalia Karpova (Herentals)
 Stig Vangeel (Herentals) en Kimberly Vanuytven (Herentals)
 Khalid El Asbat (Herentals) en Hanane Harrade (Herentals)
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SpREEKuREN
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

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

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

Militie
vierde woensdag van 13 tot 16 uur, in de werkwinkel, Molenvest 13

Fonds voor arbeidsongevallen
Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande, 

Warandestraat 42, Turnhout.

[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

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 kunt u bij hen terecht tijdens hun 
spreekuren in het administratief centrum. U kunt bij hen 
langsgaan of u kunt bellen: 014-28 50 50.

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
openbaar werk en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, 

monumentenzorg en landschappen

maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jos.schellens@herentals.be

Spreekuren OcMW Herentals
- Voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op nummer
 0475-56 10 32 of voorzitter@ocmwherentals.be 
- sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en 
 maandagavond van 18 tot 19 uur
- dienst rechtshulp OCMW: maandagavond van 18 tot 20 uur en 
 dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11.45 uur
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Dringende hulp
Brandweer 100 of 112 
Ziekenwagen 100
Politie 101
Antigifcentrum 070-245 245
Gasgeur 0800-65 065

Rode Kruis
Bloedinzamelingen

Geen bloedinzamelingen in maart.

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.

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. 

tANDARtSeN
centraal oproepnummer: 090-33 99 69
De wachtdienst start om 9 uur en eindigt om 18 uur tijdens het 
weekend en op feestdagen.

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

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

CardStop 070-344 344

Centrum voor Levens- en Gezinsvragen, Hofkwartier 23 014-21 08 00

Child Focus 116000

deN Babbelhoek 0472-22 86 71
praatgroep Nederlands voor anderstaligen 014-22 17 81

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

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 014-21 40 73

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

DocStop 00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Eandis 078-35 35 00

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6 014-85 98 00

Eurofoon, Europese Unie 078-15 19 92

IOK - Geel 014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Rusthuis - infofoon 078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23 014-23 02 42

Tele-receptiebalie 106 of 078-15 19 19

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)     105

Zit Stil (ADHD)     03-830 30 25

iNfo

WAcHTdiENST



DE POSTBeDeeLD DOOR

opENiNgSTiJdEN STAdSdiENSTEN
MA DI WO DO VR ZA ZO

ADMINIStRAtIef ceNtRUM 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 09.00-12.00

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

BIB GILDeLAAN
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 NOORDeRWIJK 14.00-16.00
18.00-20.00 

10.00-12.00

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

JeUGDDIeNSt 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. 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 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 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 
6 EN 20 MAART
OPEN VAN 9
TOT 12 UUR

tOeRISMe HeReNtALS 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

SteDeLIJKe WeRKPLAAtS 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

Belastingen - Belgiëlaan 31 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

Compostmeesters  014-28 50 50

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

Defecten aan de openbare verlichting 0800-6 35 35 

De Lijn 070-220 200

De Post - Belgiëlaan 51 014-28 67 20

Diftar-informatielijn 0800-97 687

Hummeltjeshof  - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

Kerkhof Herentals 
van ma tot vr tussen 12 en 12.30u  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

NMBS - Herentals 03-229 56 14

Politiezone Neteland - Molenvest 23 014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

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 - Nederrij 133 014-24 61 11


