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Wenst u opnieuw doorgaand verkeer over de Grote Markt?

Doe mee aan de schriftelijke volksbevraging van 4 tot 11 mei
In oktober 2006 wijzigde de verkeerssituatie op de Grote Markt grondig. Doorgaand verkeer over de Grote Markt werd door een verkeers-
knip onmogelijk gemaakt. Er is de voorbije maanden een maatschappelijke discussie geweest over deze verkeerssituatie. Het stadsbestuur 
organiseert daarom een schriftelijke volksbevraging over het al dan niet opnieuw toelaten van doorgaand verkeer over de Grote Markt. De 
uitslag van de volksbevraging zal de verkeerssituatie op de Grote Markt en het stadscentrum in de volgende jaren bepalen. 

elke kiesgerechtigde inwoner van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven vanaf 16 jaar ont-
vangt een beveiligd stembiljet en een retourenvelop. Op het stembiljet vindt u de vraag of 
u opnieuw doorgaand verkeer over de Grote Markt wenst of niet. u kleurt het bolletje van 
uw keuze: ja of neen. Vervolgens steekt u het stembiljet in de retourenvelop, die u (gratis) 
opstuurt. 

Het stembiljet is anoniem en beveiligd. De streepjescode op de retourenvelop is nodig voor 
een vlotte verwerking door De Post en is op elke envelop dezelfde. Uw stem blijft dus geheim. 

Het stadspersoneel controleert en telt de ingezonden stembiljetten onder toezicht van een 
gerechtsdeurwaarder.

Deelname aan de volksbevraging is niet verplicht, maar vrijwillig.

800 jaar 
Herentals

Morkhoven en 
Noorderwijk vieren 

mee

p. 4

u stemt geldig wanneer u:

- het authentieke stembiljet en de au-
thentieke retourenvelop gebruikt;

- een duidelijke keuze maakt tussen ja of 
neen;

- niets aan de vorm of de afmetingen van 
het stembiljet verandert;

- geen papier of voorwerp aan het stem-
biljet hecht;

- geen teken, tekst, doorhaling of merk 
aanbrengt op het stembiljet.

u bezorgt uw stembiljet uiterlijk 
op 11 mei om 24 uur in de gesloten 
retourenvelop in een brievenbus 
van De Post. 
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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.
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WeteNSWAArd
Greesbos voortaan speelbos

Het Greesbos, het bos langs de Langepad, is eigendom van de stad. Het stadsbestuur maakt 
van dit bos een speelbos. Een speelzonebord van het Agentschap voor Natuur en Bos duidt 
binnenkort de speelzone aan en infoborden geven de regels weer. Het speelbos moet een echt 
bos blijven. Daarom komen er geen speeltuigen. 

Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 
014-28 50 50

Verwijdering graven op begraafplaats Noorderwijk

Door dreigend plaatsgebrek binnen enkele jaren op de begraafplaats van Noorderwijk verwij-
dert het stadsbestuur graven in blok 1 rij 1 graven 1 tot 27, blok 2 rij 1 graven 1 tot 45 en blok 
3 rij 1 graven 1 tot 57. Het gaat in totaal om 129 graven van mensen die tussen 1963 en 1971 
overleden zijn. Een afschrift van de beslissing tot verwijdering zal een volledig jaar aan elk graf en 
aan de ingang van de begraafplaats uithangen. Zo krijgen de nabestaanden de kans om de zerk, 
foto’s en andere aandenkens mee te nemen. De technische dienst van de stad zal de grafzerken 
die niet voor 30 april 2011 werden weggenomen, gratis verwijderen.

Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50

Registratieperiode alarminstallaties verlengd tot 1 juli 2010

De eigenaars die hun alarmsysteem nog niet aangesloten hebben op een alarmcentrale, krijgen 
hiervoor uitstel tot 1 juli 2010. De registratie van alarmsystemen maakt een interventie van de 
politie doeltreffender. U kunt uw alarmsysteem online registreren met uw elektronische identi-
teitskaart en een kaartlezer via www.police-on-web.be. U moet de aangifte elk jaar hernieuwen. 
Sinds 1 september 2009 registreerden al 66.000 mensen hun systeem via de website. 

Meer informatie: helpdesk van de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en 
Communicatietechnologie (FEDICT), tel. 078-15 03 11 (keuze 4), www.besafe.be 

De Valbus komt naar Herentals

De Valbus is een campagnebus van het provinciaal Veiligheids-
instituut voor senioren die alles willen weten over vallen, valge-
vaar en valpreventie. Op maandag 17 en dinsdag 18 mei staat 
de Valbus op het helikopterplein aan het administratief cen-
trum en op woensdag 19 mei op het Dorpsplein in Noorder-
wijk (achter het Dorpshuis). De bus is open tussen 10 en 12.30 
uur en tussen 13 en 16.30 uur. Toegang is gratis.

Meer informatie: dienst sociale zaken en preventie, 
administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50

Nieuwe wachtlijsten voor nieuwe sociale woonprojecten 

De sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard opent op maandag 17 mei om 17 uur nieuwe 
wachtlijsten voor het huren van nieuwe appartementen en woningen in de Spekmolenstraat 1, 
Rozenstraat 18-20, Sint-Waldetrudisstraat 97, Vest en Rode Kruisstraat. Om u in te schrijven, 
hebt u de volgende documenten nodig: samenstelling van gezin met vorige adressen, aanslag-
biljet van de belastingen (inkomsten 2007, aanslagjaar 2008), diploma of getuigschrift lager of 
hoger onderwijs.

Meer informatie: Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6, tel. 014-85 98 00, elke werk-
dag open van 9 tot 12 uur en op maandagavond van 17 tot 19 uur

www.herentals.be



Zwaluw zoekt nest!

Het Regionaal Landschap Kleine en Grote 
Nete heeft een nieuw zwaluwenproject. 
De vereniging wil 250 kunstnesten voor 
boeren- en huiszwaluwen gratis ter be-
schikking stellen. Na een positieve evalu-
atie van een medewerker van het Regio-
naal Landschap kunt u gratis enkele nesten 
krijgen. Denkt u dat uw eigendom in aan-
merking voor de lentebodes, dan kunt u 
contact opnemen met Joris Matthé, tel. 
014-85 25 14 of via info@rlkgn.provant.
be. 

Meer informatie: www.rlkgn.be
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Van zaterdag 8 mei tot zaterdag 12 juni loopt in Heren-
tals opnieuw de campagne Met Belgerinkel naar de Win-
kel. Met deze actie wil het stadsbestuur milieuvriendelijke 
vervoersmethoden, en in het bijzonder de fiets, promo-
ten. Wie met de fiets gaat winkelen bij een deelnemende 
handelaar, krijgt een stempel. Een volle spaarkaart (zeven 

stempels) geeft kans op een prijs. De prijzenpot van dit jaar bevat onder meer twee unieke 
Belgerinkel-fietsen en vijf modieuze Belgerinkel-fietstassen, ontworpen door Walter Van Bei-
rendonck.

Met 200 deelnemende handelaars was de actie vorig jaar een groot succes. Er werden meer 
dan 4.000 volle spaarkaarten ingezameld. Alle deelnemers fietsten samen meer dan 55.000 
kilometer en bespaarden zo 42.000 euro. Bovendien bespaarden ze ook 11.000 kg CO2, het 
belangrijkste broeikasgas.

De actie loopt in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu, Unizo en de Christelijke Mutu-
aliteit.

Dennen Run

Op zaterdag 8 mei rijdt de Dennen Run voor de tweeëndertig-
ste keer door onze stad. Voor vele kinderen met een handicap is 
de Dennen Run de belevenis van het jaar. Zij krijgen de kans om 
in een zijspan een rondrit te maken over de Kempense wegen. 
De Dennen Run start om 9.15 uur op de Grote Markt en doet 
drie keer de Herentalse binnenstad aan. De organisatoren reke-
nen op het begrip van de andere weggebruikers.

Reis naar Cosne-sur-Loire

Van vrijdag 2 juli tot maandag 5 juli trekken veertig Herentalsenaren naar onze zusterstad Cosne-
sur-Loire in Frankrijk . Daar verblijven ze in gastgezinnen. Het stadsbestuur zorgt voor het bus-
vervoer. Wenst u deel te nemen aan deze boeiende reis, dan kunt u zich inschrijven bij de dienst 
toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88.

Provinciale Veeprijskamp 

Op pinkstermaandag 24 mei organiseren het stadsbestuur en de Landelijke Raad voor de twee-
envijftigste keer de Provinciale Veeprijskamp. U kunt paarden, schapen, geiten, ezels en rundvee 
in alle soorten en maten bewonderen op het multifunctionele terrein naast de sportvelden van 
VC Herentals aan de Herenthoutseweg. De keuringen starten om 13 uur, het einde van de vee-
prijskamp is omstreeks 17.30 uur. 

Naar goede gewoonte is er heel wat randanimatie. U kunt de hele namiddag terecht in de feest-
tent voor een snack en een drankje. Er is een markt met hoeveproducten en demonstraties van 
paardenmennen, hoefsmederij en paardendressuur. Het loont beslist ook de moeite om een 

bezoek te brengen aan de tent van de Kleindiervereni-
ging Midden-Nederland uit onze zusterstad IJsselstein. 
Zij brengt cavia’s, konijnen en sierduiven mee. 

Voor kinderen tot twaalf jaar zijn er een springkasteel, 
grime, rondritjes met een ezel en een kleurwedstrijd. 
De tekeningen worden enkele weken voor de prijs-
kamp verdeeld via de kleuter- en lagere scholen.

milieu
Individuele Behandeling 
van Afvalwater
Ga nu al voor uw IBA

Europa verplicht ons om tegen 2015 al 
het afvalwater te zuiveren. De meeste 
woningen in Herentals kunnen daarvoor 
aansluiten op de riolering. In de dunner 
bewoonde buitengebieden is riolering 
echter vaak niet kostenefficiënt. Daar 
krijgen de woningen een systeem voor 
de individuele behandeling van afvalwa-
ter (IBA).

Zo’n IBA-installatie is een tank die wordt 
ingegraven in de voortuin. De tank zui-
vert het afvalwater biologisch. De jaar-
lijkse zuivering van de sceptische put is 
niet meer nodig.

Het stadsbestuur plaatst de komende 
jaren 541 IBA-installaties, waarvan 19 al 
dit jaar. Wie zich uit eigen beweging kan-
didaat stelt, krijgt voorrang. Voorwaar-
de is wel dat uw woning vergund is en in 
een gebied ligt waar nooit riolering zal 
komen (individueel te optimaliseren ge-
bied, zie de website geoloket.vmm.be/
zonering of informeer bij de dienst mi-
lieu). U moet ook een voortuin hebben. 
Wilde u net uw voortuin heraanleggen? 
Stel u dan snel kandidaat voor een IBA!
De installatie- en onderhoudskosten van 
een IBA zijn voor de stad.

Meer inlichtingen:
dienst milieu, tel. 014-28 50 50, 
milieu@herentals.be
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Morkhoven, Dorp in Feest
Van zaterdag 8 tot zaterdag 15 mei

Basisschool De Wegwijzer geeft op zaterdag 
8 mei met een schoolfeest het startschot 
voor een feestelijke week. Om 15 uur is er 
een echte Vlaamse kermis met kinderspelen, 
springkastelen, smoutebollen, frieten en ijs. U 
kunt ook deelnemen aan een wandelzoek-
tocht.

Op zondag 9 mei concerteert de fanfare in 
de tent op het dorpsplein. Van 13 tot 16 uur 
kunt er bovendien binnenwippen in een heus 
orgelmuseum. Tussen 13 en 18 uur kunt u in 
de parochiezaal een bezoek brengen aan de 
hobbytentoonstelling van OKRA. Die toont 
onder meer ook oude foto’s van Morkhoven. 
In het kaarthuisje naast de parochiezaal or-
ganiseert het Davidsfonds een verkoop van 
tweedehandsboeken en een tentoonstelling 
van oude boeken. Tegelijkertijd houdt de 
Landelijke Gilde een boerenmarkt met oude 
ambachten. Om 16 uur treden de Spirits op 
in de tent op het dorpsplein.

Op dinsdag 11 mei kunt u samen met CM een 
kruidenwandeling maken. De wandeling start 
om 19 uur aan de Sint-Niklaaskerk. Na een 
uurtje komt u aan in de parochiezaal waar 
nog een leerrijk infomoment over gezond 
fruit volgt.

Op woensdag 12 mei nodigt Chiro Morkho-
ven iedereen uit op een Hemelvaartbal in de 
Sint-Niklaasstraat. 

De feestweek sluit af op zaterdagnamiddag 15 
mei in de tent op het dorpsplein. Daar orga-
niseert Chiro Morkhoven leuke volksspelen. 
KVLV, de Gezinsbond en de Chiro sloegen 
de handen in elkaar en werkten samen een 
smultocht uit voor jong en oud. Vertrekken 
kan tussen 13 en 15 uur, te voet of met de 
fiets.

Noorderwijk viert mee
Zaterdag 29 mei

Het feest in Noorderwijk start om 10 uur in 
de Sint-Bavokerk met een eucharistieviering, 
die opgeluisterd wordt door Canta Libre, Ce-
cilia en kinderkoor Kleur. Na de viering trekt 
een feestelijke optocht, aangevoerd door fan-
fare De Noorderzonen en ruitervereniging De 
Bavodravers, door het centrum van Noorder-
wijk. De optocht eindigt aan de feesttent op 
het dorpsplein. Daar kan iedereen zijn honger 
stillen met hapjes, drank en de in Noorderwijk 
wereldberoemde boterhammen met spek en 
eieren van Dorekesduipt.

Tussen 12 en 17 uur kunt u in de tent snuis-
teren tussen oude boeken op de tweede-
handsboekenbeurs van het Davidsfonds. Op 

de fototentoonstel-
ling van heemkring 
Nortrevic kunt u zien 
hoe Noorderwijk in 
de loop der jaren is 
geëvolueerd. Verder 
stellen de Noor-
derwijkse lagere 
schoolkinderen hun 
tekentalent tentoon, 
vertellen specialisten 
u meer over uw fami-
lienaam en laten de 

leden van de schaakclub van Noorderwijk u 
kennismaken met hun favoriete denksport.

Vanaf 12.30 uur kunt u het mooie Noor-
derwijk (her)ontdekken tijdens een fiets- of 
wandeltocht. Onderweg kunt u in verschil-
lende wijken een volksspel spelen. De 
wijkverenigingen zorgen voor een hapje en 
een drankje. Er zijn feeststandjes in de wijken 
SKW (Molen), Zandkapel (Zandkapelletje), 
Lankem (Lankem 12), Zigeuners (voetbal-
veld Diesterbaan), Plassendonk en Hezewijk 
(woning Van Olmen), Dorekesduipt en in het 
centrum (feesttent).

Om 17 uur kunt u samen met uw gezin, vrien-
den, buren en dorpsgenoten aanschuiven aan 
een grote barbecue op het dorpsplein. Om 
19 uur begint het avondprogramma met de 
prijsuitreiking van de tekenwedstrijd voor de 
leerlingen van de lagere scholen en de prijsuit-
reiking van de fiets- en wandeltocht. Daarna 
trakteert jeugdfanfare De Noorderzonen ie-
dereen op een swingend optreden. Om 22 
uur barst het feest echt los met een optreden 
van Bart Kaëll. Nadat u hebt kunnen meezin-
gen met Zeil je voor het eerst en De Marie-
Louise, laat discobar Princeton u voort dansen 
tot in de vroege uurtjes.

Een organisatie van de werkgroep Noorderwijk 
Feest (Mee), stad Herentals, Politiezone Nete-
land en gemeenschapsraad Noorderwijk vzw.

Feest in Noorderwijk en Morkhoven

Ook Morkhoven en Noorderwijk doen mee aan de viering van 800 jaar Herentals. De plaatselijke verenigingen staken de koppen bij elkaar 

om een programma in elkaar te boksen voor jong en oud. Van 8 tot 15 mei draagt Morkhoven de titel Dorp in Feest; op 29 mei is Noor-

derwijk aan de beurt.
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Wie wordt de Bekendste Herentalsenaar: de tweede ronde

In een eerste stemronde, die werd afgesloten in januari, werden uit 42 kandidaat-Bekendste 
Herentalsenaren tien finalisten gekozen. In mei en juni kunt u opnieuw stemmen en zo de enige 
echte Bekendste Herentalsenaar kiezen. Wordt het de ongekroonde keizer van Herentals, Rik 
Van Looy, of kan Jambers-fenomeen Armandke hem de loef afsteken? Wordt het Linda Mertens, 
die met Milk Inc. Sportpaleizen doet vollopen, Tom Van Dyck, die vorig jaar nog een enorm suc-
ces oogstte met zijn televisieserie Van vlees en bloed, of wordt het pater Kristiaan, geliefd bij jong 
en oud tot ver buiten Herentals? Of kiest de Herentalse jeugd voor hun favoriete kroegbaas 
Willy Horemans van The Silver Tree, of de wat oudere Herentalsenaar voor Maria Verhaegen 
van café De Zalm? Ze kunnen misschien maar beter op hun hoede zijn voor allroundmuzikant 
Bert Geeraerts, of voor voormalig stadsontvanger en cultuurpromotor Jos Van Roey, en voor 
dierenarts en jeugdboekenschrijver Frans Van Tendeloo, alias Maarten Jagermeester.

STEMBILJET

Wie wordt de Bekendste Herentalsenaar?
Stemronde 2 (kruis één enkele kandidaat aan)

Armand Delen

Bert Geeraerts

Willy Horemans

Linda Mertens

Kristiaan Van Der Linden

Tom Van Dyck

Rik Van Looy

Jos Van Roey

Vul uw gegevens in, en maak kans op een cultuurcheque (8 x 25 euro en 2 x 50 euro).

Naam:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Frans Van Tendeloo

Maria Verhaegen

U kunt stemmen met het bijgevoegde 
stemformulier, dat u tot eind juni kunt inle-
veren in de stembussen in het administra-
tief centrum, bij de dienst toerisme, in de 
Herentalse bibliotheek, in het parochiecen-
trum van Noorderwijk of bij Bakker Jules 
in Morkhoven. U hoeft uw naam niet in te 
vullen, maar weet wel dat onder de deel-
nemers weer tien cultuurcheques voor cul-
tuurcentrum ’t Schaliken worden verloot.

Bovendien zijn er, net zoals tijdens de vorige 
ronde, vier momenten waarop u een extra 
stem kunt uitbrengen. Dit kan op zaterdag 
1 mei van 14 tot 18 uur op de Grote Markt 
tijdens 800 jaar Jeugd, op pinkstermaandag 
24 mei van 12 tot 16 uur tijdens de vee-
prijskamp op het multifunctioneel terrein 
aan de Herenthoutseweg, op zondag 13 
juni van 9 tot 13 uur op de zondagmarkt 
en op zaterdag 26 juni van 16 tot 22 uur 
op de Grote Markt tijdens de braderie. 
Vanaf de leeftijd van tien jaar mag iedereen, 
inwoner van Herentals of niet, op elk van 
deze gelegenheden telkens een extra stem 
uitbrengen.

Om te weten te komen wie de winnaar en 
dus de Bekendste Herentalsenaar zal zijn, 
moet u nog wachten tot de feestelijke af-
sluiting van 800 jaar Herentals tijdens He-
rentals Viert op zaterdag 31 juli.
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Werk mee aan 
de Mat van Hertals 

Heel veel Herentalsenaren en Heren-
talse verenigingen werkten de laatste 
maanden mee aan de Mat van Hertals, 
een groots patchwork ter ere van 800 
jaar Herentals. Buurtcontactpunt De 
Klink verzamelde tot nu toe al meer dan 
500 lapjes, die door enkele vrijwilligers 
werden verwerkt tot vijftig grote vier-
kanten. Nu is het hoog tijd om te begin-
nen aan de samenstelling van de Mat. 
Op donderdag 6 mei zullen alle vier-
kanten in zaal ’t Hof worden uitgestald 
om een mooi patchwork te vormen. 
De organisatie vraagt aan iedereen om 
die dag van 13.30 tot 16.30 uur te ko-
men meehelpen. Wie een naaimachine 
heeft, mag die meebrengen.

Meer informatie: Pol Goris, 

tel. 0473-33 43 52, 

polgoris@ocmwherentals.be 

Jeugd van Herentals viert 800-jarig bestaan

Iedereen is op 1 mei welkom op de Grote Markt waar de Herentalse jeugdverenigingen u tijdens 
en na het historische Roetaertspel terug nemen in de tijd. Tussen 13 en 16 uur kunt u op de 
speelweide deelnemen aan spelen uit elke periode van de geschiedenis: steenwerpen in de Oer-
tijd, zaklopen in de Middeleeuwen, op zoek gaan naar het ei van Colombus, een bezoek brengen 
aan het Circus Maximus, neergestorte buitenaardse wezens opsporen, ... Wie voor alle proeven 
slaagt, wordt tot ridder geslagen, ontvangt een geschenkje en maakt kans op één van de hoofd-
prijzen bij de prijsuitreiking om 16.15 uur.

Meer informatie bij Toerisme Herentals, Grote Markt 37, tel. 014-21 90 88, 
toerisme@herentals.be

Theaterspektakel

Herentalse revue
1209, ’t Stad krijgt de zegen!
21, 22, 27, 28 en 29 mei om 20 uur

23 mei om 15 uur

Schouwburg cc 't Schaliken

Grote Markt 35

Herentals 1209. Op de vooravond 
van de plechtigheid waarbij Herentals 
stadsrechten toegekend zal krijgen, 
overlijdt onverwacht de baljuw. In de 
zoektocht naar een nieuwe leider komt 
het tot een hoogoplopende ruzie tus-
sen de ‘Roden’ van de Nederrij en de 
‘Witten’ van de Bovenrij, die beiden de 
macht willen grijpen. De stad wordt 
door middel van palen in twee kampen 
verdeeld en een definitieve breuk lijkt 
onafwendbaar. Of kan de liefde tussen 
een meisje uit het ene kamp en een 
jongen uit het andere kamp toch nog 
voor de grote verzoening zorgen?

De toegangsprijs is 10 euro. Perso-

nen jonger dan 26 jaar of ouder dan 

55 jaar, groepen van 10 personen en 

leden van Open Doek betalen 9 euro.

Reserveren kan via cc ’t Schaliken, tel. 

014-28 51 30 of via www.theaterspek-

takel.be.
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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.

Sporteldag
Op donderdag 20 mei vindt de jaarlijkse 
provinciale Sporteldag voor vijftigplus-
sers plaats in het BLOSO-centrum. 
Sportelen is samen gezellig en gezond 
sporten, zonder verplichtingen. U leert 
mensen uit de buurt kennen terwijl u 
verschillende sporten uitprobeert, van 
aerobics tot wandelen. Deelnemen kost 
10 euro. 
Inschrijven kan tot maandag 10 mei bij 
de sportdienst, De Vossenberg, Mark-
gravenstraat 93, tel. 014-28 52 50

Sporten in uw buurt
De sportdienst en Sportregio Kempen 
bieden een aanvullend sportprogramma 
aan voor jongeren vanaf tien jaar. Van 
5 tot 7 juli en van 23 tot 25 augustus is 
er een surf- en zeilkamp in Mol en van 
28 tot 30 juli een visdriedaagse in Wes-
terlo. De stad zorgt voor bovenstaande 
activiteiten voor busvervoer vanuit He-
rentals. Jongeren die liever circuslessen 
volgen, kunnen van 3 tot 5 augustus te-
recht in Westerlo.
Inschrijvingen: vanaf maandag 17 mei 
bij de sportdienst, De Vossenberg, 
Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 
50, sportdienst@herentals.be

Vijftigplussers
Op dinsdag 18 mei kunnen actieve 
vijftigplussers samen met een gids een 
natuurwandeling maken. De wandeling 
start om 14 uur aan Hidrodoe, Haan-
heuvel 7. Deelnemen kost 2 euro.
Meer informatie: sportdienst, De Vos-
senberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-
28 52 50, sportdienst@herentals.be

Zomersport

Deze zomer kunnen kinderen en jongeren opnieuw genieten 
van vijf weken sportplezier. Er zijn sportkampen van 5 tot 9 
juli, van 12 tot 16 juli, van 26 tot 30 juli, van 2 tot 6 augustus 
en van 16 tot 20 augustus. Verschillende Herentalse sport-
verenigingen werken mee: turn- en dansclub Corpus Sanum, 

Okinawa Karate, atletiekclub Herentals, Noorderwijkse badmintonclub, Herentalse basketbalclub, 
circusschool Locorotondo, Vlaamse Wielerschool en tennisclub Ter Heyde.

Voor kleuters geboren in 2005 zijn er tijdens de zomervakantie sportdagen op 12, 13, 15 en 16 
juli en op 2, 3, 5 en 6 augustus. Voor de allerkleinsten, geboren in 2006, zijn er sportdagen op 16 
juli en 4 augustus.

Er is voor- en naopvang tijdens de sportkampen in de lokalen van basisschool Wijngaard van 7 tot 
9 uur en van 16 tot 18 uur. Er is ook busvervoer vanuit Noorderwijk en Morkhoven.

Van 1 tot 14 juli vindt er in de zwembaden van het Netepark een nieuwe reeks turbozwemmen 
plaats met watergewenning, zwemlessen en overlevingszwemmen.

Inschrijven voor de sportkampen, kleutersportdagen en turbozwemlessen kan vanaf dinsdag 25 
mei in De Vossenberg, Markgravenstraat 93. De sportdienst opent die dag uitzonderlijk om 8 uur 
en sluit om 18 uur. Vanaf woensdag 26 mei kunt u ook telefonisch inschrijven (tel. 014- 28 52 50) 
of met een e-mail naar sportdienst@herentals.be. Het volledige aanbod vindt u bij de sportdienst 
in De Vossenberg en op www.herentals.be (toerisme en vrije tijd > sport > sportkampen).

jeugd
Monitoren gezocht!
De zomer komt er weer aan! Dat wil 
zeggen dat de jeugddienst op zoek is 
naar een massa enthousiaste, creatieve, 
vriendelijke jongeren, ouder dan zestien 
jaar, om de kinderen te animeren op de 
verschillende zomerwerkingen. Geïnte-
resseerden moeten beschikken over een 
animatorattest, drie jaar ervaring heb-
ben als leiding in een jeugdbeweging, of 
een pedagogische studierichting volgen. 
U werkt met een monitorencontract en 
verdient ongeveer 9,50 euro per uur.

Interesse? Contacteer de jeugd-
dienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 
21 86, jeugddienst@herentals.be, 
www.jeugddienstherentals.be.
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progrAmmA ’t SCHAliKeN
Keet in Huis
Keet in Huis is een reeks huiskamerconcerten in Herentals en omliggende gemeenten. Verschillende gastgezinnen en artiesten zijn bereid 

om een weekend het beste van zichzelf te geven. Naast de kennismaking met de huiskamer en het gastgezin staat artistiek talent centraal. 

Alle huiskamerconcerten starten om 20 uur en duren ongeveer één uur. Voor vijf euro beleeft u een intieme avond bij de artiest op schoot. 

Slechts een beperkt aantal deelnemers kan de optredens bijwonen. In elke huiskamer wordt een welkomstdrankje geschonken voor alle 

deelnemers. 

 PROGRAMMA zaterdag 8 mei

Está Loco
Está Loco is het geesteskind van Rembert De 
Smet, in een vorig leven een van de 2Belgen. 
Está Loco staat garant voor aanstekelijke fla-
menco en Spaanse popmuziek. De flamen-

c o d a n s e -
res brengt 
explosieve 
versies van 
faruca, bu-
leria’s, sevil-
lanas, tien-
tos …

Gastgezin: Familie Van de Mierop, 
Koeterstraat 4 bus 1, Herentals

Henk Rijckaert 
Henk Rijckaert zit midden in zijn meest pro-
ductieve periode. Niet alleen toert hij mo-
menteel nog volop met zijn huidige voorstel-
ling Karton door Vlaanderen, ook maakte hij 
met Bert Gabriëls Zonde van de Zendtijd voor 
Canvas. Tijdens Keet in Huis wil hij vooral 
nieuw materiaal uittesten voor zijn nieuwe 
comedyvoorstelling. 

Gastgezin: Familie Jouret - Claus, Mei-
vuurstraat 2 bus 1, Herentals

Kees Meerman
Kees Meerman (NL) is wellicht de meest 
veelzijdige cabaretier van dit moment. Hij 
combineert stand-upcomedy, poëzie, dans, 
piano, gitaar en stem in één programma. 
Deze show gaat over familie, ouders en re-
laties. En vooral over de gruwelijk hilarische 
realiteit van een echtscheiding. Hij kookt van 
intelligente woede, sensualiteit en tederheid. 
Kees hangt schaamteloos de vuile was buiten.

Gastgezin: Familie Lefèvre - Ryken, 
Wuytsbergen 148 bus 8, Herentals

 PROGRAMMA vrijdag 7 mei 

Geert Hautekiet
Geert Hautekiet is acteur, muzikant, mees-
terverteller en manusje-van-alles. Hij is een 
van die weinige theatermakers die kan blij-
ven boeien met een monoloog. Speciaal voor 
Keet in Huis brengt hij een best of van zijn 
vorige voorstellingen.

Gastgezin: Familie Van Meensel - 
Vanluchene, Kabienstraat 14, Grob-
bendonk

Iza
Iza, ook wel 
bekend als An-
nelies Tanghe, 
is een singer-
s o n g w r i t e r 
met een uit-
z o n d e r l i j k 
mooie stem. 
Zij brengt folk-
popsongs met 

een alternatief randje. Kenners vergelijken 
haar wel eens met Luka Bloom en Suzanne 
Vega. Iza bracht in januari haar debuut Picture 
of You uit.

Gastgezin: Familie Jacobs - Dirickx, 
Rankenstraat 12, Herentals

Parazar!

De muzikanten van Parazar! vormen samen 
één brok muzikale passie. Hun repertoire be-
staat uit eigen arrangementen van Ierse folk, 
Portugese fado, Argentijnse tango, Parijse 
walsen en Marokkaanse berbermuziek. Remi 
Peeters op accordeon, Stefan Coltura op vi-
ool en Annemarie Peeters op blokfluit. 

Gastgezin: Familie Anthonis - Van 
Grieken, Lierseweg 3, Herentals

 PROGRAMMA zondag 9 mei

Geert Hautekiet

Gastgezin: Mevrouw Thérèse Thaels, 
Boerenkrijglaan 12, Westerlo 

Hannelore Bedert in trio
Hannelore Bedert leverde in 2008 met haar 
debuut-cd Wat als een indrukwekkend visi-
tekaartje af met grijsgedraaide nummers als 
Janker, Helemaal en Altijd nooit meer. Met on-
der andere de Nederpopprijs (Nederland) 
en de Nekkaprijs (België) op zak en enkele 
duetten met Bart Peeters en Raymond van 
het Groenewoud lost ze inmiddels alle ver-
wachtingen in. 

Gastgezin: Familie Bergen - Baetens, 
Spekmolenstraat 53, Herentals

Bart Buls & Piet Van den Heuvel
Herentalsenaar Bart Buls is geen onbeken-
de in de Belgische muziekscène. Als bassist 
speelt hij bij onder anderen Jo Lemaire, Guy 
Swinnen en de Laatste Showband. Voor deze 
gelegenheid laat hij zich bijstaan door Piet Van 
den Heuvel, een gewaardeerd liedjesschrijver, 
die ook de backings verzorgt bij Clouseau, De 
Kreuners en Bart Peeters. Live brengen zij in 
een semi-akoestische set eigen werk met co-
vers.

Gastgezin: Familie Horemans - Nijs, 
Zwanenberg 24, Herenthout
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Guido Belcanto, Vitalski, Lady Angelina, Martin Jansen 
en het Decaporgel
Balzaal der gebroken harten deel 2
Zaterdag 1 mei om 20 uur

Schouwburg

extra voorstelling

Begin 2008 verblijdde Guido Belcanto de wereld met een nooit geziene stunt. Hij vertrok op 
tournee met een reusachtig Decaporgel, ontworpen door de gebroeders Decap uit Herentals. 
Voor deze onderneming kreeg hij de steun van zijn artistieke vrienden Vitalski, Lady Angelina en 
Martin Jansen. 

De toegangsprijs is 18 euro. 

Bronks 
Christophe & Willy (+7 jaar)
Woensdag 12 mei om 14.30 uur

Zittribune op het voetbalterrein in het Netepark

Christophe kijkt op naar zijn vader. Jammer genoeg heeft hij hem al een hele tijd niet gezien. 
Zijn vader Willy is er heilig van overtuigd dat zijn zoon als doelwachter een lange, schitterende 
carrière te wachten staat. Dit opmerkelijke locatieproject op een voetbalveld vertelt over de 
dromen en verlangens van een vader en een zoon die heel erg hun best doen om elkaar graag 
te zien. Een tragikomisch verhaal met dans en muziek.

De toegangsprijs is 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 6,50 euro.

MP21 
L’heure du berger
Vrijdag 14 mei om 20 uur

Sint-Bavokerk, Ring 9, Noorderwijk

De musici van MP21 brengen vijf 
prachtige werken uit de eerste 
helft van de twintigste eeuw. Zij 
laveren via Canteloube en Berio 
naar Poulenc en Ravel. Ze eindi-
gen in een onvervalst Frans café, 

waar u getuige bent van aanstekelijke volkse taferelen. MP21 bestaat uit een blaaskwintet met pi-
ano, dat zich in verschillende bezettingen met verrassende programma’s presenteert. De ensem-
bleleden zijn verbonden aan gerenommeerde orkesten en conservatoria in Nederland en België.

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.

Vegas Las-lezing: Stijn Meuris 
Stijn en de sterren
Donderdag 20 mei om 20 uur

Zaal ’t Hof

Tabula Rasa 
In vitrine 
Van zaterdag 1 mei tot 
en met zondag 23 mei
Open: doorlopend
etalages in de cen-
trumstraten

Kunstenatelier Tabula Rasa beeldt 800 jaar 
Herentals uit en stelt zijn werken tentoon 
in de Herentalse etalages. Het traject loopt 
langs de etalages van de Zandstraat en 
van de Nederrij tot aan de Bovenpoort. 
Honderdtwintig handelaars verlenen hun 
medewerking en stellen hun vitrine ter be-
schikking. Tabula Rasa kan ook gebruikma-
ken van enkele locaties van het OCMW.

Langs de ramen van het Begijnhof loopt 
een parallelle tentoonstelling voor de jon-
gere bezoekers. Marjan Van Ingelghem 
werkte voor dit historische traject een 
reeks striptekeningen uit. U kunt beide 
trajecten individueel afleggen, aan de hand 
van een begeleidende folder. Het is ook 
mogelijk om met een gids langs de vitri-
nes te wandelen. Voor deze wandeling met 
gids schrijft u in bij de dienst toerisme. Er 
is ook een zoektocht verbonden aan de 
tentoonstelling. De brochure van deze 
zoektocht kunt u voor 2,50 euro kopen bij 
Toerisme Herentals.

Op zaterdag 8 en 15 mei en zondag 9 en 
16 mei kunt u, telkens om 14 uur, de ten-
toonstelling bezoeken onder begeleiding 
van een stadsgids. U betaalt hiervoor enkel 
de brochure. Inschrijven is verplicht en kan 
bij cc ’t Schaliken.

Meer informatie: www.atelier-tabularasa.be

Info en tickets :  

cc ’t Schaliken, 
Grote Markt 35, Herentals

cultuurcentrum@herentals.be, 

www.schaliken.be, 

tel. 014-28 51 30

Op donderdag 13, vrijdag 14 

en maandag 24 mei zijn de kantoren 

van cc ’t Schaliken gesloten. Op vrijdag 

14 mei kunt u voor tickets wel terecht 

bij de ticketbalie.

UITV
ERKO

CHT

UITV
ERKO

CHT
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Nieuw: songboeken!

De bibliotheek biedt voortaan ook een 
uitgebreid gamma van songboeken aan. 
De genres lopen uiteen van klassiek 
naar pop, via jazz en blues naar coun-
try, tot latin, film- en Nederlandstalige 
muziek. U vindt er Coldplay, Metallica, 
Robbie Williams, The Beatles, Miles 
Davis en Johnny Cash. Er zijn boeken bij 
voor gitaar, piano, drums, basgitaar, vi-
ool, trompet, saxofoon, klarinet, mond-
harmonica, accordeon, dwarsfluit. 

Peter Jacobs  -  een reis 
langs het IJzeren Gordijn

Peter Jacobs beschrijft in zijn boek 
Grenzeloos een tocht langs de voor-
malige grens tussen West- en Oost-
Duitsland. Hij besteedt ook aandacht 
aan de nieuwe natuurgebieden in wat 
ooit de sperzone was en bijzondere 
plekken die nog op ontdekking wach-
ten. Deze lezing vindt plaats op don-
derdag 20 mei om 20 uur. De toegang 
voor de lezing is gratis. Vooraf reserve-
ren is nodig. 

Open Park

Vzw Ter Vesten en het stadsbestuur organiseren op zaterdag 8 mei Open Park. In het arbore-
tum van Le Paige vinden vanaf 14 uur optredens plaats van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, 
Music Band Avanti, het jeugdorkest van Harmonie Sint-Jozefcollege, de Koninklijke Fanfare Zucht 
naar Kunst en de Koninklijke Fanfare De Noorderzonen. De toegang is gratis. 

Meer informatie: Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39 of Paul Snoeys, tel. 014-23 33 62 

Kinderen op het Kasteel
Van zaterdag 8 tot en met zondag 30 mei

Open op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Kasteel Le Paige 

Sinds enkele jaren zijn de leerlingen van de Herentalse lagere scholen in de maand mei te gast in 
kasteel Le Paige. Dit jaar werkten de kinderen een verrassende tentoonstelling uit in het teken 
van 800 jaar Herentals.

Op zondag 30 mei wordt het scholenproject van 800 jaar Herentals afgesloten. In het park en 
rond het kasteel kunt u oude volksspelen uitproberen, begeleid door de Herentalse Gezinsbond. 
De aloude Sint-Sebastiaensgilde demonstreert er boogschieten en volksdansen en u kunt er 
genieten van originele Vlaamse folkmuziek. De toegang is gratis.   

Cultuurcafé
Historische en literaire wandeling

Zaterdag 15 mei om 15 uur

Begijnhof

Op zaterdag 15 mei kunt u vanaf 15 uur in het Begijnhof terecht voor een historische en literaire 
wandeling met Jan Cools en Frans Depeuter. 

AANKoNdigiNgeNBiB

5 mei 2010 - 19.30 uur

v.u. Frank Smolders
Hikstraat 28, 2200 Herentals

                        gitaar : Philip Masure
  viool : Marianne Wynen
            zang  : Elly Aerden
 doedelzak, diatonisch accordeon : 
     Toon Van Mierlo . . .  

                          e.v.a.

cultuurcentrum ‘t Schaliken
toegang gratis

Academie voor Muziek, Woord en Dans Herentals

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

Folk en Cubase in muziekacademie

Volgend schooljaar start de stedelijke muziek-
academie met lessen folk. U kunt  kiezen voor 
folkgitaar, doedelzak, diatonisch accordeon, 
folkviool of zang. De muziekacademie zet de 
nieuwe afdeling in de kijker met een folkcon-
cert op woensdag 5 mei om 19.30 uur in cc ’t 
Schaliken. De toegang is gratis. Wie meer te 
weten wil komen over de cursussen, kan na het 
concert een praatje slaan met de leerkrachten.

De muziekacademie start ook met een work-
shop Cubase. Met dit computerprogramma 
kunt u uw eigen muziek opnemen, bewerken 
en op cd zetten. De workshop bestaat uit een 
theoretisch en een praktisch gedeelte. 

Meer informatie en reservaties: Acade-
mie voor Muziek, Woord en Dans, Hik-
straat 28, tel. 014-21 33 05, muziekaca-
demie@herentals.be

Provinciaal cultuurweekend 
in kasteel Le Paige

De Provincie Antwerpen reikt jaarlijks haar 
provinciale cultuurprijzen uit. Dit jaar koos 
de provincie Herentals uit als gaststad. 
De uitreiking van de prijzen vindt plaats 
op zaterdag 29 mei om 14.30 uur in cc 't 
Schaliken. De Herentalse pianiste Elisabeth 
Crommelynck zal de prijsuitreiking 
opluisteren.

Op vrijdag 28 mei organiseert de provincie 
Antwerpen en cc ’t Schaliken in kasteel 
Le Paige een poëzieavond met onder 
meer optredens van Kollektief Maksimaal, 
Christoph Lintermans en Umpa Libre. 
Deze poëzieavond start om 20 uur. 
Inschrijven voor deze activiteit is nodig en 
kan bij cultuurcentrum 't Schaliken.

Op zondag 30 mei zorgt de provincie voor 
extra animo tijdens de apotheose van het 
scholenproject van 800 jaar Herentals, met 
onder meer een optreden van Mathieu 
en Guillaume. Alle activiteiten van het 
provinciaal cultuurweekend zijn gratis. 

Info: cc 't Schaliken, tel. 014 28 51 
30, cultuurcentrum@herentals.be 

ACAdemie
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Het Convent

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

Ondersteuningsgroep 
dementie

Op woensdag 12 mei komt Ann Ver-
braeken praten over de subsidies waar 
dementerende personen recht op 
hebben. Nadien kunt u vragen stellen. 
De bijeenkomst start om 17 uur en 
eindigt om 18.30 uur. Alle partners of 
familieleden van dementerende perso-
nen zijn welkom.

Infonamiddag euthanasie

Sinds 2002 is euthanasie in België on-
der bepaalde voorwaarden toegela-
ten. Gemiddeld worden er in ons land 
dertig gevallen van euthanasie geregis-
treerd per maand. Maar wat is eutha-
nasie? Wanneer kunt u om euthanasie 
vragen? Wat zijn de wettelijke vereis-
ten? Deze infonamiddag vindt plaats op 
dinsdag 18 mei om 14 uur. 

AANKoNdigiNgeN
Poppen- en berenbeurs

Verzamelaars van poppen en beren kunnen op zondag 9 mei van 11 tot 17 uur 
terecht in zaal ’t Hof. U vindt er materiaal om zelf poppen en beren te maken 
en u kunt demonstraties bijwonen. Wie zijn oude pop of beer meebrengt, kan 
die gratis laten schatten. Er is een poppen- en berendokter aanwezig voor repa-

raties. De toegangsprijs is 3,50 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen.

Meer informatie: www.niesjewolters.nl

Kookdemonstratie met eetbare bloemen en kruiden

Velt Middenkempen en Vormingplus Kempen nodigen u uit voor een kookdemonstratie met 
eetbare bloemen en kruiden. De kookdemonstratie vindt plaats op vrijdag 28 mei van 19 tot 
22.30 uur in het Francescopaviljoen, Bovenrij 30. Velt-leden kunnen gratis deelnemen, niet-leden 
betalen 2,50 euro. 

Inschrijvingen en informatie: tel. 014-51 76 73, hermanblanche.rombouts@pandora.be

Dagen Veilig Motorrijden

De verkeersafdeling van de Lokale Politie Antwerpen organi-
seert op zondagen 2 en 16 mei de Dagen Veilig Motorrijden. 
Langs een parcours door de Antwerpse haven leert u, aan de 
hand van behendigheidsproeven, technieken om veiliger deel te nemen aan het steeds drukkere 
verkeer. Bovendien leert u tijdens de proeven ook uw eigen beperkingen en die van uw motor-
fiets kennen. Op de Dagen Veilig Motorrijden kunt u vanuit Herentals in colonne naar Antwer-
pen rijden. Het vertrek is om 8.30 uur op het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg. 
Deelnemen is gratis, maar u moet wel vooraf inschrijven.

Inschrijvingen en informatie: Lokale Politie Neteland, Molenvest 23, tel. 014-24 42 00, verkeer.

neteland@skynet.be

Garageverkoop en barbecue op de Molekens

Na het grote succes van vorig jaar organiseert KWB Sint-Jan op zaterdag 22 mei opnieuw een 
garageverkoop. Alle wijkbewoners kunnen deelnemen. KWB zorgt voor de nodige reclame en 
ondersteuning. De garageverkoop duurt van 10 tot 17 uur. Een lijst met deelnemende verkopers 
is te verkrijgen in de tent op het pleintje op de hoek van Krakelaarsveld en Veldhoven. Daar vindt 
die avond ook een barbecue plaats. 

Inschrijvingen en informatie: Jos en Hilde Janssens, Krakelaarsveld 45, tel. 0472-93 36 80, 

krakel.janss@telenet.be

Garageverkoop in Noorderwijk

Iedere inwoner van Noorderwijk kan meedoen aan de garageverkoop van de Gezinsbond. De 
garageverkoop vindt plaats op zaterdag 5 en zondag 6 juni van 10 uur tot 18 uur. U kunt zich 
nog tot 14 mei inschrijven. Leden van de Gezinsbond betalen 4 euro, niet-leden 5 euro. Aan de 
infostand aan Ring 59/1 (ingang Mierennest) kunt u voor 0,50 euro een lijst met deelnemende 
verkopers krijgen.

Inschrijvingen en informatie: Mart Boeckx, Lankem 8/1, tel. 014-26 16 73, denis.helsen@

skynet.be of Ingrid Peeters, Berkenstraat 6, tel. 014-26 71 64, ingrid.gezinsbond@skynet.be

www.politieantwerpen.be

Meer info en inschrijvingen?

Centrale Verkeersdienst  
Lokale Politie Antwerpen
Oudaan 5, 2000 Antwerpen
Tel. 03 338 58 99 

Dagen Veilig Motorrijden
Zondag 2 mei en 16 mei 2010
 
Vertrek tussen 10 uur en 12 uur: Provinciale Politieschool Antwerpen, Noorderlaan 500, 2030 Antwerpen

Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven verplicht.

Driedelige lezingenreeks 
over positief opvoeden

In mei organiseert het OCMW een lezin-
genreeks over de opvoeding en ontwikke-
ling van kinderen tot twaalf jaar. De lezin-
genreeks is er voor ouders, grootouders 
en andere opvoeders die meer te weten 
willen komen over positief opvoeden. 

De lezingen vinden plaats op woensdag 5, 
12 en 19 mei van 20 tot 22 uur in zaal ’t 
Hof op de Grote Markt. Ook de sessies 
in Vorselaar op dinsdag 18 mei, 25 mei en 
1 juni staan open voor inwoners uit He-
rentals. U krijgt informatie en praktische 
tips en kunt ook vragen stellen. Een lezing 
bijwonen kost 1 euro. Vooraf inschrijven is 
verplicht.

Inschrijvingen en informatie: OCMW He-

rentals, Martine Baetens, tel. 014-24 66 
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 Geboorten

12/03 Tichert, zoon van Noëmi Putzeys en Tom Baeyens
15/03 Dylicia, dochter van Diana De Bie en Frederik Willio
16/03 Stan, zoon van Hanne Vangeel en Jan Celen
16/03 Mats, zoon van Katrien Stevens en Bert Michielsen
19/03 Tiesse, dochter van Natacha Caethoven
19/03 Sander, zoon van Cindy Hannes en Tom Maes
23/03 Emily, dochter van Drazenka Mrkovic en Johan Van den Bulck
26/03 Jesse, zoon van Sofie Lambrechts en Stefan Druyts
02/04 Toon, zoon van Veerle Van der Velde en Roel Mertens
05/04 Yano, zoon van Evi Nijs en Bart Verschueren
07/04 Lore, dochter van Ils Cornelis en Stefan Decelle
07/04 Ylian, zoon van Ilse Minne en Luc Robberechts
08/04 Marth, dochter van Carolien Lauwers en Tom Van den Eynden

 Overlijdens

11/03 Emiel Laeremans (83), echtgenoot van Maria Vervoort
12/03 Paulina Hermans (83)
13/03 Adrien Lemmes (70), echtgenoot van Jozefa Bombaerts
17/03 Maria Smits (87), weduwe van Jan Maes
18/03 Elisabeth van de Heyning (88)
19/03 Gustaaf Schellens (76), echtgenoot van Anny Vanreusel
24/03 Camiel Van Ingelghem (82), weduwnaar van Jeanne Mannaerts
24/03 Sophia Marissen (88), weduwe van Lodewijk Pauwels
24/03 Maria Van Reusel (65), echtgenote van Gaston Claes
25/03 Frans Bertels (85), weduwnaar van Margareta Driesch
25/03 Emma Heylen (96)
25/03 Herwig Beckers (54)
30/03 Robert Beeldens (82), echtgenoot van Ida Moreels
30/03 Irena Sprengers (85), echtgenote van Adolf De Boel
01/04 Rosa Windey (78), weduwe van Florentyn Brijs
01/04 Julien Van Dromme (64), echtgenoot van Mathilda Verreydt
02/04 Karel Oris (72), echtgenoot van Helena Renders
03/04 Franciscus Van Dijck (85), echtgenoot van Anna Laenen
03/04 Christiane Lens (76), echtgenote van Frans Becquet
09/04 Petrus Verbiest (85), echtgenoot van Josepha Mertens

 Huwelijksaankondigingen

Luc Meeusen (Lille) en Leen De Belser (Herentals)
Tom Van Dyck (Herentals) en Wendy Huygen (Herentals)
Emmanuel Heeremans (Herentals) en Marijke Van den broeck (Heren-
tals)
Jan Belmans (Herentals) en Vicky Van den Brande (Herentals)
Ben Van Olmen (Herentals) en Katrien Van den Broeck (Herentals)
Luc Rombaut (Herentals) en Ilse Peys (Herentals)
Karel Willems (Herentals) en Carine Dierckx (Westerlo)
Isabelle Geladi (Herentals) en Kim Van Vaerenbergh (Herentals)
Keijo Daman (Herentals) en Roselien Lathouwers (Herentals)
Bart Franck (Herentals) en Sofie Declerck (Herentals)
Florent Delen (Herentals) en Inez Salgarollo (Herentals)
Stef Foriers (Herentals) en Karolien Van Baelen (Meerhout)
Jeff Goossens (Herentals) en Charlotte Beenens (Herentals)
Joël Janssens (Herentals) en Wendy Peeters (Herentals)

 Huwelijken

Wilfried Deprins (Herentals) en Marianna Beliën (Herentals)
Nick Steurs (Herentals) en Kim Beirinckx (Herentals)
Bart Van Genechten (Herentals) en Ellen Hermans (Herentals)
André Hendrickx (Herentals) en Suntara Khumpetch (Thailand)
Joeri De Backer (Herentals) en Chantal Verelst (Herentals)
Tom Tegenbos (Herentals) en Katleen Baum (Herentals)

BurgerZAKeN
Vakantieplannen? Vraag de kids-ID tijdig aan!

Bent u van plan om tijdens de grote vakantie met uw kind naar het 
buitenland te reizen? Vraag dan nu al een kids-ID aan. De kids-ID is 
een elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan twaalf 
jaar en is enkel verplicht wanneer uw kind naar het buitenland gaat. 
De kids-ID kost 3 euro en is drie jaar geldig. Om de kaart aan te 
vragen, komt u samen met uw kind naar de dienst burgerzaken in het 
administratief centrum. Bij de aanvraag brengt u een pasfoto mee. 
Hou er rekening mee dat het ongeveer een maand duurt om de kaart 
aan te maken.

Meer informatie: dienst burgerzaken, administratief centrum, Au-

gustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, www.halloouders.be
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Herentals

KASSA 10 euro - V.V.K. 8 euro 
in deelnemende kroegen
en VVV Grote Markt info : www.swinginthals.be

Aanvang
21.00 u

Brigand
The Harp
Den Engel
La Puerta
Club Human
De Zalm
Café Druyts
Jeugdhuis 10R20
Bistro De Swaen
Rue Neuve
The Silver Three
Café Breugel
Café‘t Saske

19de editie

In iedere roker zit een stopper

Het ziekenfonds betaalt sinds kort gedeeltelijk rookstopconsultaties 
terug die werden uitgevoerd door een arts of een erkende tabako-
loog. Grijp dus uw kans en stop met roken op 31 mei, de Werelddag 
zonder Tabak. Hier volgen alvast enkele tips: Een roker heeft gemid-
deld vijf tot zeven pogingen nodig om definitief te stoppen. Geef dus 
niet op, maar blijf proberen. Vertel aan familie en vrienden dat u gaat 
stoppen. Zij kunnen een belangrijke steun zijn. Blijf doorgaan met 
stoppen, ook als u toch een keer hebt gezondigd.

Meer informatie: Tabakstoplijn, tel. 0800-111 00, www.tabakstop.be
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VR 21/05 VROUW Vrouwenraad: uitstap naar museumcafé De Wimpe / Vertrek aan Fundatiehuis / 13.30 uur

THEATER Theaterspektakel – Herentalse revue: 1209, ’t Stad krijgt de zegen! / Schouwburg cc ’t 
Schaliken / 20 uur

ZA 22/05 THEATER Theaterspektakel – Herentalse revue: 1209, ’t Stad krijgt de zegen! / Schouwburg cc ’t 
Schaliken / 20 uur

UIT Garageverkoop en barbecue KWB Sint-Jan / Hoek Krakelaarsveld en Veldhoven / 10 uur

ZO 23/05 THEATER Theaterspektakel – Herentalse revue: 1209, ’t Stad krijgt de zegen! / Schouwburg cc ’t 
Schaliken / 15 uur

MA 24/05 UIT Provinciale veeprijskamp / Multifunctioneel terrein Herenthoutseweg / Van 13 tot 
17.30 uur

DI 25/05 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-secretaris, Nederrij 
133/A / 20 uur

DO 27/05 THEATER Theaterspektakel – Herentalse revue: 1209, ’t Stad krijgt de zegen! / Schouwburg cc ’t 
Schaliken / 20 uur

VR 28/05 UIT Kookdemonstratie met bloemen en kruiden / Francescopaviljoen / Van 19 tot 22.30 uur

POEZIE Provinciaal cultuurweekend in Le Paige: poëzieavond / Kasteel Le Paige / 20 uur

THEATER Theaterspektakel – Herentalse revue: 1209, ’t Stad krijgt de zegen! / Schouwburg 
cc ’t Schaliken / 20 uur

QUIZ Algemene quiz ten voordele van de Vereniging Personen met een Handicap / 
Proostenbos / 20 uur

ZA 29/05 UIT Noorderwijk Feest (mee) / Op het dorpsplein en in de verschillende wijken / Vanaf 
10 uur

THEATER Theaterspektakel – Herentalse revue: 1209, ’t Stad krijgt de zegen! / Schouwburg cc ’t 
Schaliken / 20 uur

MUZIEK Kempische Klavierdag / Sint-Waldetrudiskerk / Van 13 tot 17 uur

UIT 10 uren van Grobbendonk / Militair domein van Grobbendonk, Bevrijdingsstraat 31 / 
Van 10 tot 20 uur / Info: www.de10urenvangrobbendonk.be

UIT Avonturendag ten voordele van de Vereniging Personen met een Handicap / 
Proostenbos / 9 uur

ZO 30/05 UIT Apotheose scholenproject 800 jaar Herentals / Kasteel Le Paige

AgeNdA mei 2010
van 01/05 
tot 23/05

TENTOON  In Vitrine / Etalages in het centrum van Herentals / doorlopend

ZA 01/05 MUZIEK Open repetitie Vocaal Ensemble Markant / Kasteel Le Paige / Van 19 tot 21 uur

SPORT Prijzenmeeting van AC Herentals / BLOSO-centrum / 16 uur

MUZIEK Guido Belcanto, Vitalski, Lady Angelina, Martin Jansen en het Decaporgel – Balzaal 
der gebroken harten deel 2 / cc ’t Schaliken / 20 uur

ZO 02/05 UIT Dagen Veilig Motorrijden / Vertrek in colonne op het multifunctioneel terrein aan 
de Herenthoutseweg / 8.30 uur

DI 04/05 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

WO 05/05 MUZIEK Folkconcert Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans / Schouwburg cc ’t 
Schaliken / 19.30 uur

INFO lezing over positief opvoeden – sessie 1: de kracht van positief opvoeden / Zaal ’t 
Hof, Grote Markt 41 / Van 20 tot 22 uur

DO 06/05 SOCIO Bijeenkomst Mat van Hertals / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Van 13.30 tot 16.30 uur

VR 07/05 JEUGD Mortal Combat / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

MUZIEKTHEATER Geert Hautekiet – Keet in Huis / Huiskamer in Grobbendonk / 20 uur

MUZIEK Keet in Huis / Huiskamer in Herentals / 20 uur

KLASSIEK Parazar! – Keet in Huis / Huiskamer in Herentals / 20 uur

van 08/05 
tot 15/05

UIT Morkhoven, Dorp in Feest

van 08/05 
tot 30/05

TENTOON Meidagen Ter Vesten – Kinderen op het Kasteel / Kasteel Le Paige / zaterdag en zondag 
van 14 tot 17 uur

ZA 08/05 MUZIEK Open Park / Arboretum Le Paige / Van 14 tot 18 uur

JEUGD Beursfuif / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

MUZIEK Está Loco – Keet in Huis / Huiskamer in Herentals / 20 uur 

HUMOR Henk Rijckaert – Keet in Huis / Huiskamer in Herentals / 20 uur

CABARET Kees Meerman – Keet in Huis / Huiskamer in Herentals / 20 uur

van 09/05 
tot 11/05

KERMIS Meikermis in Morkhoven 

ZO 09/05 UIT Maandelijkse numismaticabeurs rond het thema Byzantijnse munten: de Justiniaanse 
dynastie / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur

SPORT De Tien Kilometer van Hertals / BLOSO-centrum / Vanaf 10.30 uur

UIT Poppen- en berenbeurs / zaal ’t Hof / Van 11 tot 17 uur

UIT Tweedehandsboekenverkoop / Parochiecentrum Morkhoven / Van 13 tot 17.30 uur

MUZIEKTHEATER Geert Hautekiet – Keet in Huis / Huiskamer in Westerlo / 20 uur

MUZIEK Hannelore Bedert in trio – Keet in Huis / Huiskamer in Herentals / 20 uur

MUZIEK Bart Buls & Piet Van den Heuvel – Keet in Huis / Huiskamer in Herenthout / 20 uur

WO 12/05 THEATER Bronks – Christophe & Willy (+7 jaar) / Zittribune op het voetbalterrein in het 
Netepark / 14.30 uur

INFO Lezing over positief opvoeden – sessie 2: opvoeden tot zelfzekere, bekwame kinderen / 
Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Van 20 tot 22 uur

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

VR 14/05 KLASSIEK MP21 – L’heure du berger / Sint-Bavokerk, Ring 9, Noorderwijk / 20 uur 

ZA 15/05 FIETS Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan 1 / Van 13 tot 16 uur

UIT Cultuurcafé: historische en literaire wandeling / Begijnhof / 15 uur

ZO 16/05 UIT Dagen Veilig Motorrijden / Vertrek in colonne op het multifunctioneel terrein aan de 
Herenthoutseweg / 8.30 uur

DI 18/05 INFO Het Convent: infonamiddag euthanasie / Begijnhof 17 / 14 uur

WO 19/05 INFO lezing over positief opvoeden – sessie 3: veerkracht bij kinderen bevorderen / Zaal ’t Hof, 
Grote Markt 41 / Van 20 tot 22 uur

DO 20/05 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

WOORD Vegas Las-lezing: Stijn Meuris – Stijn en de sterren / Zaal ’t Hof / 20 uur / UITVER-
KOCHT!

LITERATUUR Peter Jacobs - Een reis langs het IJzeren Gordijn / Bibliotheek Gildelaan / 20 uur

ACTIEVE SENIOR

Elke dinsdag TURNEN Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur

Elke woensdag FIETSEN Garageverkoop en barbecue KWB Sint-Jan / Hoek Krakelaarsveld en 
Veldhoven / 10 uur

Elke donderdag PETANQUE Theaterspektakel – Herentalse revue: 1209, ’t stad krijgt de zegen! / 
Schouwburg cc ’t Schaliken / 15 uur

OKRA Sint-Waldetrudis

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

11/05 ONTMOETING Paterszaaltje / 14 uur

18/05 WANDEL- OF FIETSTOCHT

25/05 BUSUITSTAP Paterskerk / 8 uur

27/05 HOBByCLUB 14 uur / Info: José, tel. 014-21 63 79

OKRA Sint-Antonius

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

10/05 WANDELNAMIDDAG Het Olens Broek / Vertrek aan Tecno, Sint-Jobsstraat / 13.15 uur / Info: 
Marc Van Doninck, tel. 014-22 22 67r

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie

Elke dinsdag DANSEN VOOR SENIOREN 
OP MODERNE MUZIEK 

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 

Elke donderdag FIETSEN Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg / 13 uur / Info: Jef De Peuter, 
tel. 014-21 15 36

10/05 CURVE BOWLS Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 16 uur / Info: Albert 
Corthout, tel. 014-21 99 79

S-Sport

JEuGD

Elke vrijdag-
namiddag

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

10R20

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



mei 201014

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
- elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur in het Dorpshuis van
 Noorderwijk
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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

Op dinsdag 27 april kunt u van 17.30 tot 20.30 uur bloed geven in de 
parochiezaal van Morkhoven en in het parochiecentrum van Noorderwijk.

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

Contact Center Personen met een handicap 0800-987 99

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
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WACHtdieNSt



DE POSTBEDEELD DOOR

opeNiNgStijdeN StAdSdieNSteN
MA DI WO DO VR ZA ZO

ADMINISTRATIEF CENTRuM
Gesloten op donderdag 13, vrijdag 14 
en maandag 24 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 donderdag 13, vrijdag 14 
en maandag 24 mei

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
Gesloten op zaterdag 1, donderdag 13 
en maandag 24 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 NOORDERWIJK 14.00-16.00
18.00-20.00 

10.00-12.00

RECYCLAGEPARK
Gesloten op zaterdag 1 en 
donderdag 13 mei

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

JEuGDDIENST
Gesloten op donderdag 13 
en maandag 24 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 zaterdag 1, donderdag 13, 
vrijdag 14, zaterdag 22 en maandag 
24 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 09.00-17.00

SPORTDIENST
Gesloten op donderdag 13 
en maandag 24 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 donderdag 13, vrijdag 14 
en maandag 24 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 29 MeI 
OPeN 

VAN 9 TOT 12 uuR

TOERISME HERENTALS
Gesloten op zaterdag 1, donderdag 13 
en maandag 24 mei

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
Gesloten op donderdag 13, vrijdag 14 
en maandag 24 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

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 12.30 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

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




