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Herentals wordt Wereldtals

In de komende weken organiseren heel wat Herentalse verenigingen activi-
teiten in het kader van de Noord-Zuidproblemen in onze wereld. We leven 

in een steeds globaler wordende wereld. Armoede en ongelijkheid in het Zuiden hebben ook een 
impact op óns leven, door klimaatverandering, sociale dumping of migratie. Ook in de Herentalse 
straten zien we steeds vaker de gevolgen van deze globalisering. De wereld is een klein dorp gewor-
den, ook Herentals wordt meer en meer Wereldtals.

Er wonen nu in onze stad 27.374 mensen.  Daarvan zijn er 1.080, of bijna 4 procent met een vreem-
de nationaliteit. Ondertussen zijn er Herentalsenaren van wel 92 verschillende nationaliteiten! De 
grootste groep van hen, 553 mensen, komen van vlakbij, uit onze buurlanden en uit de EU-landen. 
Vooral Nederlanders (237), Duitsers (54), Britten (46), Polen (55) en Portugezen (53) zijn goed ver-
tegenwoordigd. Er wonen ook 110 Afrikanen (van wie 47 Ghanezen) en 171 Aziaten (vooral uit Thai-
land, de Filipijnen, China en Iran) in onze stad. Door de federale regering werden ook 111 asielzoe-
kers aan onze gemeente toegewezen, die hier, vaak tijdelijk, verblijven tijdens de behandeling van 
hun asielaanvraag.

Samenleven met mensen van alle culturen en achtergronden is niet altijd even vanzelfsprekend. 
Maar deze kleurvolle wereld is wel de wereld waarin wij, onze kinderen en onze kleinkinderen onze 
toekomst zullen opbouwen.

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...
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5digitale week

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

toerist in eigen stad

Herentals is niet alleen de historische hoofdstad van de Kempen. 
Ook op het gebied van toerisme heeft onze stad veel te bieden. Al 
dat moois kunt u op 29 april vanaf 11 uur zelf beleven tijdens de ope-
ning van het nieuwe toeristische seizoen. De belangrijkste toeristi-
sche attracties gooien hun deuren wijd open. Dit is de gedroomde 
gelegenheid om uw stad op een andere manier te leren kennen.

Op het Kempisch Kanaal kunt u vanaf 12 uur gratis pleziervaarten 
maken. Het duikersteam van de brandweer geeft demonstraties. 
Echte durfals mogen met de zodiac mee het water op. Ook op de 
Kleine Nete is er volop waterpret. Aan de Hut kunt u gratis een initi-
atie kajakken volgen en te water gaan op een vlot. Ook Waterdoe-
centrum Hidrodoe mag niet ontbreken in dit hoofdstuk waterpret. 
Op het terras van het watercafé kunt u om 11 uur, 14 uur en 15 uur 
demonstraties met een waterdrukraket bijwonen.

Op pad

In het Netepark kunt u gratis minigolfen, fietscrossen en de tram-
polines uitproberen. De Toeristentoren is de hele dag gratis open. 
Geniet op de top van de toren van een spectaculair uitzicht op de 
groene omgeving. In de namiddag kunt u genieten van verrassende 
animatie.

zoektochten, ook voor kinderen

Het toeristisch infokantoor is open van 10.30 tot 17 uur. U kunt er  
genieten van pittige proevertjes en de muziek van het dweilorkest 
van het Sint-Jozefscollege. U kunt ook kennismaken met de nieuwe 
zomerse wandelzoektocht door Noorderwijk en de fietszoektocht 
van het Groene Neteland. Als u een fiets wil reserveren, geef dan 
vooraf een seintje aan de dienst toerisme. En er is meer: kinde-
ren van zeven tot twaalf kunnen zich in het stadscentrum uitleven  
tijdens een volledig nieuwe zoektocht. Aan de hand van een  
tiental vragen en knutselopdrachten verkennen zij Herentals. 
Alle zoektochten kosten 2,50 euro. Als u op 29 april aan een  
zoektocht deelneemt, krijgt u een bonnetje voor een lekkere portie 
frieten.

Infokantoor toerisme, Grote Markt 35, doorlopend vanaf 10.30 uur, 
frietjes vanaf 12 uur.

Opening toeristisch seizoen
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Aankondigingen voor de Stadskrant van mei 
2012 moeten uiterlijk op maandag 2 april bij 
de redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en te 
wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

Bericht aan onze lezers buiten Herentals en in 
het buitenland

Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het 
gemeentelijk informatieblad van Herentals met 
bpost. 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 
Dienstverlening > Actueel > 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.

STADS
krant

nieuwe parkeerregeling van kracht in sector ziekenhuis 
Vanaf 1 april gaat ook in de sector Ziekenhuis de nieuwe parkeerregeling in voege. De blauwe 
zone met schijfparkeren wordt er uitgebreid, en geldt voortaan ook in Hikstraat, Wolstraat, 
Burchtstraat en Begijnenstraat. Bewoners kunnen er verder onbeperkt parkeren met de nieu-
we, groene bewonerskaart. De oude, gele bewonerskaarten voor Nederrij en Fraikinstraat blij-
ven nog geldig tot de vervaldag op de kaart.

Compostmeesters op de zondagsmarkt 
Tips nodig om uw compostbak door elkaar te hutselen? Mag het stro uit het kippenhok op de 
composthoop? Wie meer wil weten over thuiscomposteren kan op 15 april, 6 en 20 mei en  
17 juni terecht op de zondagmarkt. De Herentalse compostmeesters zijn dan aanwezig om het 
thuiscomposteren te promoten en al uw vragen te beantwoorden. En ja, stro uit het kippen-
hok is ideaal voor uw compost.

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

Soortenfietspad tussen Herentals en aarschot  
Met het project ‘soortenfietspad’ wil het Regionaal landschap Kleine en Grote Nete  
het ecologische en duurzame karakter van het fietspad op de oude spoorlijn Aarschot- 
Herentals opwaarderen. langs het fietspad op het grondgebied van Herentals gebeurt  
dat met vier ingrepen: de bestrijding van Amerikaanse vogelkers, de versterking van  
het landschappelijke karakter in de omgeving van het kasteelpark Warande, de aanleg van 
laanbomen langs de ‘trage weg’ naar de kerk van Morkhoven en de aanleg van een vlinder-
weide.

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

Openbare verkoop van afgedankt materiaal 

Op dinsdag 10 april houdt de stad haar jaarlijkse openbare verkoop van fietsen, bromfietsen, 
auto’s, oude machines en ander materiaal. De verkoop vindt plaats in de stedelijke garages  
(Boerenkrijglaan 18). U kunt de goederen bekijken vanaf 12 uur. De openbare verkoop start om 
13 uur.

Meer informatie: 
stedelijke werkplaats, Hemeldonk 8, tel. 014-85 92 40

nieuwe bushokjes in straatbeeld  
Sinds enkele weken verschijnen er nieuwe bushokjes in het straatbeeld van Herentals,  
Noorderwijk en Morkhoven. Het eerste bushokje dat volledig werd afgewerkt, staat aan het 
Dorpshuis in Noorderwijk. In totaal gaat het om 21 bushokjes, 21 stadsplanborden, een zelf-
reinigend toilet en drie elektronische infoborden.

WETENSWAARD

Paaskermis
Van zaterdag 7 tot en met woensdag 11 april

Grote markt - Herentals
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eén centraal meldpunt 
voor geweld en misbruik
Vanaf 13 maart bestaat er één centraal telefoonnummer voor 
elk vermoeden van geweld. Van 9 tot 17 uur kan iedereen op het 
nummer 1712 terecht met vragen en meldingen, en dat discreet 
en gratis. Het meldpunt integreert de bestaande meldpunten, aan-
spreekpunten en opvangwerkingen van de vertrouwenscentra kin-
dermishandeling (VK) en de centra algemeen welzijnswerk (CAW). Deze organisaties beschikken 
over heel wat expertise in partnergeweld, slachtofferhulp en ouderenmisbehandeling.

Vraag tijdig een kids-Id aan 
De Kids-ID is verplicht voor kinderen onder de twaalf jaar die 
naar het buitenland reizen. Om te weten welke reisdocumen-
ten een kind precies nodig heeft voor het land van de vakan-
tiebestemming, kunt u surfen naar www.diplomatie.belgium.
be. Als u een Kids-ID wilt aanvragen, komt u samen met uw 
kind en een pasfoto van uw kind naar de dienst burgerzaken 
in het administratief centrum. De kaart kost 3 euro en is drie 
jaar geldig. U moet er wel voor zorgen dat de identiteitsfoto 
altijd gelijkend is. Is dat niet het geval, dan moet u toch een 
nieuwe Kids-ID aanvragen, ook al is de kaart nog geldig.

De procedure duurt ongeveer vijftien dagen. U kunt de Kids-ID ook binnen twee of drie werk-
dagen verkrijgen via de spoedprocedures. De prijzen van de spoedprocedures liggen wel veel 
hoger dan die van de gewone procedure: 106 euro voor de dringende spoedprocedure (drie 
werkdagen), 170 euro voor de hoogdringende spoedprocedure (twee werkdagen). 

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

Cursus weerbaarheid voor vrouwen 
Na het succes van de eerste cursus weerbaarheid vorig jaar organiseert de stad Herentals een 
tweede lessenreeks. Tijdens de cursus leert u zich op een praktische en effectieve manier ver-
dedigen, waardoor u zich veiliger voelt en uw zelfkennis en zelfvertrouwen verbetert. De cursus 
staat open voor alle vrouwen uit Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. De lessen vinden plaats 
in de tuinzaal van ’t Hof (Grote Markt 41) op maandagen 16, 23 en 30 april, 7 mei, 4 , 11, 18 en 
25 juni, telkens van 14 tot 15 uur. Deelnemen is gratis. Tijdens de cursus draagt u schoenen met 
platte zolen en kleren waarin u goed kunt bewegen. Inschrijven kan bij de dienst preventie.

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

GaS pakt sluikstorten en overlast effectief aan  
De politiezone Neteland maakt sinds midden 2008 gebruik van de Gemeentelijke Adminis-
tratieve Sancties (GAS) voor de aanpak van overlast. De cijfers voor Herentals geven duidelijk 
weer dat de GAS effectief uitgeschreven worden. In Herentals werden er in 2010 97 GAS-
processen-verbaal opgesteld. In 2011 waren dit er 127, waarvan de nieuwe gemeentelijke 
GAS-vaststellers er 48 opstelden. De meest voorkomende overtredingen waren sluikstorten 
(83), geluidsoverlast (14), loslopende dieren (8), beschadigingen (7), wildplassen (5), storende 
activiteit (2), sluikstoken (2) en hondenpoep (2).

Ook het aantal effectieve boetes is duidelijk. In 2011 resulteerden in de politiezone Neteland 
82,01 procent van de uitgeschreven PV’s uit in een geldboete of een taakstraf. In 17,99 procent 
van de gevallen achtte de GAS-ambtenaar de overtreding niet voldoende bewezen.

Jumelagenieuws

Er zijn dit jaar weer heel wat activiteiten 
rond de jumelages van Herentals met 
zustersteden Cosne-sur-loire (Frank-
rijk), IJsselstein (Nederland) en Alpen 
(Duitsland). Een overzicht:

reis naar Cosne-sur-Loire

Van vrijdag 6 juli tot maandag 9 juli trek-
ken veertig Herentalsenaren naar onze 
zusterstad Cosne-sur-loire in Frankrijk. 
Daar verblijven ze in gastgezinnen. Het 
stadsbestuur zorgt voor het busver-
voer. Wilt u deelnemen aan deze boei-
ende reis, dan kunt u zich inschrijven bij 
de dienst toerisme.

dertig jaar jumelage 
IJsselstein-Herentals

Op dinsdag 24 april bestaat de band 
tussen IJsselstein en Herentals dertig 
jaar. Dit vieren we later dit jaar met een 
feestelijke activiteit. De dienst toerisme 
is hiervoor op zoek naar foto’s en ander 
beeldmateriaal van de activiteiten met 
IJsselstein. Nam u deel aan de uitwis-
selingen en beschikt u over bruikbaar 
materiaal dan kunt u contact opnemen 
met de dienst toerisme.

Jumelagefietstochten 
naar IJsselstein, alpen en 
Cosne-sur-Loire

De sportclub lierse BCR organiseert 
dit jaar drie jumelagefietstochten naar 
de zustersteden: op zaterdag 28 april 
maken veertig enthousiaste deelne-
mers een rit van 300 kilometer naar 
IJsselstein, op zaterdag 12 mei vertrekt 
de groep voor een rit van 400 kilome-
ter naar Alpen en van woensdag 4  tot 
zaterdag 7 juli staat een rit van 1.200 
kilometer naar Cosne-sur-loire op het 
programma. 

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

Brute pech 
Of Brute papa?
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[frαx’mεnt]
kasteel le Paige, Nederrij 135
van 14 april tot en met 6 mei
Open op woensdag, donderdag, vrijdag zaterdag en zondag van 14 tot 
17 uur. Op vrijdag ook open van 19 tot 22 uur.

Het Herentalse kunstenaarscollectief Kollectief Maksimaal verbouwt 
het idyllische kasteel le Paige met lichtsculpturen, fotografie, schilder-
kunst, video en geluidslandschappen tot een submoderne installatie. 
Gefragmenteerde kunstuitingen dompelen de bezoeker onder in een 
desolate en verbroken bunker van harde rockmuziek, verzopen liefdes 
en failliete bankinstellingen. Poëzie loert achter een scheefgetrokken 
muur, waar niemand haar nog vinden kan. SNIJDER zorgt voor de licht-
sculpturen, Danny Smolders voor de schilderijen, Tom Horemans voor 
de foto's en Jef Versmissen voor geluid en video. Er zijn ook kruisbe-
stuivingen met poëzie, onder meer van de hand van Jan De Vrij.

Het Kollectief nodigt ook een aantal bevriende gastkunstenaars uit. 
Achter Diva Bennini gaan Herentalse recyclagekunstenaars schuil. 
Hans Verbruggen is, naast de conciërge van kasteel le Paige, ook een 
fijnzinnig fotograaf met oog voor detail. Jacki Billet kennen we vooral 
van zijn muzikale uitspattingen, maar voor deze expo springt hij op-
nieuw in zijn beeldende denktank. Marc Janssens onderzoekt in zijn 
beeldhouwwerk ons doorgedreven individualisme en bekritiseert dit. 
Eric Van den Bulck stelt zijn juwelen tentoon en Jef Scholliers stelt 
nieuw schilderwerk aan u voor.

Tijdens weekends zijn er interactieve kunstprojecten met de kunste-
naars van Kollectief Maksimaal.  Op vrijdagavond is de tentoonstelling 
open en kunt u genieten van optredens en een filosofische avond.

Het volledige programma vindt u op www.kortsluiting.be

Toegang: gratis

music-Band avanti
zaal ’t Hof, Grote Markt 41
zaterdag 28 april om 20 uur

Music-Band Avanti richt zich tot iedereen: jong, oud, beginner of  
gevorderde. U bent welkom op het concert op zaterdag 28 april om  
20 uur in zaal 't Hof. Muziek is een universele taal. Het concert  
van Avanti staat dan ook in het teken van Wereldtals. U kunt  
kaarten bestellen bij Willy De Wachter (tel. 014-70 79 39,  
willy.de.wachter@telenet.be).

kunstkring 80
lakenhal, Grote Markt
zaterdag 28 april tot en met 6 mei van 13 uur tot 17 uur

Kunstkring 80 bestaat 32 jaar en heeft ongeveer vijfentwintig crea-
tieve leden. Naar jaarlijkse gewoonte neemt Kunstkring 80 deel aan 
de Week van de Amateurkunsten en stelt ze tentoon in het hartje van 
Herentals.

Luciano speelt Homemade
kasteel le Paige, Nederrij 135
zondag 29 april van 11 tot 13 uur

luciano is een vereniging van mensen die thuis in hun eentje muziek 
instuderen. Daarna wordt de puzzel door luciano opnieuw in elkaar 
gepast. Zo belanden de fragmenten waar ze thuishoren: in het muziek-
stuk dat uit de pen van de componist gevloeid is. Muziek klinkt bij elke 
uitvoering weer anders. Gezelligheid, samenhorigheid en ontspanning 
zijn de beloning: een onvergelijkbaar goed gevoel.

Kaarten kosten 5 euro. Kinderen jonger dan 12 kaar mogen gratis bin-
nen. Na het concert biedt luciano u een drankje aan.

kunststraatje
Sancta Maria, Augustijnenlaan 28
zaterdag 5 mei van 11 uur tot 18 uur

Tijdens de WAK organiseert Tabula Rasa een kunststraatje. Bent u op 
zoek naar een origineel kunstwerk, keramiek of juweel? Tabula Rasa 
ontwerpt speciaal voor deze 'homemade-markt' unieke stukken. 
U kunt flaneren langs kraampjes tussen het Hofkwartier en de  
Augustijnenlaan. Het kunststraatje staat ook in het teken van  
Wereldtals. U vindt er standjes van Amnesty International, SISP en  
Oxfam Wereldwinkels.

Stadsobservaties
Voormalige rijksschool De Burcht, Burchtstraat 5
Op zaterdag 28 april en zondag 
29 april van 11 uur tot 18 uur
Op zaterdag 5 mei en zondag  
6 mei van 11 uur tot 18 uur

De leerlingen van de afdelingen 
schilderkunst, tekenkunst en 
grafiek van de Stedelijke Aca-
demie voor Beeldende Kunst 
zoeken inspiratie in hun band 
met hun thuisstad Herentals, 
haar geschiedenis, hun eigen 
fascinatie voor en herinnerin-
gen aan een specifieke plek.

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
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DIGITAlE WEEK

kennismaking met de computeropleidingen 
van CVO dtL
Zaterdag 21 april van 10 tot 12 uur – CVO DTl (Kerkstraat 38, bereik-
baar via de binnenkoer in de Collegestraat tegenover de grote brand-
weerpoort van het Sint-Jozefscollege.)

In het Open leercentrum van het Centrum voor Volwassenenonder-
wijs DTl kunt u kennismaken met de verschillende softwarepakketten 
uit het opleidingsaanbod. In de workshops kunt u, onder begeleiding 
van een docent, zelf met de computer aan de slag.

Facebook for dummies
Donderdag 26 april van 19.30 tot 21 uur 
Buurthuis Diependaal (Musketstraat 100)

Aan de hand van Facebook leert u meer over sociale netwerksites. 
U komt te weten hoe u een Facebookpagina aanmaakt, hoe u er-
mee kunt werken, wat de mogelijkheden zijn en wat de gevaren zijn.  
U moet zich vooraf inschrijven bij Pol Goris op het nummer  
0473-33 43 52.

Computercursussen van vzw Kreatief
Vrijdag 27 april van 9.30 tot 12 uur 
Gildenhuis (Grote Markt 25)

Vzw Kreatief stelt zijn computercursussen voor. In de beginnerscursus 
leert u eenvoudige dingen, zoals een brief maken, iets opzoeken op 
het internet en een mail sturen. De cursus computertoepassingen be-
handelt veel gebruikte toepassingen, zoals via het internet bankieren, 
uw belastingformulier invullen en winkelen.

Openbare computerruimte ’t Peeseeke
Maandag 23, dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 april, telkens 
van 13 tot 16 uur – ’t Peeseeke (Nederrij 115)

De openbare computerruimte ’t Peeseeke (Digidak) opent de deuren 
voor iedereen die wil kennismaken met de werking van Digidak of 
meer informatie wil over de verschillende computercursussen.

de pc-dokter
Maandag 23 april van 13.30 tot 16.30 uur 
Buurthuis Diependaal (Musketstraat 100)
Woensdag 25 april van 13.30 tot 16.30 uur 
Den Dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 37)
Donderdag 26 april van 13.30 tot 16 uur 
't Peeseeke (Nederrij 115)
Vrijdag 27 april van 10 tot 11.30 uur 
vzw Kreatief (Grote Markt 25)
Vrijdag 27 april van 14 tot 16.30 uur 
Bibliotheek (Gildelaan 13)

Werknemers van Informatek, een werkervaringsinitiatief van vzw 
WEB, gaan op verschillende locaties langs als ‘pc-dokter’. U kunt er uw 
computer laten nakijken (is hij up-to-date, moet hij gedefragmenteerd 
worden, is er een antivirus- en antimalwareprogramma,  …). De pc-
dokter herstelt de computer niet, maar geeft uitgebreid advies, waar-
mee u zelf aan de slag kunt. U moet enkel uw computer meebrengen. 
Een toetsenbord, muis en scherm zijn ter plaatse. 

Voor senioren
Bewaren van digitale foto's
Woensdag 25 april van 14 tot 15.30 uur 
’t Convent (Begijnhof 17) 

Foto’s bewerken met Photoshop
Donderdag 26 april van 14 tot 15.30 uur 
’t Convent (Begijnhof 17)

eerste kennismaking met de computer
Vrijdag 27 april van 14 tot 15.30 uur 
Dorpshuis Noorderwijk (Ring 26)
Vrijdag 27 april van 14 tot 15.30 uur 
’t Convent (Begijnhof 17)
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Word een held in multimedia 
De Digitale Week is een week vol multimedia-activiteiten in heel België. Dit jaar kozen de organisatoren voor het thema ‘helden’: een buur-
man die zo goed weet hoe u dat virus van uw computer moet krijgen, een kleindochter die uw foto’s van uw camera naar uw computer kan 
overzetten, … Het zijn allemaal helden in de multimedia. Tijdens de digitale week van 21 tot en met 27 april krijgt iedereen de kans om ook 
zo’n held te worden. Er vinden tal van activiteiten plaats in Herentals, waar u gratis aan kunt deelnemen.

Meer informatie: 
www.digitaleweek.be
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miek en roel
45 jaar samen
Woensdag 4 april om 14.30 uur in de schouwburg

Miek en Roel begonnen eind jaren zestig als geëngageerde lied-
jeszangers en werkten toen vaak samen met Roland Van Cam-
penhout. Nummers als Jij en ik, Jan met de pet en Koop een ge-
weer zijn klassiekers in het genre. Op hun nieuwe cd De Titanic 
achterna staan liedjes met teksten van onder anderen Johan 
Verminnen, Gerry De Mol en Kris De Bruyne. 

Toegang: 10 euro / 8,50 euro (korting) / 7 euro (abo)

de maan 
Ik geef je een zoen (+3 jaar)
Woensdag 11 april om 14.30 uur in de schouwburg

Machteld en Danny Timmermans nemen u 
tijdens Ik geef je een zoen mee op een roetsj-
baan door Bette Westera’s gedichten. Een 
voor een trekken de acteurs aan de touwen 
die op het podium hangen. Bij elke vlag die zo 
de lucht in gaat, start er een nieuw gedicht. Op 
het einde hangt het podium tjokvol vlaggen. 
Vlaggen worden boten, koetsen, … Elke keer 
wat nieuws, elke keer verrassend anders. En 
op het einde wordt er gekust! Of ... toch niet?

Toegang: 8 euro / 6,50 euro (korting) / 5 euro (abo)

Gregory Frateur, tijs delbeke en roger nupie 
Stemmen op God
Donderdag 19 april om 20 uur in de schouwburg

Stemmen op God is een dynamische muzikale vertelling over gospel in Amerika. Notoir gospel-
liefhebber Gregory Frateur en notoir gospelkenner Roger Nupie kaarten het ontstaan en de ge-
schiedenis van deze inspirerende muziek aan. Ook brengen Gregory Frateur (Dez Mona) en Tijs 
Delbeke (dEUS, Sir Yes Sir en Sopha) hun aangrijpende versies van een aantal gospelklassiekers. 

Het drietal schenkt bijzondere aandacht aan gospel-iconen zoals 
Mahalia Jackson, Marion Williams, The Staple Singers en Sister 
Rosetta Tharpe. Deze diva’s gaven het genre wereldwijde be-
kendheid. Daarnaast gaan de heren ook op zoek naar de invloed 
van gospel op hedendaagse artiesten als Nick Cave, Moby en  
Beyoncé.

Een uitzonderlijke voorstelling dus, vol anekdotes, livemuziek en 
unieke beeld- en audiofragmenten. Voor al wie geïnteresseerd is 
in het ontstaan van gospel in de kerken tot de hedendaagse pop-, 
R&B- en hiphopcultuur.

Toegang: 12 euro / 10,50 euro (korting) / 9 euro (abo)

kopergietery en 
Ontroerend Goed
Teenage Riot
Zaterdag 21 april om 20 uur 
in de schouwburg

Acht jongeren sluiten zich af omdat ze 
daar zin in hebben. Ze weten niet pre-
cies waarom. Ze weten eigenlijk ook 
niet wat ze willen of niet willen. Maar er 
is genoeg goesting, frustratie, irritatie 
om uit te zoeken wat er klote is aan het 
feit dat ze iemand zullen worden zoals 
u.

Alexander Devriendt creëerde na de 
succesvoorstelling Pubers bestaan niet 
een rauwe voorstelling over de tienerja-
ren met jongeren uit de theaterateliers 
van Kopergietery. Teenage Riot is een 
combinatie van video en spel.

Kopergietery is ontstaan uit Speelteater 
Gent, dat opgericht werd door Eva Bal. 
In deze theaterwerkplaats maken jonge 
mensen voorstellingen die vooral ge-
richt zijn op een jong publiek.

Toegang: 10 euro / 8,50 euro (korting) / 
7 euro (abo)

PROGRAMMA CC 'T SCHAlIKEN
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PROGRAMMA CC 'T SCHAlIKEN

Vijf jaar cc ’t Schaliken   
Lokale band op  
Openingsfeest

In 2012 viert cc ’t Schaliken zijn vijfjarig 
bestaan. Op 29 en 30 september orga-
niseert het cultuurcentrum in en om  
’t Schaliken allerlei activiteiten. Op het 
buitenplein vinden op 29 september 
gratis optredens plaats. Voor het al-
lereerste optreden van dit feestjaar is 
het cultuurcentrum op zoek naar een 
lokale band. Alle muziekgenres zijn 
mogelijk: pop, rock, hiphop, elektro, … 

Wilt u van de vijfde verjaardag van  
cc ’t Schaliken mee een feest maken? 
Wilt u zichzelf op de affiche zien staan 
tussen andere geweldige acts? Stuur 
dan voor 1 juli een demo van uw band 
en een korte tekst die de groep voor-
stelt op naar cc ’t Schaliken ter atten-
tie van Nick Verhoeven. De jury kiest 
uit de inzendingen de groep die op  
29 september op het buitenplein van 
cc ’t Schaliken optreedt.

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

nIeUW
Guga en Bas Birker 
Try-out 
Donderdag 26 april om 20 uur in de foyer

Guga (voluit Guga Baùl) is een Vlaamse komiek en imitator. Als hij in de huid kruipt van Sergio 
Herman of Alex Agnew, verheft hij zijn bewondering tot een heuse stiel. Gunter lamoot, Tom 
Boonen, Jan Becaus of Raymond van het Groenewoud: hij zet ze met een schijnbare vanzelf-
sprekendheid én met akelig gelijkende stem neer. Bas Birker is al jaren de meest gevraagde MC 
in stand-upcomedyland. De Antwerpse Hollander speelde honderden shows en was te zien op 
Pukkelpop, lowlands en Comedy Casino. Guga een Bas Birker testen nieuw materiaal uit voor 
een beperkt publiek. Deze try-out is een voorsmaakje voor hun volwaardige show in het najaar.

Toegang: 10 euro / 8,50 euro (korting) / 7 euro (abo)

HetPaLeIS 
De tocht van de olifant
Vrijdag 27 april om 19 uur 
in de schouwburg

de tocht van de olifant werd aangekondigd ‘voor 
volwassenen en hun kinderen vanaf tien jaar'. nu 
de tocht van de olifant in première is gegaan, stelt 
HetPaLeIS vast dat de voorstelling niet geschikt is voor jongere kinderen. 

Koning Jan III van Portugal schonk in 1551 zijn neef Maximiliaan van Oostenrijk een olifant als 
huwelijksgeschenk. Het lieve dier moest te voet van lissabon naar Wenen worden gebracht: 
een spannende en bijna krankzinnige reis. De olifant Salomon en zijn Indische menner Subhro 
worden in de loop van hun barre voettocht onafscheidelijke vrienden. Nobelprijswinnaar 
José Saramago heeft zich voor zijn roman De tocht van de olifant op deze feiten gebaseerd.  
Saramago ontleedt de menselijke natuur in De tocht van de olifant met een portie ironie, 
humor en relativering. De tocht van de olifant wordt in een bewerking en regie van Stefan  
Perceval gebracht als vertelling door twee acteurs. Sien Eggers kruipt in de huid van de alwe-
tende verteller. Marc Van Eeghem speelt de verschillende andere personages. De muziek is 
gecomponeerd door pianist Jef Neve.

Toegang: 12 euro / 10,50 euro (korting) / 9 euro (abo) 
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Zaterdag 21 april

Stand-upcomedy
Voor jongeren van 14 tot 18 jaar – Van 9.30 tot 12.30 uur
Stand-upcomedy is hot! Maak in deze workshop kennis met de prin-
cipes en trucs van de stand-upcomedy en leer hoe je je eigen per-
formance kan maken. Enkel voor absurde lachebekken! Begeleid door 
Nigel Williams.

musicperformance
Voor jongeren van 14 tot 18 jaar – Van 9.30 tot 12 uur
Ben jij gebeten door alles wat met muziek en zang te maken heeft? 
Laat dan tijdens deze workshop van je horen! Begeleid door Andrew 
Van Ostade (School is Cool) en Edith . Toonmoment tot 12.30 uur.

theatertechniek
Voor jongeren van 10 tot 18 jaar – Van 10 tot 12 uur
Steek je handen uit de mouwen en bouw samen met professionele 
theatertechnici de voorstelling Teenage Riot op, die ’s avonds in de 
schouwburg speelt. Begeleid door theatertechnici van cc ’ t Schaliken 
en Kopergietery.

theatergrime
Voor jongeren van 10 tot 18 jaar – Van 10 tot 12 uur
Kan je plots twintig jaar ouder lijken? Kan een meisje toch een jongen 
zijn? Kan je ineens een duivel zijn of kan een mens in een dier verande-
ren? In het theater kan het allemaal. Begeleid door lynn Bruggeman. 

Circustheater
Voor jongeren van 10 tot 13 jaar – Van 10 tot 12 uur
Voor jongeren van 14 tot 18 jaar – Van 13 tot 15 uur
De wereld van het circus en het theater versmelten steeds meer. Tij-
dens deze workshop maak je kennis met het brede domein van het 
circustheater: acrobatie, behendigheid, clownerie en mime. Begeleid 
door Kris Hoeylaerts (i.s.m. circusschool locorotondo).

Soapacteren
Voor jongeren van 10 tot 13 jaar – Van 10 tot 12.30 uur
Voor jongeren van 14 tot 18 jaar – Van 13.30 tot 16 uur
Word je door minnaressen achtervolgd? Pleegt je schoonmoeder 
overspel en heeft de buurman die vreemde ziekte? Soap up your life 
en speel aflevering 113 van het grootste drama aller tijden. Begeleid 
door Artforum vzw.

Improvisatietheater 
Voor jongeren van 10 tot 13 jaar – Van 13 tot 15 uur - VOlZET
Voor jongeren van 14 tot 18 jaar – Van 15 tot 17 uur
In deze workshop maak je theater vanuit het niets, waarbij je geen el-
lenlange teksten uit het hoofd hoeft te leren, maar zo veel mogelijk op 
het moment zelf bedenkt. Begeleid door Dominique Hoste. 

musical 
Voor jongeren van 14 tot 18 jaar – Van 13 tot 15 uur
Voor jongeren van 10 tot 13 jaar – Van 15 tot 17 uur - VOlZET
Droom jij er ook van om al zingend, dansend en acterend op het po-
dium te staan? Proef er dan van via deze workshop. Begeleid door Kris-
tien Coenen.

teksttheater
Voor jongeren van 10 tot 13 jaar – Van 13 tot 15 uur
Voor jongeren van 14 tot 18 jaar – Van 15 tot 17 uur
Ben jij geboeid door al die toneelteksten die de grote theaterauteurs 
ooit schreven? Hou je ervan om te zoeken hoe je zo’n tekst boeiend 
op het podium kan brengen? Dan is deze workshop iets voor jou! Be-
geleid door Dirk Couvent.

Goochelen
Voor jongeren van 10 tot 13 jaar – Van 15 tot 17 uur
Ontdek jij graag de geheime wereld van de goochelaar? Schrijf je dan 
in voor deze workshop. Begeleid door Kobe Van Herwegen (Ketnet, 
Studio 100).

dans- en bewegingstheater
Voor jongeren van 10 tot 18 jaar – Van 15 tot 17 uur
Theater is meer dan stemgebruik alleen. Door bepaalde lichaamshou-
dingen aan te nemen of door te bewegen in de ruimte kun je een ver-
haal vertellen. Voor spelers met tonnen energie! Begeleid door Inge 
luyten (i.s.m. Balance Healthcenter).

theatervoorstellingen

Om 12.10 en 12.40 uur brengt Theater Tieret de gratis voorstelling 
National Circus of Siam (10+). Intussen kunnen de jongeren hun eigen 
boterhammen opeten of genieten van een smakelijke hotdog.

Om 20 uur speelt de Kopergietery de voorstelling Teenage Riot (14+) in 
de schouwburg. Een ticket kost 10 euro / 8,5 euro (-26/+55 jaar).

dance- and dj-battle

Na de voorstelling Teenage Riot sluiten we af in de foyer van het cul-
tuurcentrum met een indrukwekkende dj- en dance-battle in samen-
werking met Smile Event en Balance Healthcenter. 

zondag 22 april

Vanaf 14 uur zijn er in de schouwburg toonmomenten van verschil-
lende jeugdtheatergroepen uit de buurt, zoals Theaterling en de leer-
lingen 'cultuureducatie' van Middenschool De Vesten.

JONG GEWElD

Theater-doe-dag voor jongeren van 10 tot 18 jaar
Op zaterdag 21 april en zondag 22 april organiseert jeugdtheateratelier Theaterling in samenwerking met de jeugddienst, cc 't Schaliken en 
Amateurtheater OpenDoek Jong Geweld. Deelnemen aan de workshops is gratis.

Meer informatie en inschrijvingen:www.jeugddienstherentals.be
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Grabbelpas en ProSWaP
zorgen voor vakantiepret

Naar goede gewoonte organiseert de jeugddienst weer allerlei leuke 
Grabbelpasactiviteiten voor kinderen van drie tot twaalf jaar en toffe 
ProSWAPactiviteiten voor tieners van twaalf tot zestien jaar. 

Inschrijven kan via www.jeugddienstherentals.be. Daar vindt u ook het 
volledige programma terug.

Animatoren gezocht 

De zomer komt eraan! De jeugddienst is op zoek naar enthousiaste en creatieve jongeren, ouder 
dan zestien jaar, om de kinderen te animeren op de verschillende zomerwerkingen. Je werkt 
met een animatorcontract en verdient 10,86 euro per uur. Interesse? Geef je gegevens door aan 
de jeugddienst. Je kunt ook het onlineformulier invullen op www.jeugddienstherentals.be. Daar 
vind je ook meer informatie terug over de aanwervingsvoorwaarden. 

Uw straat, een speelstraat? 

Tijdens de maanden juli en augustus kunt u van uw straat misschien 
een speelstraat maken. In een speelstraat zijn de kinderen tijdens be-
paalde uren van de dag de baas. Om van uw straat een speelstraat te 
kunnen maken, moet ze in een woonzone liggen. De straat mag boven-
dien niet op een route van De lijn liggen.

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

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

Aanvragen voor speelstraten moeten uiterlijk op donderdag 26 april bij 
het stadsbestuur zijn. De uitvoeringsdiensten van de stad leveren de 
dranghekken, die de buurtbewoners zelf plaatsen en wegnemen. De 
dranghekken moeten zo geplaatst worden dat een voertuig er met lage 
snelheid langs kan rijden.

JEUGD

Parkrock voor en 
achter de schermen: 
talent gezocht!

De mensen achter het festival Parkrock 
gaan zoals elk jaar op zoek naar talent 
om het evenement mee vorm te geven 
voor én achter de schermen. Borrelen 
de gitaarriffs in je maag of ben je opko-
mend dj-talent? Kruip uit je garage of 
kelder en bezorg voor 20 april een bio-
grafie van jezelf en/of je band, je con-
tactgegevens en een demo of website 
met geluidsfragmenten aan de jeugd-
dienst. Steek je liever je handen uit de 
mouwen en wil je mee de opbouw en 
afbraak of catering verzorgen? Meld je 
dan aan als medewerker bij de jeugd-
dienst!

Meer informatie

Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, 
jeugddienst@herentals.be, 
www.jeugddienstherentals.be, 
www.facebook.com/jeugddienst.herentals
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SPORT

Basketbalclub op zoek 
 naar meisjesploeg

Meisjes vinden steeds vaker de weg 
naar het basketveld. Basketbalclub 
KHBBC heeft ondertussen al drie da-
mesploegen opgestart. Bij de miniemen 
in de meisjesreeks komt er volgend jaar 
een nieuwe ploeg bij. Om deze ploeg  
te vervolledigen, is KHBBC op zoek  
naar minstens twee, maar liefst vijf 
meisjes, liefst met wat basketbalerva-
ring. Als de meisjes geen ervaring heb-
ben, dan zorgt de club voor een stoom-
cursus. 

Meer informatie en inschrijven: 
Anja Ruts, gsm 0496-96 44 56, 
anja.ruts@telenet.be

Joggen voor beginners

Op woensdag 18 april start Jogclub  
Herentals met een nieuwe reeks joggen 
voor beginners. De cursus bestaat uit 
tien lessen, die telkens plaatsvinden op 
woensdag om 19.30 uur in het BlOSO-
centrum. lesgeefster Mieke Boeckx 
schreef een verantwoord programma 
waarmee beginnende joggers in tien 
weken tijd vijf kilometer leren joggen. 
Deelnemen kost 30 euro. In de prijs  
is een boek met informatie inbegre-
pen. CM-leden krijgen, na het behalen  
van hun diploma, 10 euro terugbetaald. 
Inschrijven kan tijdens de eerste les van-
af 19 uur of op www.miekeboeckx.be.

Meer informatie

Sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, 
tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be

Provinciale Sporteldag voor 50-plussers

Op donderdag 24 mei zijn alle senioren welkom op de provinciale Sporteldag in het BlOSO-cen-
trum in Herentals. De deelnemers kunnen sporten op eigen maat en genieten van koffie, taart en 
een muzikaal optreden. Deelnemen kost 10 euro en inschrijven kan tot 16 mei bij de sportdienst. 
De provinciale Sporteldag is een organisatie van BlOSO en de stad Herentals.

Gratis les aquajogging  

Het Netepark bestaat dit jaar tien jaar. Om dit 
te vieren zet de sportdienst aquajogging in de 
kijker. Op woensdag 18 april kunt u van 20 tot 
20.50 uur deelnemen aan een gratis initiatieles 
in het diepe gedeelte van het wedstrijdbad. In-
schrijven kan aan de kassa van het Netepark. 
Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt!

Bij aquajogging loopt u ‘zwevend’ door het wa-
ter. U wisselt verschillende loopoefeningen af met krachtoefeningen voor alle spiergroepen. 
Het water zorgt voor extra weerstand, wat de calorieverbranding bevordert. Bovendien is de 
kans op blessures veel kleiner dan op het droge. Muziek en materialen zorgen voor afwisseling 
en tempo in de lessen. 

De lessen zijn geschikt voor iedereen die iets aan zijn conditie wil doen. Dit gaat van uiterst 
recreatieve sporters en mensen met overgewicht of rugklachten tot de zeer bedreven sporters  
die vooral aan kracht en uithouding willen werken. Ook is dit de ideale sport om uw conditie 
op peil te houden tijdens een blessureperiode.

Meer informatie: www.uitinherentals.be/aquafit

triatlon in Herentals  
De Herentalse triatlonclub Hetric organiseert op zondag 22 april een triatlon op en om de 
BlOSO-terreinen in Herentals. De triatlon van die dag verloopt in twee fasen. De deelnemers 
zwemmen eerst in het zwembad van het Netepark. Na een korte pauze werken zij de fiets- en 
loopproef af. Het is een ideale voorbereiding op het echte werk van het komende triatlonsei-
zoen. 

Meer informatie: www.hetric.be, hmadoun.erik@gmail.com

Sportelen voor 50-plussers: beweeg zoals je bent

Op 18 april start de sportdienst in De Vossenberg met een nieuw project voor senioren. On-
der begeleiding van een monitor kunt u elke week met gelijkgezinde 50-plussers deelnemen 
aan een waaier van activiteiten. De meest uiteenlopende sporten komen aan bod, aangepast 
aan uw eigen niveau. Het programma wordt opgesplitst in twee delen. Op woensdag van 10 
tot 11 uur werkt u aan een lichaam in evenwicht, lenigheid, kracht en stabiliteit. Op vrijdag 
van 14 tot 15 uur komt uw lichaam in beweging, met een intensief en sportief programma dat 
de bloedsomloop sterk bevordert. 

Meer informatie: www.uitinherentals.be/senioren-sportelen
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GRATIS MODESHOW

KINDERANIMATIE

SHOP IN

op zaterdag 14 en zondag 15 april

Kom naar de shopping days op 14 en 15 april in het centrum van Herentals. Met gratis modeshows op zaterdag en zondag 
tussen 14 en 17 uur! Ontdek de nieuwe modetrends op de overdekte catwalk op de Grote Markt.

ZONDAGNAMIDDAG ALLE WINKELS OPEN!
(van 13.30 tot 17 uur)

THALS
VERRASSINGSACTS
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AANKONDIGINGEN

Cultuurcafé 
met Jozef Tourné

In april ontvangt de Herentalse cul-
tuurraad Jozef Tourné in het Cultuur-
café. Onder de titel Uit het leven van 
de tango neemt hij u mee op een reis 
langs de belangrijkste momenten uit 
de geschiedenis van de Argentijnse 
tango, en dit met bijzondere aandacht 
voor de samenhang tussen de muziek 
en de poëzie. Als leidraad gebruikt hij 
een beroemd gedicht dat de Argen-
tijnse dichter Jorge luis Borges aan de 
tango wijdde. Hij illustreert zijn verhaal 
met historische opnames en met tango-
muziek die hij live speelt op zijn accor-
deon. Bovendien speelt hij ook enkele 
zelf gecomponeerde concert-tango's en 
tango-balletmuziek.

Het Cultuurcafé vindt plaats op zater-
dag 21 april om 20 uur in het Fundatie-
huis op het Begijnhof. De deuren gaan 
open om 19 uur en de toegang is gratis. 

Wilt u zelf een optreden geven 
in het Cultuurcafé, mail dan naar  
info@cultuurraadherentals.be of ga 
langs bij de dienst cultuurbeleid in cc ’t 
Schaliken.

Harmonie op haar best 

Op zaterdag 31 maart nodigt de Konink-
lijke Harmonie Sint-Cecilia u uit voor het 
concert Harmonie op haar best. Op het 
programma staan klassiekers uit het 
oeuvre van Morricone, Gershwin en 
Brubaker. De harmonie verwacht u om 
20 uur in zaal ’t Hof op de Grote Markt. 
De toegangsprijs bedraagt 7 euro aan 
de kassa en 5 euro in voorverkoop.

Meer informatie: tel. 014-21 79 92

België en de ruimtevaart 

ASH Polaris, de vereniging 
voor amateursterrenkundi-
gen van Herentals, bestaat 
dertig jaar. Om dit te vieren 
organiseren zij activiteiten 
met als hoogtepunt de ten-
toonstelling België en de 
ruimtevaart. De tentoonstel-
ling stelt uiteraard Polaris zelf 
in de kijker, maar er zijn ook 
randactiviteiten, zoals prak-
tische proefjes, een Space 
Art-wedstrijd voor de jeugd, 
en zonnewaarnemingen. De 
tentoonstelling vindt plaats in de lakenhal en is open op zaterdag 14 april tussen 14 en 20 uur en 
op zondag 15 april tussen 14 en 18 uur. De toegang is gratis.

Op zondag 15 april kunt u van 10 tot 13 uur deelnemen aan een Astrobrunch. U kunt genieten 
van een stevig ontbijt met echte Herentalse schuimwijn terwijl gastspreker professor Christoffel 
Waelkens vertelt over de ontwikkelingen in de sterrenkunde van de voorbije dertig jaar. Deelne-
men aan de brunch kost 20 euro. De plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap. 
Stort het bedrag op rekening 417-4019591-78 en bevestig uw storting met een mailtje naar  
infopolaris@hotmail.com of bij Maarten Puls op het nummer 0471-07 85 04. Als er geen plaats 
meer is, stort de organisatie het geld terug. Geïnteresseerde jongeren tot 21 jaar krijgen er nog 
een gratis Polaris-lidmaatschap (ter waarde van 8,50 euro) bovenop.

Meer informatie: www.ashpolaris.vvs.be

Erfgoeddag 2012 

Het nationale thema van de Erfgoeddag 2012 is ‘hel-
den’. De erfgoedcel Kempens Karakter en de gemeenten  
Berlaar, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, lier, lille, 
Nijlen, Olen en Vorselaar stellen de Kempense wieler-
helden centraal in een prachtige tentoonstelling. De  
Kempen heeft er namelijk heel wat: Rik Van looy, Her-
man Van Springel, Tom Boonen, ... Het lokale wielerver-
leden is bijzonder rijk, en de Erfgoeddag biedt een mooie 
gelegenheid om dit stukje Kempens verleden van a tot z 
uit te pluizen.

In de tentoonstelling ontdekt u het verleden van talloze 
wielerhelden. Aan de hand van originele foto's, verhalen 
en verzamelobjecten komt u te weten hoe het leven van 
een Kempense wielrenner eruitzag. Ook toffe filmpjes en 
geluidsfragmenten worden voor de gelegenheid van de 
zolder gehaald. De tentoonstelling vindt plaats in sport-

centrum De Dreef (Oostakker z/n, Vorselaar) op zaterdag 21 en zondag 22 april van 10 tot 18 uur. 
De toegang is gratis.

Meer informatie: 
www.kempenskarakter.be, info@kempenskarakter.be, tel. 014-21 97 00

ASH-Polaris organiseert in het kader van haar 30 - jarig bestaan 
een tentoonstelling rond België en de Ruimtevaart.  

Meer info op www.ashpolaris.vvs.be 

.       VU: ASH Polaris  M
aarten Pusl, Koulaak 70, 2200 Herentals 

HELDEN
Z O N D A G  2 2  A P R I L  2 0 1 2

www.erfgoeddag.be
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Concerto in Jubile

Op zaterdag 5 mei zet zangkoor De Ga-
gel zijn jubileumjaar in de verf met het 
Concerto in Jubile. Op de affiche staan 
optredens van Vocaal Ensemble Mar-
kant, kinderkoor W.A.N.T.E.D., kwartet 
Noi Quattro en natuurlijk De Gagel zelf. 
Het programma is zeer gevarieerd en 
kan elke toehoorder boeien. Het con-
cert vindt plaats in de schouwburg van 
cultuurcentrum ’t Schaliken en begint 
om 19.30 uur. De deuren gaan open om 
18.45 uur. Kaarten kosten 10 euro in 
voorverkoop en 12 euro aan de kassa en 
zijn te verkrijgen bij het cultuurcentrum 
(Grote Markt 35, tickets.cultuurcen-
trum@herentals.be, tel. 014-28 51 30).

Gregoriaanse vespers 

Op zondag 15 april zingt Schola Gregori-
ana Cantabo uit Ekeren de gregoriaanse 
vespers van Pasen in de Sint-Waldetru-
diskerk. De gregoriaanse gezangen wor-
den aangevuld met orgelimprovisaties 
door Bart Wuilmus. Dit korte moment 
van rust en bezinning vangt aan om 17 
uur en de toegang is gratis. 

Meer informatie: tel. 014-85 40 61, 
www.orgelherentals.be

Brengersactie  
in de kringwinkel 

Wat doet u met afgedankte spullen die 
voor iemand anders nog best bruikbaar 
zijn? Breng ze naar de Kringwinkel aan 
de lierseweg 136. In april krijgt u er een 
geluksbadge voor in de plaats. Verza-
mel ze allemaal. U kunt uw goederen 
ook naar de Kringwinkelcontainer in 
het recyclagepark brengen of ze door 
de Kringwinkel laten ophalen bij u thuis.

Meer informatie: Kringwinkel 
Zuiderkempen, tel. 015-23 73 93, 
www.dekringwinkelzuiderkempen.be

1 aprilconcert van 4-tune

Het 1 aprilprogramma van 4-tune is een experiment dat koor en theater met elkaar verzoent. Het 
25-koppige koor uit Retie staat onder leiding van dirigent Bert Verdonck en wordt begeleid door 
accordeonist Seppe Mariën. Rik Rossenbacker en Isi Bogaerts geven gestalte aan ‘de Jannen’. Jan 
en Jan vlechten hun verhaallijn door het lichtvoetige koorprogramma. Het concert vindt plaats 
op zondag 1 april om 15 uur in cultuurcen-
trum ’t Schaliken. Tickets kosten 10 euro in 
voorverkoop en zijn te verkrijgen bij het cul-
tuurcentrum (tel. 014-28 51 30, tickets.cul-
tuurcentrum@herentals.be). Voor jongeren 
tot 16 jaar is de toegang gratis.

Meer informatie: www.4-tune-koor.be

Het geluid van zwetende Chinezen 

Naar aanleiding van zijn vijfentwintigjarig bestaan brengt toneelkring ’t Klaverblad de succesvolle 
klucht Het geluid van zwetende Chinezen. Een toneelkring repeteert maanden om een mooi Chi-
nees drama op te voeren, maar de avond voor de première wordt er in het zaaltje ingebroken. 
Alles is weg: het decor, de kostuums, de muziek en uiteraard ook de goesting. Gelukkig vinden 
ze een koffer vol attributen van het schooltoneel. Het publiek krijgt bijgevolg een speciale en 
moderne versie van Roodkapje en Sneeuwwitje. De voorstellingen vinden plaats in de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en Dans (Hikstraat 28) op 6, 7, 12, 13 en 14 april, telkens om 20 
uur. Kaarten kosten 8 euro.

Meer informatie: 
www.t-klaverblad.be, tel. 014-21 79 92 of 014-21 28 91 (tijdens de kantooruren)

Het geheim van geluk 

KAV, KWB en Zelfhulpgroep Depressie nodigen u uit op de lezing Het geheim van geluk van leo 
Bormans. De lezing vindt plaats op woensdag 18 april om 20 uur in cc ’t Schaliken. leo Bormans 
geeft slechts een beperkt aantal lezingen over het geheim van geluk. Hij gaat met u op zoek naar 
de kern van geluk en een positieve levensstijl, met concrete tips die bijdragen tot een wereld van 
geluk voor onszelf en voor anderen. Optimisme kunnen we leren. En wie zich optimistisch opstelt, 
is gelukkiger en gezonder, en heeft meer succes in studie, relaties, beroep en vriendschap. De 
voorstelling duurt ongeveer 110 minuten en laat niemand onberoerd. Kaarten (tegen 7 euro) kunt 
u bestellen bij cc ’t Schaliken. Wees er tijdig bij, want de voorstelling is zeer populair. Gun uzelf dus 
het geluk om erbij te zijn.

Van Aerschot, een familie van schilders en ijzergieters 

Op vrijdag 30 maart geeft historicus Jan Cools een voordracht over de merkwaardige Herentalse 
familie Van Aerschot. Hij belicht het leven en het werk van de industrieel August Van Aerschot, 
die zijn ijzergieterij omstreeks 1870-1880 wist uit te bouwen tot het belangrijkste ijzerverwer-
kende bedrijf van de provincie Antwerpen. Joseph Van Aerschot, Augusts broer, verwierf naam 
en faam met zijn neogotische schilderingen in de Begijnhofkerk (1874). De voordracht begint om 
20 uur in kasteel le Paige (Nederrij 135) en is een organisatie van de Herentalse Geschiedkundige 
Kring en vzw Ter Vesten.
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Programma

Van zondag 1 tot zondag 15 april
een spel rond Pasen in verschillende godsdiensten
Hidrodoe (Haanheuvel): 7,50 euro / 5,50 euro (kinderen en 60+)

donderdag 5 april
Food Inc.
Cc ’t Schaliken – 20 uur, toegang gratis
Amerikaanse documentaire over het onderzoek naar industriële land-
bouw in de VS.

zondag 8 april
muntententoonstelling 
Zaal Sint-Antonius (Kapucijnenstraat) – van 8.30 tot 12 uur, toegang 
gratis
Muntententoonstelling met munten uit Noord-Europa en Zuid-Afrika. 
Een initiatief van Numismatica Herentals.

Zondag 15 april
muntententoonstelling 
Zaal Sint-Antonius (Kapucijnenstraat) – van 8.30 tot 12 uur, toegang 
gratis
Muntententoonstelling met munten uit Noord-Europa en Zuid-Afrika. 
Een initiatief van Numismatica Herentals.

Zondag 15 april
Congolees koken
Zaal 't Hof (Grote Markt) – 14.30 uur, 5 euro
Congolees koken met Elisabeth Sekananbo van vzw Amuka. Info via 
liesbethleysen@hotmail.com

Vrijdag 20 april
Pompoen! Paukenslag! 
Kasteel le Paige (Nederrij 135) – 20 uur, toegang gratis
Poëzie en taart, literatuur en koffie, … Kollectief Maksimaal schenkt u 
eerlijke dranken en lokale hapjes op een bedje van gulle woorden. U 
kunt ook een avondbezoek brengen aan de expo [frαx’mεnt], die op 
dat moment in het kasteel loopt.

Zaterdag 21 april
Quiz ten voordele van vzw Afractie
Sint-Jozefsinstituut (Burchtstraat 14) – 19.30 uur, 15 euro per ploeg
Algemenekennisquiz ten voordele van Afractie, dat de werking van 
een weeshuis voor straatkinderen in Dakar steunt. Inschrijvingen kan 
via quiz@afractie.be en www.afractie.be.

Vrijdag 27 april
Wereldtalsquiz
Zaal ’t Hof (Grote Markt) – 20 uur, 15 euro per ploeg, toeschouwers 
gratis
Wereldtalsquiz met speciale vragen binnen het thema Noord-Zuid. 
Een initiatief van Curieus. Inschrijven kan bij Willy De Wachter, tel. 
0473-96 54 18, willy.de.wachter@telenet.be

zaterdag 28 april
Wereldtalsconcert music-Band avanti 
Zaal ’t Hof (Grote Markt) – 20 uur, 4 euro 
Concert met muziekstukken en commentaar over Noord-Zuid. 

zaterdag 5 mei
Homemade markt (Sancta Maria, Augustijnenlaan 28) – Van 11 tot 
18 uur 
Kunstatelier Tabula Rasa stelt portretten tentoon van mensen die een 
nieuwe toekomst en toevlucht zoeken in ons land.

Van zaterdag 10 maart tot vrijdag 4 mei
Fotosessie
Fotoclub Anthony is een socioculturele fotoclub die de kunst en de 
techniek van het fotograferen aanleert. De leden maken foto’s van de 
Wereldtals-activiteiten.

WERElDTAlS

Herentals wordt opnieuw Wereldtals
In maart en april haalt Herentals de wereld in huis. Een maand lang spoort de Herentalse derdewereldraad verenigingen, organisaties en scholen 
aan om een activiteit rond het thema Noord-Zuid te organiseren. Wereldtals is de noemer waaronder alle activiteiten van de deelnemers gebundeld 
zijn. De pijlers van Wereldtals zijn respect, verbondenheid en diversiteit. Zo kunt u, dicht bij huis, kennismaken met andere culturen, gewoonten en 
gebruiken. Een kijkje in het anders-zijn kan uw leven rijker en waardevoller maken.
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BURGERZAKEN

 Geboorten

 17/01  Kyra, dochter van lieve Versweyvelt en Elmar Stuyck 
 04/02 Micha, zoon van Ann Van der Flaas en Jonathan De laet
 10/02 laurens, zoon van Ellen Snijers en Robin Waloszek
 11/02 Isabella, dochter van lidiane De Campos Carvalho en  
  Werner Kerstens
 14/02 Artemis, zoon van Emiljana Aliaj en Artan Gjecaj
 14/02 Cédric, zoon van Kirsten Geens en Tim Vervoort
 14/02 Milan, zoon van Kathleen Kenis en Tomas Van Gorp
 18/02 Seppe, zoon van Monica Van Tendeloo en Saïd Okhih
 22/02 lara, dochter van Stefanie Verbeeck en Jelle Van de Gender
 24/02 Hannelore, dochter van An Van Hove en Bart Daems
 25/02 Femke, dochter van Vanessa van Hogerhuis en Bart laeremans
 25/02 Anna, dochter van Margareet Schmitz en Thomas Werrens
 28/02 Vic, zoon van Karolien Verhaert en Kris lemmens
 01/03 Fonne, zoon van lieve Van Damme en Christophe Van de Poel
 02/03 Kristien, dochter van Griet Verwerft en Mattias Deboutte
 03/03 Florian, zoon van Sarah Boxstaens en Dirk Heylen
 05/03 Cisse, zoon van Jo Van Peer en Philippe Hoeylaerts

 Overlijdens

 05/02 Martha Vangenechten (75), echtgenote van  
  Marcellus Roodhooft
 08/02 Simonne Rousseau (89)
 10/02 Michael Van De Poel (97), weduwnaar van 
  Germania Van lommel
 14/02 Mathildis Heylen (77), echtgenote van Marcellus Verreydt
 15/02 Albert Horions (95), echtgenoot van Maria Florus
 17/02 Joanna Van Haesendonck (86), weduwe van Andreas Claes
 18/02 Paul De Peuter (51)
 20/02 Hubertina Bogaerts (85), echtgenote van Marcellus Meylemans
 21/02 Germana lambaerts (82), weduwe van Augustinus Willems
 22/02 Robby Smeekens (19)
 25/02 Constantinus Van Beek (89), weduwnaar van Maria Verbeek
 28/02 Petrus Spiessens (79), echtgenoot van Ida Vets
 29/02 Jozef Van Grieken (84), weduwnaar van lutgardis Goris
 03/03 Sidonia Horemans (66), echtgenote van Marcel Govaerts
 05/03 Christoffel Verhoeven (72), echtgenoot van Clara Boeckx

 Huwelijksaankondigingen

 Dirk Goormans en Els Vennekens
 luc Robberechts en Ilse Minne
 Wouter Mariën en Sofie Mols
 Koen Ruts en Vanessa Van Vlimmeren
 Pieter Van Genechten en Inne Wuyts
 Carl Bastiaens en Stephanie Horemans
 Peter Snijder en Annelies Horemans
 Gert Van laer en Griet Geentjens

 Huwelijken

 Jonas langewouters en Hilde Breugelmans
 Reindert Tresignie en Sofie Asselman
 Andrei Bucataru en Oana Nechifor
 Olivier Driesen en Maribet Barrenachea Gomez
 Nick Weyns en Mecah Perez Tabuena
 Johannes Semel en Stéphanie Oosterlynck
 Wouter Mariën en Sofie Mols
 Prosper Ostyn en Annick Nagels

Herentals gebruikt
nieuw digitaal stemsysteem
voor volgende verkiezingen

Bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen op 14 oktober maakt 
Herentals gebruik van een nieuw digitaal stemsysteem. De stad krijgt 
de stemapparatuur in bruikleen van de Vlaamse overheid. De kosten 
voor de opslag, het onderhoud en de eventuele herstelling of vervan-
ging van defecte apparaten zijn ten laste van het stadsbestuur. De 
nieuwe apparatuur moet vijftien jaar in gebruik blijven. 

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

duathlon voor vrouwen  
ten voordele van think Pink

Op paasmaandag 9 april organiseert ladies Fun Sports in het Netepark 
een duathlon en een fietsevenement voor vrouwen. ladies Fun Sports 
wil alle vrouwen in Vlaanderen aan het sporten te krijgen. Voor de 
duathlon moet u 5 kilometer lopen, 20 kilometer fietsen en opnieuw 
2,5 kilometer lopen. Mannen mogen meedoen aan de duathlon, als 
ze tenminste een team vormen met een vrouw. Net voor de start van 
de duathlon is er ook een kinderloop van 1 kilometer. Voor het fiets-
evenement kiest u een tocht van 40 of 80 kilometer. Deelnemen aan 
een van de activiteiten kost 10 euro. Daarvan gaat 2,5 euro naar Think 
Pink, de nationale campagne tegen borstkanker. 

Inschrijven voor beide evenementen kan via www.ladiesfunsports.be 
of de dag zelf ter plaatse. 
 

Oud maar Stout  

Oud maar Stout is de 
nieuwe show van kin-
derkoor WANTED met 
liedjes van vroeger. De 
afgelopen maanden 
speelde het kinderkoor 
regelmatig voor de be-
woners van de Heren-
talse rust- en verzor-
gingstehuizen. Op 21 
en 22 april om 15 uur 
brengen zij deze liede-
ren in een slotshow, 
geregisseerd door Tom 
Pernet. Het concert vindt plaats in de feestzaal van het Sint-Jozefscol-
lege. Kaarten kosten 5 euro.

Reserveren kan bij Miranda laenen, gsm 0476-25 03 51

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

verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 17/03  
tot  18/04

TENTOON Steensculpturen / Vitrine, Markgravenstraat 75-77

Vr 30/03  INFO  Voordracht over de familie Van Aerschot / Kasteel le Paige, 
Nederrij 135 / 20 uur 

Za 31/03 MUZIEK   Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia – Harmonie op haar best /  
Zaal ’t Hof / 20 uur 

Zo 01/04 UIT Herfst- en Winterwandeling / Café Den Beiaard, Grote Markt 19 
/ 14.30 uur

UIT Turen naar vogelkuren / Snepkensvijver, lichtaartseweg 100 / 
Van 9 tot 11 uur

MUZIEK 1 aprilconcert van 4-tune / cc ’t Schaliken / 15 uur

TUIN De Volkstuinen – bloemschikken rond het thema Pasen /  
Scheppersinstituut / 10 uur

Wo 04/04 MUZIEK  Miek en Roel – 45 jaar samen / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

Do 05/04 WERElD Documentaire Food Inc. / cc ’t Schaliken / 20 uur / 

Vr 06/04 TONEEl  Toneelkring ’t Klaverblad – Het geluid van zwetende Chinezen / 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans / Hikstraat 28 / 
20 uur / Info: www.t-klaverblad.be

UIT Paashaas deelt paaseitjes uit op de vrijdagmarkt / Stadscentrum 
/ Voormiddag 

Van 06/04  
tot  11/04

UIT  Paaskermis / Grote Markt

Za 07/04 TONEEl Toneelkring ’t Klaverblad – Het geluid van zwetende Chinezen / 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans / Hikstraat 28 / 
20 uur / Info: www.t-klaverblad.be

Zo 08/04 UIT Paashaas deelt paaseitjes uit op de zondagmarkt / Augustijnen-
laan / Voormiddag

WERElD Muntententoonstelling met munten uit Noord-Europa en Zuid-
Afrika / Zaal Sint-Antonius / Van 8.30 tot 12 uur / Een initiatief 
van Numismatica Herentals

Di 10/04 VERKOOP Openbare verkoop van afgedankt materiaal / Stedelijke garages, 
Boerenkrijglaan 18 / Bekijken vanaf 12 uur, verkoop om 13 uur

Wo 11/04 MUZIEK De Maan – Ik geef je een zoen (+3 jaar) / cc ’t Schaliken /  
14.30 uur 

Do 12/04 TONEEl Toneelkring ’t Klaverblad – Het geluid van zwetende Chinezen / 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans / Hikstraat 28 
/ 20 uur / Info: www.t-klaverblad.be

Vr 13/04 TONEEl Toneelkring ’t Klaverblad – Het geluid van zwetende Chinezen / 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans / Hikstraat 28 
/ 20 uur / Info: www.t-klaverblad.be

UIT Feestmarkt met verschillende attracties en krasloten /  
Stadscentrum / Van 8 tot 14 uur 

Za 14/04 UIT Shop in Thals / Stadscentrum

TONEEl Toneelkring ’t Klaverblad – Het geluid van zwetende Chinezen / 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans / Hikstraat 28 
/ 20 uur / Info: www.t-klaverblad.be

TENTOON  ASH Polaris – België en de ruimtevaart / lakenhal / Van 14 tot 20 uur

Van 14/04  
tot  06/05

TENTOON Kollectief Maksimaal – [frαx’mεnt] / Kasteel le Paige / Open op 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot  
17 uur en op vrijdag van 19 tot 22 uur

Zo 15/04 UIT Shop in Thals / Stadscentrum

INFO Compostmeesters op de zondagmarkt / Augustijnenlaan / 
Voormiddag

MUZIEK Schola Gregoriana Cantabo - Gregoriaanse vespers van Pasen / 
Sint-Waldetrudiskerk / 17 uur

WERElD Congolees koken / Zaal ’t Hof / 14.30 uur / 
Info: liesbethleysen@hotmail.com

TENTOON ASH Polaris – België en de ruimtevaart / lakenhal /  
Van 14 tot 18 uur

UIT Astrobrunch met prof. dr. Christoffel Waelkens / lakenhal /  
Van 10 tot 13 uur

Di 17/04 SENIOR Grijze Panters – Een deskundige vertelt welke beslissingen u  
kunt nemen aangaande uw levenseinde / Het Convent / 14 uur / 
Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

Wo 18/04 lEZING leo Bormans – Het geheim van geluk / cc ’t Schaliken / 20 uur

FIETS Fietsgraveren / Fietspunt aan het station / Van 12 tot 16 uur

SPORT Start jogcursus voor beginners / BlOSO-centrum / 19.30 uur

Do 19/04 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 
20 uur

WOORD EN 
MUZIEK 

Gregory Frateur, Tijs Delbeke en Roger Nupie – Stemmen op God / 
cc ’t Schaliken / 20 uur

DANS kabinet k– I See You / cc de Werft, Geel / 20.15 uur 

Vr 20/04 VROUW Vrouweninfo: Vrouwen(mis)behandeling door Valérie Swennen / 
Fundatiehuis / 13.30 uur / Info: louisa van Sand,  
gsm 0478-60 23 03 

WERElD Pompoen! Paukenslag! / Kasteel le Paige / 20 uur / Een initiatief 
van Kollectief Maksimaal

Za 21/04 MUZIEK Kinder- en jeugdkoor W.A.N.T.E.D. – Oud maar stout / Feestzaal 
Sint-Jozefscollege / 15 uur / Info: Nancy Buyens  
(gsm 0494-42 48 80) 

TENTOON Erfgoeddag: tentoonstelling over de Kempense wielerhelden / 
Sportcentrum De Dreef, Oostakker z/n in Vorselaar /  
Van 10 tot 18 uur

WERElD Afractie-quiz / Sint-Jozefinstituut / 19.30 uur

THEATER Kopergietery en Ontroerend Goed – Teenage Riot / cc ’t Schali-
ken / 20 uur 

JEUGD Jong Geweld / cc ’t Schaliken

INFO Kennismaking met de computeropleidingen van CVO DTl /  
Kerkstraat 38 / Van 10 tot 12 uur

Zo 22/04 MUZIEK Kinder- en jeugdkoor W.A.N.T.E.D. – Oud maar stout /  
Feestzaal Sint-Jozefscollege / 15 uur / Info: Nancy Buyens  
(gsm 0494-42 48 80)

TENTOON Erfgoeddag: tentoonstelling over de Kempense wielerhelden / 
Sportcentrum De Dreef, Oostakker z/n in Vorselaar / Van 10 tot 
18 uur

TUIN De Volkstuinen – Kweken van selderij / Scheppersinstituut /  
10 uur

JEUGD Jong Geweld / cc ’t Schaliken / 14 uur

Ma 23/04 INFO Open dag in openbare computerruimte ’t Peeseeke /  
Nederrij 115 / Van 13 tot 16 uur

INFO De pc-dokter / Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 /  
Van 13.30 tot 16.30 uur

Di 24/04 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

BlOED Bloedinzameling / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27-29 / 
Van 17.30 tot 20.30 uur

INFO Open dag in openbare computerruimte ’t Peeseeke /  
Nederrij 115 / Van 13 tot 16 uur

Wo 25/04 INFO Open dag in openbare computerruimte ’t Peeseeke /  
Nederrij 115 / Van 13 tot 16 uur

INFO De pc-dokter / Den Dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 37) /  
Van 13.30 tot 16.30 uur

SENIOR Bewaren van digitale foto’s / ’t Convent, Begijnhof 17 /  
Van 14 tot 15.30 uur

Do 26/04 SENIOR Grijze Panters – Tentoonstelling Rik Wouters / Mechelen /  
Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

HUMOR Guga en Bas Birker – Try-out / Foyer cc ’t Schaliken / 20 uur

INFO Facebook for Dummies / Buurthuis Diependaal, Musketstraat 
100 / Van 19.30 tot 21 uur

INFO Open dag in openbare computerruimte ’t Peeseeke /  
Nederrij 115 / Van 13 tot 16 uur

INFO De pc-dokter / ’t Peeseeke, Nederrij 115 / Van 13.30 tot 16 uur

SENIOR Foto’s bewerken met Photoshop / ’t Convent, Begijnhof 17 /  
Van 14 tot 15.30 uur

Vr 27/04 INFO Maak kennis met de computercursussen van vzw Kreatief / 
Gildenhuis, Grote Markt 25 / Van 9.30 tot 12 uur

WERElD Wereldtalsquiz / Zaal ’t Hof / 20 uur / Een initiatief van Curieus
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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

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

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag WINTER-

WANDElING
Normaal 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 donderdag HOBBYClUB 
VOOR DAMES

Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

S-Sport
Elke dinsdag DANSEN Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder 

partner) / Sportcomplex De Vossenberg
Van 9 tot 10.30 uur (beginners)
van 10.30 tot 12.00 uur (gevorderden)
Info: M. louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of Rosetta 
Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Elke dinsdag PETANQUE
MINIGOlF

Het Convent / 13 uur
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

Elke 
donderdag

DANSEN Dansen voor senioren op moderne 
muziek (zonder partner) / 
Sportcomplex De Vossenberg / 
Van 10 tot 12.30 uur (beginners)
Info: M. louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of Rosetta 
Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Elke donderdag BOWlING Buulse Bowling in Olen / 13.30 uur / 
Info: Albert Corthout (tel. 014-21 99 79)

JeUGd
Elke vrijdag-
namiddag

HAPPY
HOUR

1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20, 
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur

Vrijdag- en
zaterdagavond

DE RUSTIGE Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

GezOndHeIdSWandeLInGen

Elke ma. en wo. Netepark / 10 uur

Elke di. en wo. Administratief centrum / 10 uur

OP FeeStdaGen zIJn er Geen WandeLInGen.

INFO Spreekuur pc-dokter / Bibliotheek, Gildelaan 13 /  
Van 14 tot 16.30 uur

THEATER HETPAlEIS – De tocht van de olifant / cc ’t Schaliken / 19 uur

SPORT Start jogcursus voor beginners / BlOSO-centrum / 19.30 uur

JAZZ Descarga Amsterdam / Zaal Ootello, Mol / 21 uur

INFO Kennismaking met de computeropleidingen van vzw Kreatief / 
Grote Markt 25 / Van 9.30 tot 12 uur

INFO De pc-dokter / Vzw Kreatief, Grote Markt 25 /  
Van 10 tot 11.30 uur 

INFO De pc-dokter / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 14 tot 16.30 uur

SENIOR Eerste kennismaking met de computer / ’t Convent  
(Begijnhof 17) en Dorpshuis Noorderwijk (Ring 26) /  
Van 14 tot 15.30 uur

Za 28/04 MUZIEK Concert Music-Band Avanti / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

UIT 11de Nacht van VC Herentals / Herenthoutseweg 118 / 21 uur

Van 28/04  
tot  06/05

TENTOON Tentoonstelling Kunstkring 80 / lakenhal / Van 13 tot 17 uur

Zo 29/04 MUZIEK Aperitiefconcert luciano / Kasteel le Paige, Nederrij 135 / 11 uur 

UIT Sint-Sebastiaansgilde – Wedstrijd handboogschieten /  
Voetbalveld Dikberd / Van 14 tot 18 uur /  
Info: www.sintsebastiaan-herentals.be

Di 01/05 JEUGD Spel van de Roetaert / Grote Markt / 13.30 uur

Za 05/05 UIT Tabula Rasa – Kunststraatje / Sancta Maria, Augustijnenlaan 28 / 
Van 11 tot 18 uur

Spel van de roetaert 

Op dinsdag 1 mei zijn alle kinderen welkom op de Grote Markt voor 
het jaarlijkse Spel van de Roetaert. De inschrijvingen starten om 13.30 
uur. Om 14 uur trekt de Crazy Deejay van The little Crazy Disco Show 
het feest op gang. Om 14.30 uur begint het Spel van de Roetaert en 
om 15.30 uur is er opnieuw kinderdisco. 

Vanuit de beiaardtoren vallen pluchen konijntjes naar beneden. De 
kinderen, verdeeld in vijf leeftijdscategoriën, proberen de konijnen 
te vangen. Voor elk kind is er een prijs. Onder de kinderen verloten 
we nog extra prijzen. Wie het prijskonijn vangt, wint een fiets. Elk jaar 
doen zo'n vijfhonderd kinderen tussen drie en twaalf jaar mee aan het 
spel.

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

Start to Badminton 

Zin om badminton te spelen? De Noorderwijkse Badmintonclub orga-
niseert een starterscursus badminton voor alle geïnteresseerde vol-
wassenen (ook senioren). Ook beginnende of recreatieve badminton-
ners die al een tijdje bezig zijn, zijn welkom. De lessen worden gegeven 
door gediplomeerde initiators. Op vijf avonden leert u de basistech-
nieken van badminton. De lessen vinden plaats op 17 en 24 april, en 
op 8, 15 en 22 mei, telkens van 20.30 tot 22 uur in de sporthal van 
Noorderwijk. 

Meer informatie: www.noorderwijksebc.be of  
chris.noorderwijksebc.mertens@gmail.com
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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 Algemeen Welzijnswerk,   
CAW De Kempen, Hofkwartier 23 014-21 08 08 

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

Diabetes Infolijn 0800-96 333

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17 014-28 20 00

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 23 014-21 08 08

Tele-onthaal 106

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25

drInGende HULP

Brandweer 100 of 112

Ziekenwagen 100

Politie 101

Antigifcentrum 070-245 245

Gasgeur 0800-65 065

WaCHtdIenSten

Apothekers 0900-10 500
 www.apotheek.be

Huisartsen

Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99 014-22 22 00

Morkhoven en Noorderwijk 014-54 83 83

Tandartsen 090-33 99 69

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

BlOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60 014-85 95 10

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

bpost - Belgiëlaan 51 022-012 345

Diftarinformatielijn 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

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
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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 9 tot 12 uur

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat

iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

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

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

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

maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
[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.
-  Zitdag in Dorpshuis Noorderwijk: elke dinsdag van 9.30 tot 
 10.30 uur
- Zitdag in Dorpshuis Morkhoven: elke dinsdag van 11 tot 12 uur
- Dienst rechtshulp OCMW: maandag, dinsdag, donderdag en 
 vrijdag van 9 tot 11.45 uur en maandagavond van 18 tot 20 uur
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OPenInGStIJden StadSdIenSten
ma dI WO dO Vr za zO

admInIStratIeF CentrUm
Gesloten op maandag 9 april

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 maandag 9 april

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

BIBLIOtHeek GILdeLaan
Gesloten op zondag 8 en maandag 9 april 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

BIBLIOtHeek nOOrderWIJk
Gesloten op zondag 8 april

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
Gesloten op maandag 9 april

09.00-12.30
13.30-16.30
17.30-19.30

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 7, maandag 9 en maandag 30 april 

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

SPOrtdIenSt
Gesloten op maandag 9 april

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 maandag 9 april

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  
14 en 28 april 

open van  
9 tot 12 uur

tOerISme HerentaLS
Gesloten op maandag 9 april

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 maandag 9 april

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

Het netePark
Van maandag 2 april tot en met vrijdag 6 april en van dinsdag 10 april tot en met vrijdag 13 april zijn alle baden open van 14 tot 21 uur.
Het wedstrijdbad blijft ook open van 7.30 tot 8.30 uur en van 12 tot 13 uur. Op zaterdag 7 april, paasmaandag 9 april, zaterdag 14 april en zondag 15 april zijn alle baden open van 9 tot 17 uur. 
Op paaszondag 8 april is het zwembad gesloten.

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


