
Op pinkstermaandag kunt u ondertussen al voor de vijfenvijftigste keer 
naar de Herentalse veeprijskamp. De veeprijskamp begint om 13 uur en 
vindt plaats op het multifunctionele terrein aan de Herenthoutseweg 
(aan het voetbalterrein van VC Herentals). Op het programma staan 
demonstraties en wedstrijden met paarden, pony’s, schapen, geiten, 
ezels en rundvee. Nieuw dit jaar is een demonstratie met alpaca lama's.

Naast de wedstrijden is er ook een hele waaier randanimatie. U kunt 
onder anderen een speculaasbakker, kaasmakers, een imker en een 
stoelenvlechter aan het werk zien. Er zijn demonstraties van een 
hoefsmid en u komt te weten hoe paarden worden opgemaakt voor 
een wedstrijd. Jachthoornblazers geven er het beste van zichzelf en 
de kleinveevereniging uit de Nederlandse zustergemeente IJsselstein 
geeft een demonstratie. 

Tijdens de pauze is er een voorstelling met minipaardjes. Voor de al-
lerkleinsten is er een tekenwedstrijd, een spreukenzoektocht en een 
groot springkasteel. In de ruime feesttent kunt u terecht voor een hap-
je en een drankje. Een gezellige boerenmarkt met hoeveproducten en 
ambachten maakt het plaatje compleet. 

Deze Provinciale Veeprijskamp is een organisatie van de landelijke raad 
en de stad. De toegang is gratis.

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

Beste stadsgenoten,

De lente is eindelijk in het land. In deze periode van het jaar brengen 
vele mensen hun tuin in orde en wordt er ijverig geplant en bewerkt. Het is immers aange-
naam om weer eens buiten te kunnen vertoeven in een groene en opgeruimde omgeving. 
Ook de mannen en vrouwen van de gemeentelijke groendienst hebben hun handen vol om 
onze openbare parken en plantsoenen in orde te brengen. Het is voor hen niet altijd een 
gemakkelijke taak. Er komt meer en meer openbaar groen in onze stad, in elke nieuwe straat 
vragen de mensen terecht voldoende aanplantingen en groenstroken. Door de Vlaamse wet-
geving worden de gemeenten gedwongen minder en minder chemische onkruidbestrijders 
te gebruiken. Dat is goed voor de volksgezondheid, maar het heeft wel meer werk en ar-
beidsdruk voor onze groendienst tot gevolg. We genieten allemaal graag van kleurig en goed 
onderhouden openbare parken en pleintjes, zonder zwerfvuil, zonder hondenpoep en zonder 
vandalisme. Laten we zuinig zijn op onze openbare ruimte, en het werk van de gemeentelijke 
arbeiders respecteren.

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

STADSkRant
Veeprijskamp voor jong en oud

Kijk snel op 

pagina 4
Op zoek naar een 

strijkdienst?
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Aankondigingen voor de  Stadskrant van juni, 
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2 mei 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

WETENSWAArD

kent u het e-loket al?

Het e-loket maakt de stadsdiensten 24 
uur per dag en zeven dagen per week be-
reikbaar. Op www.herentals.be/e-loket  
vindt u verschillende onderwerpen vol-
gens thema. Door op een onderwerp te 
klikken, opent u een pagina met infor-
matie, contactgegevens en een link naar 
een formulier. U vult het formulier online 
in en stuurt het met een eenvoudige klik op de knop naar de stadsdiensten. Die onderzoeken 
uw aanvraag en nemen contact met u op als er nog vragen of opmerkingen zijn. Als uw aan-
vraag goedgekeurd wordt, dan ontvangt u een brief van de stad met daarin de beslissing, en 
eventueel de aangevraagde documenten.

Ontvangt u graag een sticker tegen reclamedrukwerk, een afvalkalender, een affiche tegen 
hondenpoep of een waarschuwingskaart tegen auto-inbraak? Ook deze zaken kunt u aanvra-
gen via het e-loket. Het stadsbestuur bezorgt ze aan huis.

Voor ondernemers heeft de stad een apart ondernemersloket opgericht: www.herentals.be/
ondernemersloket. Met dit digitale loket wil de stad ondernemers ondersteunen door infor-
matie, documenten en formulieren voor ondernemers online aan te bieden. Op die manier 
willen we de administratieve last van de ondernemer verlichten. 

Wilt u een evenement organiseren? Een modeshow, een fuif, een wielerwedstrijd? Of liever een 
festival of een straatfeest? Op www.herentals.be/evenementenloket vindt u alle informatie die 
u nodig hebt bij het organiseren van dit evenement. Aarzel niet om de stad op de hoogte te bren-
gen van uw plannen, wij helpen u met alle plezier verder. Vergeet zeker ook niet uw evenement 
in te geven bij www.uitdatabank.be, dan verschijnt het ook op de website van de stad.

Meer informatie: dienst communicatie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, communicatie@herentals.be

Gezocht: Buiten-gewone plekjes 

De vier Antwerpse regionale landschappen en landschapspark Zuidrand gaan op zoek naar vijftig 
plekjes in de provincie Antwerpen die een groene opknapbeurt kunnen gebruiken. Kent u een on-
gebruikt lapje grond dat een fruitboomgaard, speelbosje of volkstuintje zou kunnen worden, of een 
wild graspleintje met ruimte voor nieuwe inwoners als bijen, vlinders en vogels? U kunt dit plekje 
nog tot eind mei nomineren via www.buitengewoneplekjes.be. Daarna maakt een jury een selectie 
per gemeente. In het najaar kan iedereen dan stemmen op zijn of haar favoriete Buiten-gewoon 
plekje in Herentals. Begin 2014 krijgt het winnende plekje een groene renovatie. Onder renovatie 
worden geen grote infrastructuurwerkzaamheden bedoeld, maar eerder relatief kleine ingrepen 
om het plekje weer buitengewoon mooi te maken.

Meer informatie: karlien.maes@rlkgn.provant.be, tel. 014-85 90 23

Coördinatie van projecten rond de kleine nete 

De vallei van de Kleine Nete is een belangrijke open ruimte voor Vlaanderen. Verschillende 
Vlaamse diensten en afdelingen werken er projecten uit rond landbouw, natuur, bos, onroe-
rend erfgoed, waterbeheer en mobiliteit. Om de uitvoering van deze projecten op elkaar af 
te stemmen, heeft de Vlaamse regering de opvolgingscommissie Kleine Nete in het leven 
geroepen. Die bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken lokale besturen, het pro-
vinciebestuur, de Vlaamse overheid en middenveldorganisaties. Op het centrale e-mailadres  
info@kleinenete.be kan iedereen terecht met vragen over de Vlaamse plannen en projecten in 
de vallei van de Kleine Nete.

Meer informatie: www.kleinenete.be 
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mobiele Lijnwinkel komt tijdens de vrijdagmarkt 
naar Herentals

De mobiele Lijnwinkel staat voortaan elke eerste vrijdag van de maand van 8.30 uur tot  
15 uur op de Grote Markt, aan de Lakenhal. Zo hoeft u niet meer naar de Lijnwinkels in 
Antwerpen, Turnhout of Mechelen. U kunt in de mobiele winkel terecht voor informatie, 
een abonnement, een Lijnkaart, een Buzzypas of elk ander vervoerbewijs. U kunt er ook een 
klantnummer aanvragen, waarmee u de Belbus kunt gebruiken.

Meer informatie: www.delijn.be, tel. 03-218 14 11

Gezocht: gastgezinnen  

Van vrijdag 28 juni tot maandag 1 juli organiseren het stadsbestuur en het jumelagecomité de 
tweejaarlijkse burgeruitwisseling met Cosne-sur-Loire. De stad ontvangt dan een aantal gezin-
nen uit onze franse zusterstad. Naar goede gewoonte verblijven deze mensen in gastgezinnen. 
Ook deze keer is de stad op zoek naar Herentalse gezinnen die hun gastvrijheid willen tonen en 
hun huis een weekend willen openstellen voor onze gasten.

Wilt u deelnemen aan dit leerrijke jumelageproject, dan kunt u dit melden bij de dienst toe-
risme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be.

Smileys helpen autobestuurders om langzamer te rijden 

Overdreven snelheid is nog steeds een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Om weg-
gebruikers bewuster te maken van hun snelheid, maakt Politie Neteland de komende maanden 
gebruik van elektronische borden met een smiley erop. Tot eind oktober staan de borden tel-
kens voor een paar dagen op verschillende locaties in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. 
Wie zich aan de maximumsnelheid houdt, wordt beloond met een lachend gezicht; wie te snel 
rijdt, krijgt een sip gezicht te zien.

Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, 
tel. 014-28 50 50, technische.dienst@herentals.be

Vijf jaar fairtradegemeente  

Op 10 oktober 2008 heeft Herentals het label van fairtradegemeente behaald. In 2013 zijn we 
dus al vijf jaar een fairtradegemeente. 
Om deze vijfde verjaardag te vieren, 
werden de fairtrade-borden aan de in-
valswegen versierd met stickers met het 
opschrift ‘5 jaar’. 
Door het behalen van het label van fair-
tradegemeente laat de stad duidelijk zien 
dat ze werk maakt van eerlijke handel en 
solidair is met het Zuiden. De inspanningen 
die het stadsbestuur, de derdewereldraad 
en de fairtradetrekkersgroep sinds 2008 
doen met betrekking tot eerlijke handel 
worden nogmaals in de kijker gezet. 

[i] dienst ontwikkelingssamenwerking, 
Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, 
wereld@herentals.be, 
www.jeugddienstherentals.be

met Belgerinkel 
naar de Winkel

Van zaterdag 4 mei tot zaterdag 8 juni 
doet Herentals opnieuw mee aan de 
campagne Met Belgerinkel naar de 
Winkel van de Bond Beter Leefmilieu, 
Unizo en de Christelijke Mutualiteit. 
Met deze actie wil het stadsbestuur de 
mensen aanzetten om voor kleine in-
kopen de auto thuis te laten en de fiets 
te gebruiken. Wie met de fiets gaat 
winkelen bij een deelnemende han-
delaar, krijgt een stempel. Een volle 
spaarkaart (zeven stempels) geeft kans 
op een prijs. De prijzenpot van dit jaar 
bevat fietsen, fietstassen en geschenk-
manden van de Wereldwinkel.

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

Beweeg in de 
buitenlucht

 Blijf fit

Ontstress

koop 
lokaal

Stoot 
minder  

CO2 uit
Verminder 
de files

Fiets jeFiets je
Kern gezond
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EEN INITIATIEF VAN

PARTNERS

MET EEN DUW IN DE  
RUG VAN JE GEMEENTE

MAAK KANS 
OP EEN 

STIJLVOLLE 
FIETS VAN 
ACHIELLE

Met Belgerinkel naar de Winkel in een andere 
gemeente?  Er wacht een fiets op je in het station.
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SPONSOR

“Wij gaan voor eerlijke handel 
en duurzame landbouw! 
Jullie ook?”

www.fair tradegemeenten.be
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SOCIO

Op zoek naar 
een sociale woning?

Kleine Landeigendom Zuiderkempen 
verkoopt sociale kavels en koopwo-
ningen en -appartementen in Geel, 
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, 
Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, 
Olen, Vorselaar en Westerlo. Om u op 
de kandidatenlijst te laten inschrijven, 
moet u aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Zo mag uw inkomen een be-
paald bedrag niet overschrijden. Ook 
mag u geen andere woning in volle 
eigendom hebben. Het inschrijvings-
geld bedraagt 50 euro per register. De 
toewijzing van de woongelegenheden 
en de sociale kavels gebeurt in volgor-
de van inschrijving, rekening houdend 
met de Vlaamse voorrangsregeling.

Op zoek naar een  
betaalbaar woonkrediet?

U kunt u bij de Vlaamse Maatschappij 
voor Sociaal Wonen (VMSW) onder be-
paalde voorwaarden een sociaal krediet 
aanvragen. De voorwaarden gaan over 
uw inkomen, eigendom, solvabiliteit en 
leeftijd. Daarnaast bent u verplicht om 
de woning gedurende twintig jaar te 
bewonen. De rentevoet is afhankelijk 
van uw gezinssituatie, uw inkomen en 
de verrichting waarvoor u leent. In april 
2013 lagen de rentevoeten tussen 1,19 
en 2,97 procent. 
Als u een woning koopt die u wilt ver-
bouwen, dan moet de woning minstens 
dertig jaar oud zijn. Als u uw huidige 
woning wilt renoveren, dan mag het 
niet-geïndexeerde kadastraal inkomen 
van het huis niet hoger zijn dan 1.487,36 
euro. U mag geen andere woning in vol-
le eigendom of vruchtgebruik hebben 
(tenzij onder bepaalde voorwaarden).

Meer informatie: 
Kleine Landeigendom 
Zuiderkempen cvba,
Tongerlodorp 1, 2260 Westerlo, 
tel. 014-54 41 83, 
www.klz.be, info@kle.woonnet.be. 
Open op weekdagen van 9 tot 12 uur, op 
woensdag van 18 tot 20uur en in de na-
middag op afspraak.

Op zoek naar een lokale strijk- en schoonmaakdienst?

Sinds 2005 helpt het sociale bedrijf ’t Gerief u met uw 
strijk en schoonmaak. Voor beide prestaties betaalt u 
met dienstencheques. Die kosten 8,50 euro per uur (na 
fiscale aftrek kosten ze nog 5,95 euro). U kunt ze een-
voudig aanvragen bij Sodexo.

Hulp in het huishouden

Zoekt u hulp in het huishou-
den? Kunt u een helpende 
hand gebruiken bij het 
schoonmaken, ramen lappen 
of het eten klaarmaken? Dan 
is een huishoudhulp de op-
lossing. U kiest zelf hoeveel 
uur en hoe vaak u hulp wenst. 
In totaal werken ondertussen 
meer dan tweehonderd huis-

houdhulpen bij ’t Gerief. Voor Herentals zijn dat 34 huishoudhulpen die schoonmaken bij 
meer dan 250 gezinnen uit Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. 

Strijkdienst

Wilt u ondersteuning bij uw strijkwerk? U kunt uw strijk brengen naar een van de strijk-
ateliers. Na twee dagen haalt 
u de was weer netjes gestre-
ken op. ’t Gerief werkt met 
een puntenlijst. Een moei-
lijk te strijken kledingstuk 
krijgt hogere punten, en is 
dus duurder om te strijken. 
U kiest zelf hoe vaak u er 
gebruik van maakt en welke 
strijk u brengt.

’t Gerief heeft strijkateliers in 
Lille, Olen en Vorselaar. Klanten kunnen er dagelijks terecht met alle soorten strijk. Of dit nu 
om eenvoudige, moeilijke of grote stukken gaat, het maakt niet uit: de strijksters werken er 
met veel gedrevenheid aan. 

Het bedrijf heeft ook een strijkophaaldienst. Die komt onder meer in het ziekenhuis, het ad-
ministratief centrum en het OCMW. Medewerkers van deze organisaties kunnen hun strijk 
daar meegeven met de ophaaldienst.

de jobcoach

Zowel klanten als huishoudhulpen kunnen met hun vragen of zorgen terecht bij de job-
coach. De coach zorgt voor een goede selectie van nieuwe huishoudhulpen. Wanneer een 
huishoudhulp start, gaat de coach op bezoek bij de klant. Samen maken ze goede afspraken. 
De coach is ook belast met begeleiding en opleiding en met de opvolging van de afspraken. 
Zo geeft ’t Gerief zijn medewerkers echte kansen en kunnen klanten rekenen op kwaliteit, 
continuïteit en zorgzaamheid.

Meer informatie: ’t Gerief, tel. 014-28 57 57, www.tgerief.be
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Vooruitziend bouwen helpt kosten besparen

De Belg is geboren met een baksteen 
in zijn maag. Een eigen woning is vaak 
de belangrijkste investering in een 
mensenleven. U kunt bovendien ook 
bouwen met deze langetermijnvisie 
in uw achterhoofd. U kunt dan levenslang, zonder grote ingrepen of hoge kosten, uw woning 
aanpassen aan de veranderde noden van de bewoners. U kunt bijvoorbeeld de belangrijkste 
woonfuncties op de benedenverdieping plaatsen, of lichte, verplaatsbare binnenwanden ge-
bruiken. Ook drempels kunt u het beste vermijden.

Meer informatie: www.wooneenlevenlang.be 

Verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor 

Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) huurt woningen op de privémarkt om ze door te verhuren 
op de sociale markt. Uw woning verhuren aan het SVK biedt veel voordelen: een stipte huur-
betaling, een degelijk onderhoud van uw woning en een nauwkeurige opvolging van de huur-
derverplichtingen. Bovendien kunt u aanspraak maken op heel wat premies en voordelen als u 
uw woning wilt renoveren. Op dinsdag 14 mei organiseert het SVK een infoavond in de sociale 
campus Spiegelfabriek (Lierseweg 132/A). De presentatie start om 19.30 uur en eindigt rond 
21 uur. Na afloop is er nog tijd om vragen te stellen.

Meer informatie en inschrijvingen: Sociaal Verhuurkantoor Herentals, 
sociale campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A, tel 014-24 66 36, info@isom.be

SOCIO

Vlaanderen stopt met  
roken. U toch ook?

31 mei is de Werelddag zonder Tabak, 
traditioneel een dag om stil te staan 
bij de gevolgen van het roken. Wie 
zijn leven lang rookt, heeft 50 procent 
kans om vroegtijdig te overlijden aan 
een aandoening die het gevolg is van 
zijn rookgedrag. Elk jaar sterven in 
ons land alleen al bijna 20.000 men-
sen aan roken.

Het is simpel: hoe sneller u uw laat-
ste sigaret uittrapt, hoe meer extra 
levensjaren u verzamelt. Stoppen op 
wilskracht is mogelijk, maar stoppen 
met hulp verhoogt uw slaagkansen. Er 
zijn heel wat vormen van begeleiding 
en ondersteuning.

• Tabakstop: telefoneren naar 0800-
111 000 of chatten via www.tabak-
stop.be.

• ExSmoker: gratis applicatie die u 
kunt downloaden in de Appstore of 
op Google Play Store.

• Begeleiding: persoonlijk of in groep, 
bij een tabacoloog of een huisarts. 
Surf naar www.vlaanderenstopt-
metroken.be voor een adres in uw 
buurt. De consultatie wordt gedeel-
telijk terugbetaald door het zieken-
fonds.

Week van de Opvoeding

Van 16 tot 23 mei vindt in heel  
Vlaanderen de Week van de Opvoe-
ding plaats. Dit jaar is het thema 'Op-
voeden natuurlijk!'. In Herentals kunt 
u twee infoavonden bijwonen. Deel-
nemen is gratis.

Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet altijd

Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Soms weet u wel hoe u het beste kunt omgaan 
met bepaalde situaties, maar is het moeilijk om vol te houden. Tijdens deze infoavond be-
kijkt u wat uw kind kan op welke leeftijd, hoe u uw kind kunt aanmoedigen, welke regels 
en afspraken u kunt maken, en hoe en waar u uw grenzen kunt trekken. De infoavond vindt 
plaats op donderdag 16 mei van 19 tot 21.30 uur in buurthuis Diependaal (Musketstraat 
100) en is een organisatie van het OCMW Herentals en het Vormingscentrum Opvoeding en 
Kinderopvang (VCOK).

Ouderschap na (echt-)scheiding

Scheiden hoeft niet schadelijk te zijn voor de ontwikkeling van een kind, op één  
grote voorwaarde: dat u als ouder blijft denken en handelen als ouder. Op donderdag  
23 mei bent u van 19.30 uur tot 21.30 uur welkom bij het OCMW (Nederrij 133/A). U  
leert hoe u het nieuws van de scheiding aan uw kind kunt vertellen, welke reacties u 
kunt verwachten ten gevolge van de vele veranderingen en wanneer u zich zorgen moet 
maken.
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Circus Ronaldo
Amortale (10+)
Vrijdag 3 mei om 20 uur in een tent op plein De Vrede, Lichtaartseweg 131, Sint-Jozef-Olen

UITVErKOCHT

ntGnt 
Een lolita
Zaterdag 11 mei om 20 uur in de schouwburg (inlei-
ding om 19.15 uur)

Sinds de beroemde roman van Vladimir Nabokov is 
Lolita als kindvrouwtje een archetype geworden. Voor 
deze creatie schreef Bernard Dewulf twee monologen 
die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Els Dottermans speelt een vrouw die terugkijkt op 
haar verboden relatie als jong meisje met een oudere man. frank focketyn speelt een oudere man 
die terugkijkt op een even ongrijpbare als schuldige als paradijselijke tijd.

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenprijs)

faBULeUS 
Niks is wat het lijkt (8+)
Zondag 12 mei om 14 uur (UITVErKOCHT) 
Zondag 12 mei om 16 uur in het Begijnhof

Victoria is aan het sparen voor een meterslange vlecht. 
Langs haar vlecht moet ooit een prins omhoog klim-
men. De hoofdpijn neemt ze er graag bij. Tot ze op een dag een dichter ontmoet in een park. Niks 
is wat het lijkt is een locatievoorstelling die kinderen en volwassenen meevoert voor een wande-
ling door een echt park. Onderweg zijn ze van heel dichtbij getuige van een geestig liefdesdrama 
in een levensecht decor.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

nele Van den Broeck  
KWEST#1: Het brein  
Donderdag 16 mei om 20 uur in de Lakenhal

KWEST#1: Het brein is een theatraal-wetenschappelijke lezing 
waarin Nele Van den Broeck over de werking van de hersenen en 
de nieuwste ontdekkingen in de neurologie vertelt. Zij brengt ele-
menten uit wetenschap, cabaret, muziek en theater samen in een 
voorstelling die zowel vermaakt als informeert en ontroert.

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenprijs)

mungu Cornelis en Bart Cannaerts  
Try-outs
Vrijdag 24 mei om 20 uur in jeugdhuis 10r20

UITVErKOCHT

PrOGrAMMA CC 'T SCHALIKEN

aurélia
Bootconcert 
Zondag 26 mei om 11 uur op de Dorian  
Gray, jachthaven, Noordervaart 45,  
Herentals

Voor het eerst organiseert cc ’t Schaliken 
een concert op de Dorian Gray, de ca-
féboot in de jachthaven. Tom Theuns 
(Ambrozijn en Living roots) en Aurélie 
Dorzée (Trio Trad en Pantha rei) bren-
gen in het ruim van dit binnenschip 
een muzikale performance. Op het 
kleine podium in het ruim leven ze zich 
uit op de meest uiteenlopende instru-
menten. Naast de gebruikelijke viool, 
altviool en gitaar hoort u onder meer 
banjo, trompetviool, harmonium en 
etnische vocalen.

Toegang: 13 euro / 10 euro (Vrienden-
prijs)

Percussive 
SjowEr!
Vrijdag 31 mei om 20 uur 
in de schouwburg

UITVErKOCHT
Info en tickets: 
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
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Vzw ter Vesten 
Meidagen: Kinderen op het Kasteel  
Van zaterdag 11 mei tot en met zondag 26 mei 
Open op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

Naar jaarlijkse traditie nodigt vzw Ter Vesten in mei de Herentalse scholen uit voor een samen-
werkingsproject op kasteel Le Paige. Met de medewerking van de Academie voor Beeldende 
Kunst en onder de gedreven begeleiding van de eigen leerkrachten, werken de kinderen van de 
lagere scholen met verrassend frisse fantasie rond een zelfgekozen thema. De kinderen nodigen 
ouders, grootouders, familie en vrienden uit om hun werkjes te komen bewonderen.

Extra: zondag 12 mei van 14 uur tot 18 uur in de ‘groene kathedraal’ in het park: Open Park met 
optredens van Herentalse muziekverenigingen.

De toegang is gratis.

Silvia Bonotto  
Colors of a Soul
Van zaterdag 18 mei tot en met zondag 9 juni
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14 tot 17 uur
Lakenhal

Silvia Bonotto is een gevoelsmens. Haar olieverfschilderijen zijn 
een figuratieve voorstelling uit haar geheugen. In een voortdu-
rend, soms maandenlang verbeterproces is het kleurrijke resul-
taat pas af als het beantwoordt aan het beeld in haar hoofd. En 
zo vertaalt de kunstenares haar verhalen in abstracte werken. Een expositie die het ontluikende 
zomergevoel zal stimuleren en u zin zal geven om Silvia en de verhalen achter haar werken beter 
te leren kennen.

De toegang is gratis.

trage Post, 
van nu naar straks
Briefschrijven is een mooie, wat ver-
geten kunst. De vzw Waerbeke, de er-
kende sociaal-culturele beweging voor 
stilte en leefkwaliteit, nodigt iedereen 
uit om te communiceren met komen-
de generaties in de vorm van Trage 
Post, brieven die pas in 2030 door de 
geadresseerde geopend worden. U 
schrijft bijvoorbeeld een brief aan uw 
eerste kleinkind, een opvolger op uw 
werk of de toekomstige burgemeester. 

Op zondag 9 juni kunt u deelnemen 
aan een stiltewandeling en schrijf-
workshop in kasteel Le Paige (Nederrij 
135). De wandeling vertrekt om 14 uur. 
Van 15.30 uur tot 16 uur is er een pauze 
met een drankje en een versnapering.  
De schrijfworkshop start om 16 uur 
en eindigt om 18 uur. Pen, papier en 
een briefomslag liggen ter plaatse voor 
u klaar. Deelnemen is gratis. U moet  
zich wel vooraf inschrijven via  
cultuurcentrum@herentals.be of tel. 
014-28 51 30.

U kunt uw brief tot en met 15 oktober 
versturen naar: Trage Post Herentals, 
Kempens Karakter, Begijnhof 27, 2200 
Herentals. registreer uw brief ook op 
www.portaalvandestilte.be. Daar kunt 
u uw gegevens en die van de geadres-
seerden up-to-date houden. Op www.
destillekempen.be vindt u meer infor-
matie over de definitieve bewaarplek-
ken.

Meer informatie: 
Vormingplus Kempen, Christa Truyen, 
tel. 014-41 15 65, 
christa.truyen@vormingpluskempen.be 

TENTOONSTELLING

CULTUUr

Jazz in de academie: eva nodigt uit ... 
Op 7 mei om 19.30 uur kunt u in 
de auditiezaal van de Academie 
voor Muziek, Woord en Dans 
enkele rijzende sterren van de 
Belgische jazz aan het werk zien. 
Eva Tulkens, leerkracht zang aan 
de academie, nodigt haar col-
lega-leerkrachten uit voor een 
daverend concert met jazz- en 
popklassiekers . Op het podium 
staan allemaal jonge mensen 
die, ondanks hun leeftijd, al een 
solide reputatie hebben opge-
bouwd op zowel Vlaamse als buitenlandse jazzpodia. Zo werkten zij mee aan opnames en con-
certen van Jef Neve, Clouseau, faerge, Stray Dogs en Trio Lau. De toegang is gratis.
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VLOT OP STAP IN HErENTALS

Winkelen in Herentals

Met meer dan 150 handelszaken en meer dan 22.000 vierkante meter 
verkoopsruimte is Herentals een groeiend winkelcentrum. De voorbije 
jaren kwamen er in onze stad heel wat nieuwe restaurantjes, horeca-
zaken en winkels bij. De handelaarsvereniging Thals en het Herentalse 
stadsbestuur slaan graag de handen in elkaar om het u naar de zin te 
maken in dit ondernemende Herentals. Zo kunt u heel de zomer lang 
winkelwandelen op zaterdag in onze verkeersvrije Zandstraat Winkel-
wandelstraat.

kom te voet of met de fiets

Het stadscentrum van Herentals is perfect te voet en met de fiets be-
reikbaar. In de zone 30 in het stadscentrum hebben voetgangers en 
fietsers voorrang op het gemotoriseerd verkeer. Op tal van plaatsen 
in het centrum vindt u trouwens fietsenstallingen, waaraan u uw fiets 
veilig kunt vastmaken. Verder is de stad ook goed bereikbaar met de 
bus of met de trein. Uw familie of vrienden buiten Herentals kunnen 
dus ook altijd mee op winkeltocht. En als het echt niet anders kan, dan 
neemt u toch gewoon de wagen?

Parkeren

De handelaars in het stadscentrum zijn ook met de wagen gemakkelijk 
bereikbaar. Alle parkeerterreinen bevinden zich op wandelafstand van 
de winkelstraten. Op de Augustijnenlaan, de Belgiëlaan, de Molenvest 
en aan het station kunt u gratis parkeren. Voor een korte winkeluitstap 
kunt u ook in de meeste centrumstraten gratis parkeren. In deze ‘blau-
we zone’ moet u van 9 tot 18 uur uw parkeerschijf gebruiken, behalve 
op zondagen en feestdagen. Parkeren met een parkeerschijf kan maxi-
maal twee uur.

Betalend parkeren kan op de Grote Markt, achter zaal 't Hof en hotel 
Karmel, aan de Sint Waldetrudiskerk en in de Zandstraat, de Bovenrij, 
het Hofkwartier en de fraikinstraat. Wie korter dan tien minuten par-
keert, kan hier een gratis ticket nemen aan de parkeerautomaat. Voor 
het gratis ticket drukt u op de groene knop van de parkeerautomaat, 
zonder dat u geld in de automaat steekt. Zo kunt u snel een winkel bin-
nenspringen voor een kleine aankoop.

Langs de ring en in de binnenstad staan verkeersborden die de parkeer-
zones in de stad aanduiden. Er zijn zes parkeerzones: zone Centrum (de 
vroegere P-route langs de Augustijnenlaan en Belgiëlaan), zone Zieken-
huis, zone Station, zone Schaliken, zone Bovenpoort en zone Kerkplein. 
Elke parkeerzone heeft een eigen kleur. Als u de kleur van een bepaalde 
zone volgt, komt u automatisch op de parkeerplaats in kwestie terecht.
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SPOrT

Let's Get fit

Het VTM-programma Let’s Get fit wil Vlaanderen fitter en gezonder krijgen. Een van de koplo-
pers van het programma is stadsgenote Viviane Van den Eynde. Omdat sporten in groep veel 
leuker is dan alleen, roept Viviane alle inwoners van Herentals op om haar beweeg- en voedings-
programma mee te volgen. En als u het liever wat rustiger aan doet, kunt u haar ook vanuit uw 
zetel op facebook volgen. U kunt Let’s Get fit bekijken bij VTM, op maandag om 20.30 uur. 

Ook de stad vindt het belangrijk dat u genoeg beweegt. Daarom zorgt de stad voor een laag-
drempelig en gevarieerd bewegingsaanbod. 

  Wanneer? Wat? Waar? Hoe laat?
  maandag  Aquagym voor senioren Netepark 15.20 - 16.05
     16.15 - 17.00
  maandag Badminton  Sporthal Noorderwijk 13.30 - 15.00
  dinsdag Nordic walking Netepark 10.00 - 11.45
  dinsdag functional training De Vossenberg 17.00 - 18.00 
  dinsdag Aquafitness Netepark 19.00 - 19.50
  dinsdag Aquasculp Netepark 20.00 - 20.50 
  woensdag functional training De Vossenberg 09.00 - 10.00 
  woensdag Seniorenfitness De Vossenberg 10.00 - 11.00 
  woensdag Aquajogging Netepark 20.00 - 20.50 
  woensdag Aquafitness Netepark 21.00 - 21.50 
  donderdag Zumba De Vossenberg 17.00 - 18.00 
  donderdag Badminton  De Vossenberg 13.30 - 16.00 
  donderdag Zwangerschapszwemmen Netepark 20.00 - 20.50 
  donderdag Aquasculp Netepark 21.00 - 21.50 
  vrijdag Aquafit voor senioren Netepark 09.00 - 09.50 

Meer informatie: www.uitinherentals.be/sport 

Provinciale Sporteldag voor actieve vijftigplussers 

Op donderdag 16 mei zijn alle vijftigplussers welkom in het BLOSO-centrum voor de jaarlijkse 
provinciale Sporteldag. U kunt er sporten op uw eigen tempo en genieten van koffie met taart 
en een muzikaal optreden. Deelnemen kost 10 euro. U kunt zich nog tot maandag 6 mei in-
schrijven bij de sportdienst. De Sporteldag is een organisatie van BLOSO in samenwerking met 
het stadsbestuur.

Paul Herygers Classic 

Op zaterdag 4 mei kunt u deelnemen aan de Paul Herygers Classic. De sportieve fietsers kunnen 
kiezen voor een tocht van 60, 88, 125, 160 of 180 kilometer. De Classic start aan het BLOSO-
centrum. Deelnemen kost 5 euro. Wilt u het wat kalmer aan doen, dan kunt u deelnemen aan de 
familietocht. Deze tocht van 28 kilometer brengt u langs de mooiste plaatsen van Herentals en 
omstreken. De familietocht start op het BLOSO-centrum of aan Den Hertog in Olen. Deelnemen 
kost 2 euro, koffie of pannenkoek inbegrepen. Leden van de Gezinsbond krijgen zowel voor de 
Classic als voor de gezinstocht een euro korting.

Meer info: www.paulherygersclassic.be

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

zomersportkampen

Tijdens de zomervakantie kunnen kin-
deren en jongeren zich uitleven op 
meer dan vijftig sportieve activitei-
ten. Er staan vijf sportweken op het 
programma en elke week heeft een 
thema. 

Voor kleuters zijn er sportdagen van 8 
tot 12 juli en van 29 juli tot 2 augustus. 
Deelnemen kost 15 euro per dag.

Kinderen uit het lager en secundair on-
derwijs kunnen komen sporten van 1 
tot 5 juli, van 8 tot 12 juli, van 22 tot 
26 juli, van 29 juli tot 2 augustus en 
van 5 tot 9 augustus. Een sportkamp 
van een week kost tussen 75 euro en 
142,50 euro. Deelnemers uit Herentals 
krijgen 20 procent korting op de kamp-
prijs. Twee of meer kinderen uit het-
zelfde gezin die op hetzelfde moment 
inschrijven voor dezelfde kampweek, 
krijgen 30 procent korting. Houders 
van een Vrijetijdspas genieten 50 pro-
cent korting op de normale kampprijs.

Inschrijven kan vanaf dinsdag 21 mei 
via www.uitinherentals.be/sportkam-
pen-zomervakantie. Daar vindt u ook 
alle informatie over de sportkampen. 
U kunt ook nog altijd aan de balie van 
de sportdienst inschrijven.

turbozwemmen tijdens 
de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie kunnen kin-
deren vanaf drie jaar in de zwembaden 
van het Netepark zwemlessen volgen. 
Kinderen die al een diploma van 25 
meter schoolslag behaalden, kunnen 
andere zwemstijlen aanleren of zich 
vervolmaken. Ook overlevingszwem-
men staat op het programma. De les-
senreeks omvat tien lessen. U kunt kie-
zen voor de lessenreeks van 1 juli tot en 
met 12 juli 2013 of van 19 augustus tot 
en met 30 augustus 2013. 

Inschrijven kan vanaf 
dinsdag 21 mei 2013 via 
www.uitinherentals.be/turbozwemmen
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Vrijwilligers gezocht
Kreatief Herentals is een vereniging die 
onder meer cursussen computerlessen, 
bloemschikken, koken, talen, kantklos-
sen, kalligrafie en confectie aanbiedt. 
De cursussen worden gegeven door 
vrijwilligers. Kreatief is op zoek naar 
gemotiveerde mensen die graag ande-
ren iets bijbrengen. Bent u zo iemand? 
Neem dan zeker contact op.

Meer informatie: vzw Kreatief, Elke Krij-
nen, Grote Markt 25, tel. 014-23 12 77, 
kreatief.herentals@skynet.be

Volkstuinen 
De winter is dan stilaan toch verdwe-
nen, maar de Volkstuinen laten zich niet 
kennen. Op woensdag 8 mei gaan ze op 
bezoek bij de VrT en de plantentuin van 
Meise. Op zondag 12 mei kunt u vanaf 
13.30 uur naar de grote plantenruildag 
in de serres van het Scheppersinstituut.

Langste nacht van  
Begeleid Wonen
Op zaterdag 25 mei organiseert Bege-
leid Wonen Herentals naar jaarlijkse 
gewoonte De Langste Nacht. Begeleid 
Wonen biedt begeleiding aan huis voor 
volwassen personen met een han-
dicap. De fuif krijgt dit jaar een extra 
feestelijke toets met een gastoptre-
den van Laura Lynn. Iedereen is vanaf  
19 uur welkom in zaal 't Hof.

Infoavond coöperatieve bank newB 

Uw spaargeld is te belangrijk om alleen aan bankiers over te laten. Dat heeft de financiële crisis 
genoegzaam uitgewezen. Sinds de financiële crisis krijgen duurzamere manieren om spaargeld te 
beheren steeds meer aandacht. NewB is zo een coöperatieve, ethische en duurzame bank. NewB 
stelt zijn bankproject graag aan u voor op dinsdag 28 mei om 20 uur in de Lakenhal. De toegang is 
gratis en inschrijven is niet nodig. 

Meer informatie: www.ikbankmee.be

an nelissen – de moedermonoloog 

Van An Nelissen zijn we gewend dat ze zegt wat de meeste 
mensen zelfs niet durven denken (zoals in De Vaginamo-
nologen en De Menopauzemonoloog). In haar nieuwste 
show, De Moedermonoloog, gaat ze nog een stap verder. 
Ze zegt nu ook wat ze tot voor kort zelf niet durfde te den-
ken, namelijk: “Als ik wist wat ik nu weet, zou ik dan nog 
moeder willen worden?”. Bereidt u voor op een avond 
lachen om het moederschap, politiek correcte kinder-
opvang en het lege-nestsyndroom. De voorstelling vindt 
plaats op dinsdag 7 mei om 20 uur in cultuurcentrum ’t 
Schaliken. Kaarten kosten 18 euro en zijn verkrijgbaar via 
het cultuurcentrum (www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30).

Meer informatie: www.annelissen.com

Schrijven voor eerste lezers 

Verhalen schrijven voor beginnende lezertjes is niet eenvoudig. U hebt maar een beperkt aantal 
woorden ter beschikking en moet u aan een heleboel regels houden (de zogenaamde AVI-niveaus). 
Een hele uitdaging om de spanning en de humor erin te houden. Ouders, leerkrachten en mensen 
die ervan dromen een kinderboek te schrijven, kunnen deelnemen aan de schrijfworkshop van 
jeugdauteur Aag Vernelen. De lessen vinden plaats op donderdag 30 mei, 6 juni en 13 juni, telkens 
van 19.30 tot 22 uur, in het schrijfatelier van Aag (Stationsplein 7). Deelnemen kost 75 euro.

Meer informatie en inschrijvingen: www.aagvernelen.be, aagvernelen@gmail.com

In the Spotlight met dr. Hendrik Cammu 

Op maandag 27 mei om 20 uur staat Hendrik Cammu in de schijnwerpers in het Huisvande-
Mens (Lantaarnpad 20). Hendrik Cammu is professor gynaecologie aan de VUB, maar bij het 
grote publiek werd hij bekend door zijn medische rubriek in De Laatste Show. Tijdens de lezing 
Gezond leven: verouderen voor beginners maakt hij een reis door de levensloop van de Vla-
ming. Alle obstakels die een mens tegenkomt, komen aan bod: van verkeersongelukken tot 
obesitas en van seks tot hartaandoeningen. Cammu geeft ook allerhande tips om uw lot zelf 
in handen te nemen. In the Spotlight is een initiatief van het HuisvandeMens Herentals en de 
Herentalse Vrijzinnige Vereniging. De toegang is gratis. U moet wel vooraf reserveren.

Meer informatie en inschrijvingen: HuisvandeMens, tel. 014-85 92 90, herentals@demens.nu

montmartre zoekt kunstenaars 

Op zondag 8 september vindt, samen met de Open Monumentendag, de vierde editie van 
Montmartre op het Begijnhof plaats. De organisatie is op zoek naar kunstenaars die rond de 
Begijnhofkerk hun werk willen exposeren. Inschrijven kan bij Claire Perdaen, tel. 014-21 07 88, 
claire.perdaen@skynet.be.
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fairtradepicknick in het Begijnhof 

Op zondag 19 mei zorgt 
de Wereldwinkel voor 
een fairtradepicknick in 
de boomgaard op het 
Begijnhof. Breng uw 
borden, bekers en be-
stek mee en kom proe-
ven van een eerlijk buf-
fet met producten uit 
de Wereldwinkel en de 
lokale economie. Om 
11.30 uur kunt u genieten van een aperitief en om 12 uur wordt het buffet geopend. Een liveop-
treden van Vers folk en kinderanimatie zorgen voor extra gezelligheid. Deelnemen kost 8 euro, 
kinderen jonger dan twaalf jaar betalen 4 euro. Vooraf inschrijven is verplicht. De fairtradepick-
nick is een organisatie van de Wereldwinkel en de fairtradetrekkersgroep van Herentals. Bij slecht 
weer vindt de picknick plaats in het Sint-Jozefinstituut in de Burchtstraat.

Meer informatie en inschrijvingen: Wereldwinkel, Begijnhof 29, ben-peeters@live.be

de drei musketrezen 

Didina d'Artagnan wil Musketrees worden en begeeft zich naar Parijs om zich aan te sluiten 
bij de Musketrezen van de koningin. Nog voor ze goed en wel aangekomen is, belandt ze mid-
den in het complot van de machtswellustige kardinaal richelieu om de koning in diskrediet te 
brengen. Samen met de andere Drei Musketrezen moet zij proberen frankrijk te redden. Zal zij 
slagen in haar opzet?

De heerlijke avonturen en komische situaties van de Drei Musketrezen vormt de laatste pro-
ductie van Theaterspektakel van dit seizoen. Het is geen herneming van De Drie Musketiers uit 
de beginjaren van Theaterspektakel, maar een compleet nieuwe, komische bewerking van Tom 
Pernet, met zang en dans, degengevechten en veel onverwachte wendingen, gebracht door de 
hele cast van Theaterspektakel.

Speeldata: 17, 18, 19, 23, 24 en 25 mei in de schouwburg van cc ’t Schaliken, telkens om 20 uur, 
behalve zondag om 15 uur.

reservering: cc ’t Schaliken, tel. 014-28 51 30, cultuurcentrum@herentals.be of via 
www.theaterspektakel.be. 

Provinciaal kampioenschap voor juniores 

Op zaterdag 11 mei fietsen de provinciale junioren-renners door Herentals. Ze vertrekken om  
14 uur aan Hulzen en komen daar 114,8 kilometer later terug aan. Het parcours loopt langs Hulzen, 
Poederleeseweg en Watervoort. 

Meer informatie: Raf Govaerts, gsm 0494-20 27 24

Garageverkoop 

KWB Sint-Jan organiseert op zaterdag 18 mei van 9 tot 16 uur zijn vijfde garageverkoop. De verkoop 
vindt plaats in de straten van de wijk Sint-Janneke. Kandidaat-verkopers uit andere straten mogen 
zich installeren op het plein op de hoek van Veldhoven en Krakelaarsveld. Vanaf 9 uur kunt op het 
plein gratis een lijst krijgen met de deelnemers, de aangeboden koopwaar en een wegbeschrijving. 
Inschrijven voor de verkoop kan tot 12 mei en kost 3 euro.

Meer informatie: Jos Janssens, gsm 0472-93 36 80, krakel.janss@telenet.be

Onze rijkdom

Op zondag 2 juni bent u om 16 uur 
welkom in de Sint-Waldetrudiskerk 
voor Onze rijkdom, de eerste voor-
stelling van Uit de Kunst, een nieuwe 
reeks activiteiten van Heilige Huisjes. 

Onze rijkdom laat u kennismaken met 
de liedjes van een dozijn mensen, alle-
maal ervaren in het leven in armoede. 
Eenvoudig, ontroerend, herkenbaar, 
maar ook met een flinke dosis humor 
zingen ze over eenzaamheid en geluk. 
Zij schreven hun liedjes zelf, bege-
leid door zanger en acteur Hans van  
Cauwenberghe. Hij coacht de groep, 
dirigeert en stimuleert. 

Voor het optreden is er een inleiding 
van priester en kunsthistoricus rudi 
Mannaerts over het merkwaardige 
voormalige hoofdaltaar van de Sint-
Waldetrudiskerk. Wat hebben de en-
gel, het rood-blauwe kruis en de geke-
tende mensen te betekenen? En wat 
is het verband met de boodschap van 
Onze rijkdom? 

Zowel de inleiding als het concert is 
gratis. Na afloop kan u nog even na-
praten bij een drankje in de tuin van 
de dekenij. Het optreden van Onze 
rijkdom is een organisatie van Heilige 
Huisjes in samenwerking met De  
fakkel.

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 27/04  
tot 05/05

TENTOON WAK – Atelier X: Dakloos natuurtalent, wat nu? / Lakenhal / Van 
14 tot 17 uur, maandag en dinsdag gesloten

TENTOON WAK – françois Van roy: Barlikken 20 en 13 / Lakenhal / Van 14 
tot 17 uur, maandag en dinsdag gesloten

TENTOON WAK – Tabula rasa: Natuurtalent / Kasteel Le Paige / Van 14 tot 
17 uur, maandag en dinsdag gesloten

Van 27/04  
tot 25/05

TENTOON WAK – Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: De Dertien / 
De Vitrine, Markgravenstraat 77 / Maandag, dinsdag en woens-
dag van 13 tot 22 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur 

Wo 01/05 MUZIEK WAK – Muziekmozaïek: Het witte WAK-paard / foyer cc ’t Schali-
ken / Om 15 uur en om 20 uur

Do 02/05 MUZIEK WAK – Muziekmozaïek: jeugd Battle of the bands pop, rock en 
jazz / foyer cc ’t Schaliken / Van 17 tot 22 uur / 
Info: www.samwdherentals.be

Vr 03/05 UIT WAK – GEUAN en The Quest: folk / Lakenhal / 20 uur

MUZIEK WAK – Muziekmozaïek: Herentalse koren / Zaal ’t Hof / 20 uur

INfO Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal / Van 8.30 uur tot 15 uur

Za 04/05 UIT WAK – Muziekmozaïek: bal populaire / Zaal ’t Hof / 20 uur

Zo 05/05 UIT Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut Snepkensvijver,  
Lichtaartseweg / Van 9 tot 11 uur / Info: www.natuurpuntna.be,  
tel. 014-51 61 57

Di 07/05 HUMOr An Nelissen – De Moedermonoloog / cc ’t Schaliken / 20 uur

rAAD Gemeenteraad / raadzaal administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

PEUTEr Peuters & Zo / Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /  
Van 9 tot 12 uur

Wo 08/05 SOCIO familiegroep dementie – Hoe zorg dragen? / Het Convent,  
Begijnhof 17 / Van 17 tot 19 uur

Za 11/05 THEATEr NTGENT– Een lolita / cc ’t Schaliken / 20 uur (inleiding om 19.15 uur)

UIT Herdenking V-dag / Lakenhal / 9.45 uur

Van 11/05  
tot 26/05

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

Zo 12/05 THEATEr 
MUZIEK  

fABULEUS – Niks is wat het lijkt (8+) / Begijnhof van Herentals cc ’t 
Schaliken / 14 uur (uitverkocht) en 16 uur

Van 12/05  
tot 14/05

KErMIS Meikermis / Morkhoven

Ma 13/05 BLOED Bloedinzameling rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Van 
17.30 tot 20.30 uur

Di 14/05 INfO Verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor / Campus  
Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A / 19.30 uur

PEUTEr Peuters & Zo / Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /  
Van 9 tot 12 uur

Do 16/05 rAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 
/ 20 uur

INfO Week van de Opvoeding – Groot worden doen ze vanzelf,  
luisteren niet altijd / Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 / 
Van 19 tot 21.30 uur

SENIOr Provinciale Sporteldag / BLOSO-centrum

WOOrD Nele Van den Broeck – KWEST#1: Het brein / 20 uur / Lakenhal

Vr 17/05 VrOUW Vrouwenraad – Bezoek aan het radiomuseum / fundatiehuis, 
Begijnhof / 13.30 uur / Info: Louisa van Sand, tel. 014-22 00 55

THEATEr Theaterspektakel – De drei musketrezen / Schouwburg ’t Schaliken 
/ 20 uur

Za 18/05 fIETS fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur

THEATEr Theaterspektakel – De drei musketrezen / Schouwburg ’t Schaliken 
/ 20 uur

VErKOOP Garageverkoop KWB Sint-Jan / Info op hoek Veldhoven en 
Krakelaarsveld / Van 9 tot 16 uur

Van 18/05  
tot 09/06

TENTOON Silvia Bonotto – Colors of a Soul / Lakenhal / Op woensdag,  
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Za 19/05 UIT fairtradepicknick / Begijnhof / 11.30 uur

THEATEr Theaterspektakel – De drei musketrezen / Schouwburg ’t Schaliken 
/ 15 uur

Ma 20/05 UIT Veeprijskamp / Multifunctioneel terrein Herenthoutseweg / 13 uur

Di 21/05 PEUTEr Peuters & Zo / Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /  
Van 9 tot 12 uur

Do 23/05 SENIOr Grijze Panters – Nationale dag in Mechelen /  
Info: ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

INfO Week van de Opvoeding – Ouderschap na (echt)scheiding / 
OCMW, Nederrij 133/A / Van 19.30 uur tot 21.30 uur

THEATEr  Theaterspektakel – De drei musketrezen /  
Schouwburg ’t Schaliken / 20 uur

Vr 24/05 HUMOr Mungu Cornelis en Bart Cannaerts – Try-outs /  
Jeugdhuis 10r20 / 20 uur / UITVErKOCHT

Za 25/05 THEATEr Theaterspektakel – De drei musketrezen /  
Schouwburg ’t Schaliken / 20 uur

UIT Begeleid Wonen – De Langste Nacht / Zaal ’t Hof / 19 uur

Zo 26/05 KLASSIEK / 
MUZIEK 

Aurélia – Bootconcert / Boot in de jachthaven, Noordervaart 45 
/ 11 uur

Ma 27/05 BLOED Bloedinzameling rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
Van 17.30 tot 20.30 uur

INfO In the Spotlight: dr. Hendrik Cammu – Gezond leven: verouderen 
voor beginners / HuisvandeMens, Lantaarnpad 20 / 20 uur

Di 28/05 rAAD raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

PEUTEr Peuters & Zo / Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /  
Van 9 tot 12 uur

UIT Infoavond coöperatieve bank NewB / Lakenhal / 20 uur

Vr 31/05 HUMOr /
MUZIEK 

Percussive – SjowER! / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVErKOCHT
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aCtIeVe SenIOR

OkRa Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag TUrNEN Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur  

Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34

Elke woensdag fIETSEN Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur  
Info: Adolf fioole, tel. 014-22 22 93

Elke donderdag PETANQUE Petanque / Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur  
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37

OkRa Sint-antonius
Elke maandag PETANQUE Het Convent / Van 14 tot 17 uur  

Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 866

Elke woensdag fIETSEN Vertrek aan de 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 en 
donderdag 

DANSEN Dansen voor senioren op moderne muziek  
(zonder partner) / Sportcomplex De Vossenberg / 
Van 9 tot 12 uur / Info: Marie-Louise Bertels,  
tel. 014-21 99 79

Elke dinsdag PETANQUE
MINIGOLf
KAArTEN
BINGO 

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

Elke donderdag fIETSEN Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur / 
Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

Sportelen
Elke maandag BADMINTON Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke maandag AQUAGyM Netepark / Van 15.20 tot 16.05 uur en 
van 16.15 tot 17 uur

Elke woensdag  LICHAAM IN 
EVENWICHT 

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BADMINTON De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag  AQUAfITNESS Netepark / Van 9 tot 9.50 uur

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 maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

OP feeStdaGen zIJn eR Geen WandeLInGen.

BUrGErZAKEN

 Geboorten

 28/02 Jalyna, dochter van Jolien Arijs en Jean Lopes ferreira Viegas

 01/03 Eve, dochter van Daisy Moons en Steven Vansant

 02/03 Levi, zoon van Thi Lê en Peter Geeraerts

 02/03 Bent, zoon van Elly Smets en roel Weymiens

 04/03 Kaat, dochter van Anneline Jaspers en Daan Vangramberen

 05/03 Emma, dochter van Mary-Ann Van Bost en Luc Poortmans

 06/03 Tille, dochter van Lies Heylen en raf De Schutter

 07/03 Mille, dochter van Marlies Janssens en raf van der Made

 07/03 Nand, zoon van Sanne Belmans en Jelle Vermeulen

 12/03 Pieter, zoon van Hilde Diels en Toon Vrelust

 14/03 Leonard, zoon van Christina Ntanti en Neal Leysen

 15/03 Hannes, zoon van Angelique Milis en Maarten Moonen

 18/03 Lili, dochter van Isabelle Van Landeghem-De rauw en frederik 

  Cremers

 21/03 Vince, zoon van Cindy rieberghs en Jorrit Proost

 21/03 Mies, dochter van Bieke Verhaegen en Peter Verpoorten

 23/03 Dean, zoon van yasmine Geleleens en Sven Geerts

 Overlijdens

 01/03 Heidi Michielsen (44)

 04/03 Mathilda Kempen (95), weduwe van Petrus Bollen

 09/03 Emma Anthonis (87), weduwe van Willy Kets

 10/03 Hendrik Mertens (96), weduwnaar van Maria Haemhouts

 10/03 Johan De Pillecyn (59)

 12/03 yvonna Leemans (89), weduwe van Karel Olyslaegers

 12/03 Hubert Heylen (59), echtgenoot van Martha Daelemans

 14/03 Maria Cannaerts (75)

 17/03 Maurits Van Mensel (67), weduwnaar van Elzbieta Pawlik

 18/03 Maria Bellens (93), echtgenoot Maria Verbinnen

 20/03 rosalia Daems (96), weduwe van Albert Van roosbroeck

 20/03 Anna Engelen (86), weduwe van Jan Cloots

 22/03 Maria Huyskens (75), echtgenote van Emilius Verhaert

 23/03 Albert Laureys (97), echtgenoot van Henriëtte De Moor

 25/03 filomena Verboven (84), weduwe van Michaël Diels

 27/03 Maria Laeremans (73), echtgenote van Henri Van Hove

 28/03 Simone Nuyts (76), echtgenote van Stanislaus Coopmans

 Huwelijksaankondigingen

 Meinhardt Pepels (Herentals) en Mauwa Kaczorowski (Herentals)

 Tom Van Houdt (Herentals) en Elly Nietvelt (Herentals)

 Michel Heirman (Herentals) en Nancy Jacobs (Herentals)

 Kenny Marien (Herentals) en Liesbeth Van Genechten (Herentals)

 Mario Vanhuyck (Herentals) en Marijke De Bie (Herentals)

 Johan Boeckstaens (Herentals) en Sandra Heylen (Herentals)

 Steve Daniels (Herentals) en Saskia Blockx (Herentals)

 Huwelijken

 Daan Six (Herentals) en Inge Verbiest (Herentals)
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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

Awel 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132 015-23 73 93

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Woonzorglijn 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 132/A 015-23 73 93

Muziekacademie - Hikstraat 28 014-21 33 05

Netepark - Vorselaarsebaan 014-85 97 10

NMBS - Herentals 03-229 56 14

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

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 11 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

Spreekuren OCmW Herentals
-  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

SPrEEKUrEN
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: tel. 014-28 50 50.

burgemeester Jan Peeters 
Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en coördinatie, 
communicatie en informatie, bevolking en burgerlijke stand, openbare werken 
en gemeentelijk patrimonium

maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, monumenten en 
landschappen, landbouw en plattelandsontwikkeling

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Jan Bertels
financiën, jeugd, internationale samenwerking, informatica, huisvesting, 
OCMW en kerkfabrieken

maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Ingrid Ryken
Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed en  
museumbeleid, toerisme en jumelages

maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden 
Sport en personeel

alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be

schepen Jan michielsen
Mobiliteit, middenstand en lokale economie, markten en foren

alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

schepen anne-mie Hendrickx
Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid, gezondheidsbeleid,   
kinderopvang, sociale economie en seniorenprojecten

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen fons michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW

alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be
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OPenInGStIJden StadSdIenSten
ma dI WO dO VR za zO

admInIStRatIef CentRUm
Gesloten op woensdag 1, donderdag 9,  
vrijdag 10 en maandag 20 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 woensdag 1, donderdag 9,  
vrijdag 10 en maandag 20 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

BIBLIOtHeek GILdeLaan
Gesloten op woensdag 1, donderdag 9,  
zondag 19 en maandag 20 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

BIBLIOtHeek nOORdeRWIJk
Gesloten op woensdag 1 en zondag 19 mei

14.00-16.00 18.00-20.00 10.00-12.00

ReCYCLaGePaRk
Gesloten op woensdag 1 en donderdag 9 mei

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

JeUGddIenSt
Gesloten op woensdag 1, donderdag 9,  
vrijdag 10 en maandag 20 mei

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 woensdag 1, donderdag 9, vrijdag 10, 
zaterdag 11, zaterdag 18 en maandag 20 mei

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 woensdag 1, donderdag 9,  
vrijdag 10 en maandag 20 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 woensdag 1, donderdag 9,  
vrijdag 10 en maandag 20 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 zaterdagen 

11 en 18 mei 
open van 9 
tot 12 uur

tOeRISme HeRentaLS
Gesloten op woensdag 1, donderdag 9  
en maandag 20 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 woensdag 1, donderdag 9,  
vrijdag 10 en maandag 20 mei

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

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

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
U kunt de Herentalse amateurkunstenaars nog tot 5 mei aan het werk zien.

www.WAK.be


