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nieuwe huisnummers: 

welke straten zijn betrokken?

Investeren in de volksbuurt rond het station
In de voorbije dagen organiseerde het stadsbestuur vier informatie- en 
inspraakavonden met de bewoners van de Goudbloemstraat, Kapucijnen-
straat, Sint-Magdalenastraat en Collegestraat over de heraanleg van hun 
straat. Ook de buren uit de omliggende straten werden uitgenodigd, want in 

de ruimere stationswijk staan heel wat veranderingen in de verkeersregeling op stapel.

Het stadsbestuur wil in de komende jaren fors investeren in de vernieuwing en verfraaiing van de 
woonstraten in de stationsbuurt. Er is decennia lang niet geïnvesteerd in deze volksbuurt. Het re-
sultaat: kapotte voetpaden, een versleten wegdek, verzakkingen in de rioleringen en nergens open-
baar groen. de parkeerdruk in de wijk is zeer groot en vooral de Kapucijnenstraat en de Sint-Magda-
lenastraat slikken veel sluipverkeer.

In 2016 willen we in deze straten de riolering vernieuwen en het wegdek opnieuw aanleggen, met 
brede voetpaden en meer openbaar groen. door het invoeren van verkeerslussen in deze wijk wil-
len we bovendien het doorgaand verkeer ontmoedigen. Eenvoudig is dat laatste niet, maar voor de 
woonkwaliteit en de leefbaarheid in deze volksbuurt is het wel cruciaal. 

De opmerkingen van de inspraaksessies worden nu verwerkt in een definitief plan. U gaat er onge-
twijfeld nog van horen.

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

Bibliotheek start met zelfuitleensysteem
Vanaf donderdag 23 april werkt de bibliotheek in de Gildelaan met een zelf-
uitleenbalie. U kunt er zelf uw boeken, cd’s en dvd’s uitlenen en terug indie-
nen. Het systeem is heel eenvoudig en u hebt er beslist geen computerkennis 
voor nodig. Aangezien er vier uitleenstations komen, moet u ook minder lang 
aanschuiven. Bovendien hebben de medewerkers van de bib op deze manier 
meer tijd om uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij uw zoek-
tocht. 

Voor de realisatie van dit project kan de stad rekenen op de steun van de pro-
vincie Antwerpen. de officiële inhuldiging van het zelfuitleensysteem vindt 
plaats op woensdag 29 april om 15 uur.

de installatie van de nieuwe balie gebeurt op maandag 20, dinsdag 21 en 
woensdag 22 april. de bibliotheek is tijdens deze werkzaamheden gesloten. 
de inleverbus blijft wel beschikbaar om uw geleende materialen in te leve-
ren. 

Meer informatie: 
bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50, bibliotheek@herentals.be
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Voorstudie dorpspark morkhoven afgerond

Het studiebureau Stramien 
heeft de voorstudie naar het 
dorpspark in Morkhoven afge-
rond. de studie gaat over het 
gebied tussen de Streepstraat, 
de Goorstraat en het fietstraject 
op de oude spoorlijn Herentals-
Aarschot. Aan de hand van ver-
schillende overlegmomenten, 
waaronder een dorpsdebat, 
onderzocht het studiebureau 
welke behoeften er in de buurt zijn op het vlak van wonen en recreatie. U kunt het resultaat van 
deze voorstudie raadplegen op www.herentals.be/dorpsdebat.

Uit de studie kwamen verschillende randvoorwaarden naar voren, waarmee het studiebureau 
nu aan de slag gaat. Het bureau onderzoekt op welke manier het dorpspark het beste gecom-
bineerd kan worden met wonen. Zodra er meer duidelijkheid is over de verschillende moge-
lijkheden zit de stad opnieuw aan tafel met de inwoners en verenigingen van Morkhoven, de 
eigenaars binnen het plangebied en de ontwikkelaar. 

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

resultaten ouderenbehoefteonderzoek 

Eind vorig jaar voerden de stad, het OCMw, de seniorenraad en de Vrije Universiteit Brus-
sel (VUB) een onderzoek uit naar de behoeften van de Herentalse senioren. Een vijftigtal  
vrijwilligers namen een enquête af bij 500 zestigplussers. de VUB stelt de resultaten van 
het onderzoek voor op dinsdag 21 april om 18.30 uur in cc ’t Schaliken (Grote Markt 35). Op  
basis van deze resultaten werken de stad en het OCMW voort aan de opmaak van een  
seniorenbeleidsplan. Wilt u de uiteenzetting op 21 april bijwonen, schrijf u dan in via  
www.herentals.be/ouderenbehoefteonderzoek of via dienstencentrum ’t Convent.

Meer informatie: ’t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, 
dienstencentrum@ocmwherentals.be

kernversterking: meer kwaliteit met minder ruimte 

Op woensdag 6 mei vindt in cultuurcentrum ’t Schaliken een debatavond plaats over kern-
versterking in de Antwerpse Kempen. de avond start om 19 uur (deuren open om 18.30 uur). 
Eerst kunt u luisteren naar een uiteenzetting van een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden. 
daarna gaan de sprekers een gesprek aan met het publiek. deskundigen die interesse heb-
ben in de planologie of de ruimtelijke uitdagingen waarvoor steden en gemeenten staan, zijn 
welkom. deelnemen is gratis. U moet inschrijven via www.vrp.be/6-mei-2015-gecoro-event. 

de Lijn evalueert busaanbod 

de lijn wil het busnetwerk in de Kempen verbeteren. Hebt u vragen, problemen of wensen over 
het busaanbod in Herentals, geef die dan voor 18 april door aan de technische dienst. 

Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be
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Stad zet medewerkers 
op de fiets
Het stadsbestuur investeert 1.000 
euro in het opknappen van gevonden 
fietsen. deze fietsen zijn bestemd voor 
de stadsdiensten. Het is de bedoeling 
dat medewerkers tijdens de werkuren 
hun verplaatsingen zoveel mogelijk 
met deze fietsen doen. de fietsen 
worden opgeknapt door de cursisten 
van de afdeling fietsenmaker van het  
Centrum voor Volwassenenonderwijs 
dTl en de leerlingen van de Vesten.

de actie maakt deel uit van het bur-
gemeestersconvenant, een Europees 
project waarbij de Europese Unie lo-
kale besturen uitdaagt om hun CO2- 
uitstoot tegen 2020 te verminderen 
met 20 procent. Ook Herentals doet 
mee. Vorig jaar 
al keurde de  
gemeenteraad 
het energie- 
e n - k l i m a a t -
plan van de 
stad goed. de 
volgende vijf 
jaar zal de  
stad elk jaar 
acties op touw  
zetten om de 
doelstellingen  
te halen. Het 
thema van 2015 is mobiliteit. 
U kunt het plan bekijken op 
www. herentals.be/milieubeleid.

Gastgezinnen gezocht 
Het stadsbestuur en het jumelageco-
mité organiseren een burgeruitwisse-
ling met onze zusterstad Cosne-sur-
loire. Hiervoor zijn wij nog op zoek 
naar gastgezinnen die hun huis willen 
openstellen voor een of twee Franse 
bezoekers. de delegatie komt aan op 
vrijdagavond 26 juni en vertrekt op 
maandagochtend 29 juni. Geïnteres-
seerd? Geef snel een seintje aan de 
dienst toerisme.

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

Begijnhof 9 in erfpacht

Het OCMW geeft de begijnhofwoning nummer 9 in 
erfpacht. de openbare toewijzing gebeurt op don-
derdag 7 mei om 18 uur in de raadzaal van het OCMW 
(Nederrij 133/A). Op www.ocmwherentals.be vindt 
u meer informatie over het gebouw en de lasten en 
voorwaarden van de erfpacht. Voor een plaatsbezoek neemt u contact op met Carine Ennekens.

Meer informatie: tel. 014-24 66 01, carineennekens@ocmwherentals.be

zandstraat winkelwandelstraat 
Vorige lente en zomer maakte het stadsbestuur de Zandstraat niet alleen verkeersvrij op za-
terdag maar ook op vrijdagvoormiddag. de stad kreeg daarover veel positieve reacties en be-
sliste, in overleg met de handelaars, om deze regeling dit jaar voort te zetten.

Van 10 april tot 3 oktober kunt u dus opnieuw elke vrijdag van 9.30 uur tot 14 uur en elke 
zaterdag van 11 tot 18 uur verkeersvrij wandelen en winkelen in de Zandstraat. Er is geen au-
toverkeer toegestaan tussen de Grote Markt en de Sint-Magdalenastraat. de doorgang van de 
Collegestraat naar de Nieuwstraat blijft behouden.

nieuwe brandweerzone, nieuw retributiereglement  
Sinds 1 januari maakt het brandweerkorps van Herentals deel uit van de overkoepelende 
brandweerzone Kempen. Een van de gevolgen van deze zonevorming is dat iedereen in de 
hele zone dezelfde vergoedingen betaalt voor de inzet van de brandweer. Zo werden er ver-
goedingen vastgesteld voor de volgende taken: 

• Uitschakelen van een onbeheerd inbraakalarm: 250 euro
• Nutteloze interventie door een falend technisch alarm
     Eerste nutteloze interventie: gratis
     Elke nutteloze interventie daarna binnen twaalf maanden: 500 euro
• Bestrijden van wespen- of bijennesten:
     Eerste interventie: 25 euro
     Tweede maal bestrijden van hetzelfde nest: gratis
• Openen van sleutelkluis voor een bedrijf
     Eerste interventie: gratis
     Alle volgende keren: 50 euro

Het volledige reglement vindt u op www.herentals.be/retributies-brandweer.
In dringende situaties blijft de inzet van de brandweer uiteraard gratis.

nieuwe speeltoestellen op krakelaarsveld,  
Veldstraat en kapittelbossen
In de speeltuinen op Krakelaarsveld, Kapittelbossen en Veldstraat kunnen kinderen en jon-
geren opnieuw naar hartenlust spelen. de stad investeerde vorig jaar ongeveer 40.000 euro 
in nieuwe speeltoestellen. die speeltoestellen zijn nu klaar. Zij vervangen de oude, versleten 
toestellen die de stad de afgelopen jaren moest verwijderen.

In Krakelaarsveld staat een nieuwe schommel, een draaitoestel, een klimtoren en een kabel-
baan. Kapittelbossen kreeg een nieuw combinatietoestel en een draaitoestel. In de Veldstraat 
staat een nieuw ruimtenet en een draaitoestel. de uitvoeringsdiensten van de stad brachten 
ondertussen ook een nieuwe ondergrond aan, zodat de kinderen veilig kunnen spelen. 

In de loop van 2015 neemt de stad de speelterreinen van diependaal, Sint-Janneke, Koninkrijk 
en de Kastanjelaan onder handen. Ook hier vervangt de stad oude speeltuigen door nieuwe.
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In de afgelopen decennia werden er immers vele huizen bijgebouwd in 
straten die vroeger schaars bebouwd waren. dat leidde tot problemen 
bij de toekenning van huisnummers. Bewoners hebben vaak klachten 
over hun postbedeling en ook bpost meldt privacyproblemen door 
de verwarrende huisnummers. Bovendien hebben de hulpdiensten 
moeite om snel de juiste bestemming te vinden. daarom zal de stad 
aan elke woning in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven een duide-
lijke, unieke straatnaam en huisnummer geven.

Welke straten zijn betrokken?

Onderstaande lijst kwam tot stand aan de hand van meldingen van 
bpost, de hulpdiensten en de stadsdiensten. Ondertussen ontving 
de dienst burgerzaken ook meldingen van behulpzame burgers. die 
vindt u nog niet allemaal terug in de lijst. Het stadsbestuur voert 
eerst een grondig onderzoek uit naar elke situatie en brengt u op de 
hoogte als er nog straten worden toegevoegd.

In de vorige Stadskrant vernam u dat het stadsbestuur een grootschalige hernummering van een aantal straten plant. deze hernummering is 
noodzakelijk om de veiligheid, postzekerheid en privacy van de bewoners te verzekeren. 

Straatnaam Huisnummer Welke huisnummers?
Lenteheide 1 - 2 Even en oneven
lierseweg 1 Oneven
Lijsterdreef 2 - 6 Even
Maalderijstraat 29 - 33 Oneven
Meivuurstraat 2 - 62 Even
Molenstraat 1 - 107 Oneven
Molenvest 4 - 98 Even
Morkhovenseweg 145 - 153 Oneven
Nonnenstraat 41 - 55 Oneven
noord-Dauwenland 1 - 23 Even en oneven
Olenseweg 2 - 32 Even en oneven
Pappenberg 27 Oneven
Peerdsbosstraat 2 - 101 Even en oneven
Plassendonk 7 - 21 Even en oneven
ring 49 - 81 Oneven
rode-Leeuwstraat 4 - 24 Even
Schransstraat 7 - 23 Oneven
 6 - 16 Even
schuttersstraat 2 - 60 Even
servaes Daemsstraat 2 - 134 Even
sint-antoniusstraat 2 - 16 Even
sint-Jansstraat 2 - 136 Even
 31 - 155 Oneven
sint-Jobsstraat 226 - 238 Even
Vaartstraat 1 - 95 Even en oneven
Veldhoven 4 - 56 Even
Vennen 2 - 63 Even en oneven
Verbindingsstraat 1 - 16 Even en oneven
Vinkenslag 1 - 27 Oneven
Voortkapelseweg 1 - 75 Even en oneven
Vuilvoort 1 - 10 Even en oneven
Vuurdoornstraat 1 - 26 Even en oneven
watervoort 2 - 84 Even
wiekevorstseweg 8/1 - 44 Even
 15 - 37 Oneven
wolfstee 1 - 93 Even en oneven
Wuytsbergen 2/1 - 246 Oneven
 7/a - 53 Even
Zandhoevestraat 19 - 25 Oneven
 18 - 22 Even
Zandkapelweg 53 - 79 Oneven

nieuwe huisnummers, nieuwe straatnamen

Straatnaam Huisnummer Welke huisnummers?
Aarschotseweg 21 - 25 Oneven
Belgiëlaan 24 en 38 Even
Bertheide 1 - 19 Even en oneven
Blijdenberg 1 - 31/0001 Oneven
Braakveld 1 - 17 Oneven
Broekhoven 1 - 31 Even en oneven
Diependaal 41 - 42 Even en oneven
Diesterbaan 1 - 49 Even en oneven
Dikberd 2 - 26 Even
doornestraat 31 - 43 Oneven
Dorp 3 - 47 Even en oneven
Drie-Eikenstraat 11 - 23 Oneven
 14 - 24 Even
druivenstraat 1 - 71 Oneven
 30 - 112 Even
Duipt 1 - 16 Even en oneven
Ekelstraat 1 - 185 Oneven
 76 - 132 Even
Ernest Claesstraat 25 - 61 Oneven
Eslaan 1-9 Oneven
Gareelmakersstraat 16 - 18 Even
Gildelaan 20 - 38 Even
Goorstraat 2 - 36 Even
Greesstraat 1 - 45 Even en oneven
Grensstraat 6 - 12 Even
Groenstraat 11 - 57 Even en oneven
Herenthoutseweg 117 - 271 Oneven
Hezewijk 1 - 8 Even en oneven
Hulseinde 1 - 51 Even en oneven
Hulzen 1 - 51 Even en oneven
Kamergoor 6 - 33 Even en oneven
Kapelstraat 20 - 48 Even
 25 - 51 Oneven
Kapittelbossen 1-3 Oneven
Keinigestraat 1 - 23 Even en oneven
Klaterteer 1 - 14 Even en oneven
Koeterstraat 4 - 12 Even

Koninkrijk 1 - 102 Even en oneven
Kruisboogstraat 2 - 32 Even
Kruisstraat 1 - 27 Even en oneven
Lankem 1 - 21 Even en oneven
leefdaalstraat 1 - 25 Oneven
 16 - 16a Even
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nieuwe straatnamen

• Een nieuwe straatnaam voor een deel van de straat is nodig in Dik-
berd, Greesstraat, Hulzen, Kapittelbossen, Maalderijstraat, Pap-
penberg, Schuttersstraat, Sint-Jobsstraat en Watervoort.

• Eén nieuwe straatnaam is nodig in aarschotseweg, Drie-Eiken-
straat, Hezewijk, Hulseinde, Kamergoor, Keinigestraat, Kruisstraat, 
lankem en Schransstraat.

• Eén of twee nieuwe straatnamen zijn nodig in Bertheide en Ernest 
Claesstraat.

• twee nieuwe straatnamen zijn nodig in Duipt, Ekelstraat en Voort-
kapelseweg.

• drie nieuwe straatnamen zijn nodig in Broekhoven en druiven-
straat. 

• In Vennen wordt Honingstraat een officiële straat. Er zijn hier dan 
nog twee nieuwe straatnamen nodig.

atlas

de stad stelde een atlas samen met een overzicht van de straten en 
huisnummers. U kunt deze atlas raadplegen op www.herentals.be/ 
atlas. Een afgedrukt exemplaar ligt ter inzage in het administratief 
centrum, de bibliotheek en het dorpshuis van Noorderwijk.

U kunt helpen

Problemen met straatnamen en huisnummers kunt u 
nog altijd melden via www.herentals.be/straatnaam,
info@herentals.be, tel. 014-28 50 50 of aan de balie 
van de dienst burgerzaken.

Wat doet de stad?

Ongeveer 5.000 inwoners van onze stad krijgen een nieuw adres. 
Het stadsbestuur beseft dat deze papieren verhuizing een hoop pa-
pierwerk met zich meebrengt en steekt daarom graag een handje 
toe. 

• U ontvangt minstens zes weken voor de adreswijziging een aange-
tekende brief waarin uw nieuwe adres vermeld staat. Bij de brief 
zit een folder met uitleg en tips om de hernummering vlot te laten 
verlopen.

• de hernummering en alle bijkomende verrichtingen door de stads-
diensten zijn gratis.

• de stad brengt automatisch de nutsmaatschappijen en openbare 
diensten op de hoogte van uw adreswijziging: uw telefoonmaat-
schappij (vaste telefonie), uw elektriciteit- en gasmaatschappij, 
PIdPA, het registratiekantoor, het kadaster, de belastingen, bpost, 
de politie en brandweer, de afvalophaaldienst en de bibliotheken 
in Herentals en Noorderwijk.

• Als u reeds een huisnummerplaatje van de stad gebruikte, hangt 
de stad gratis een nieuw plaatje op. Hebt u een eigen siernummer 
aan uw woning hangen, dan vindt u het huisnummerplaatje in de 
brievenbus. Zo kunt u zelf beslissen of u een nieuw siernummer 
wilt kopen of niet.

• U ontvangt tien briefkaarten om vrienden, familie en kennissen 
gratis op de hoogte te brengen van uw nieuwe adres.

Wat moet u zelf doen?

• Hou vanaf nu in de gaten van wie u allemaal post krijgt. Zo kunt u 
een lijst opmaken van alle personen en diensten die u op de hoog-
te moet brengen. denk bijvoorbeeld niet alleen aan uw werkgever, 
uw bank, uw ziekenfonds en de school van uw kinderen, maar ook 
aan winkels waarvan u een voordeelkaart hebt.

Wat moeten bedrijven en zelfstandigen doen?

• de brief van de stad bezorgt u aan het ondernemingsloket. Van 
hieruit wordt de btw-dienst en de rijksdienst voor sociale Zeker-
heid (rsZ) verwittigd. sommige ondernemingsloketten verwitti-
gen ook het sociaal verzekeringsfonds.

• Als het adres van uw vennootschap wijzigt, neemt u de adreswij-
ziging op in de agenda en het verslag van de volgende algemene 
vergadering.

Wat doet bpost?

• Bpost biedt de dienst ‘do my move’ aan: vier maanden lang wordt 
uw post gratis doorgestuurd naar uw nieuwe adres. U kunt deze 
verhuisdienst aanvragen via www.bpost.be of persoonlijk op het 
postkantoor.

• de postbodes doen hun best om de juiste brief in de juiste bus 
te steken. Uiteraard is het ook voor hen wat aanpassen. daarom 
vraagt bpost om vóór het openen van uw brieven goed te kijken 
of ze wel aan u geadresseerd zijn. Brieven die niet voor u bestemd 
zijn, kunt u zelf in de juiste bus steken, binnenbrengen op het post-
kantoor of meegeven met de postbode.
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tegemoetkoming in de huurprijs
Een tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen: een 
maandelijkse huursubsidie en een eenmalige installatiepremie. Het 
bedrag van de huursubsidie hangt af van uw inkomen. de huursub-
sidie wordt maximaal negen jaar lang uitbetaald en wordt kleiner in 
de loop van die periode. de installatiepremie is gelijk aan drie keer 
het bedrag van de eerste huursubsidie.

U kunt een huursubsidie aanvragen als u aan een van de volgende 
voorwaarden voldoet:

• de woning die u verlaat, is door de burgemeester onbewoonbaar, 
ongeschikt of overbewoond verklaard.

• de woning die u verlaat, is te klein voor uw gezin.
• U bent op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of erkend als per-

soon met een handicap en u verlaat een huurwoning die niet aan-
gepast is aan uw leeftijd of handicap.

• U verhuist van een private huurwoning naar een woning van een 
sociaal huurkantoor.

• U was dakloos en betrekt nu een woning.

Verder moet u nog voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

• U hebt een laag inkomen.
• U bent ingeschreven op de wachtlijst van een sociale huisvestings-

maatschappij.
• Zowel de nieuwe woning als de oude woning liggen in het Vlaamse 

gewest.
• de laatste drie jaar hebt u geen eigen woning gehad, ook niet in 

vruchtgebruik. (Hierop zijn wel enkele uitzonderingen.)
• Afhankelijk van het aantal gezinsleden en de ligging van de woning 

mag de huurprijs niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

U moet de tegemoetkoming aanvragen bij Agentschap Wonen van 
de Vlaamse overheid. doe dit bij voorkeur voor u verhuist. Als u al 
verhuisd bent, moet u de tegemoetkoming aanvragen binnen negen 
maanden na de aanvangsdatum van de huurovereenkomst. 

de sociale dienst van het OCMW helpt u bij de aanvraag. Breng een 
kopie van uw nieuwe huurcontract mee (als u dat al hebt), een aan-
slagbiljet van de personenbelasting, uw identiteitskaart en even-
tueel een attest van invaliditeit.

Senioren, minder mobiele personen en rolstoelgebruikers die hun 
woning willen aanpassen, kunnen advies en premies aanvragen. 
Het OCMW heeft daarover een aparte folder gemaakt. Kijk op  
www.ocmwherentals.be of vraag hem aan via tel. 014-28 20 00.

Huurders hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een installatiepremie, een huursubsidie, een huurpremie, een huurwaarborg of 
een huurtoelage. maar wat betekent dat allemaal?

Hulp voor huurders

aangepast wonen

Huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning
de maandelijkse huurpremie is er voor gezinnen met een heel laag 
inkomen die al vier jaar ononderbroken ingeschreven staan op een 
wachtlijst voor een sociale woning. Wanneer u in aanmerking komt, 
stuurt de Vlaamse overheid u automatisch een aanvraagformulier 
op. Ook als u al een huursubsidie ontvangt, kunt u het beste een 
huurpremie aanvragen. de Vlaamse overheid berekent welke premie 
voor u het voordeligst is.

Huurtoelage
Als u het moeilijk hebt om uw huur te betalen, kan het OCMW u een 
toelage geven. Of u recht hebt op die toelage hangt af van uw gezinssitu-
atie, uw inkomen en de huurprijs. Een huurtoelage hoeft u niet terug te 
betalen (tenzij u opzettelijk foute informatie hebt doorgegeven).

Huurwaarborg
Het OCMW kan u helpen bij het betalen van uw huurwaarborg. Of 
u recht hebt op deze hulpverlening hangt af van uw gezinssituatie, 
uw inkomen en de huurprijs. U moet de waarborg wel terugbetalen, 
eventueel in schijven. 

meer informatie
Sociale dienst van het OCMW, Nederrij 133/A, tel. 014-24 66 66. 
de openingstijden en zitdagen vindt u op pagina 19.
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az Herentals  
zoekt vrijwilligers
Wie in een ziekenhuis terechtkomt, is 
vaak afhankelijk van anderen. de ver-
pleegkundigen doen hun uiterste best 
om de patiënten zo goed mogelijk te ver-
zorgen. Maar de werkdruk ligt hoog en de 
zorg wordt alsmaar complexer. Daardoor 
hebben de verpleegkundigen soms niet 
genoeg tijd om de patiënten die extra 
aandacht of warmte te geven die ze nodig 
hebben. 

Het AZ Herentals is daarom op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers zet-
ten zich in op een ziekenhuisafdeling of op 
de opnamedienst. Ze bieden patiënten 
een luisterend oor en houden hen gezel-
schap. Ze maken de wachttijden aangena-
mer en begeleiden de patiënten naar een 
consultatie of tijdens een wandeling.

Heeft u interesse of wilt u meer weten 
over de mogelijkheden om als vrijwil-
liger binnen dit ziekenhuis aan de slag te  
gaan, dan kunt u contact opnemen met 
liesbet luyten, het diensthoofd patiën-
tenbegeleiding (tel 014-24 62 48, mail 
liesbet.luyten@azherentals.be).

Bevolkingsonderzoek 
dikkedarmkanker 
dikkedarmkanker is een veelvoorko-
mende kanker. Hoe vroeger dokters de 
ziekte opsporen, hoe groter de kans op 
genezing. daarom startte de Vlaamse 
overheid in 2013 een bevolkingsonder-
zoek naar deze ziekte.

Iedereen tussen 56 en 75 jaar oud ont-
vangt om de twee jaar een uitnodiging 
om deel te nemen aan dit onderzoek. U 
krijgt een afnameset waarmee u thuis 
een staal van uw stoelgang kunt ne-
men. dit staal stuurt u naar het labora-
torium. Zowel de staalafnameset als het 
onderzoek in het lab zijn gratis. Als alles 
in orde is, ontvangt u na twee jaar een 
nieuwe afnameset. dat loopt zo verder 
tot en met het jaar waarin u 74 wordt.

Via de website www.bevolkingsonder-
zoek.be/dikkedarmkanker kunt u na-
gaan of u in aanmerking komt voor het 
onderzoek en wanneer u een uitnodi-
ging zal ontvangen.

Meer informatie: Centrum voor  
Kankeropsporing, tel. 0800-60 160

 2013 2014 daling 
   / stijging

Fietsdiefstallen 209 196 - 6 %

Gauwdiefstallen 81 60 - 26 %

diefstal in woningen 100 81 - 19 %

diefstal in bedrijven 34 18 - 53 %

diefstal van voertuigen 5 12 + 140 %

diefstal uit voertuigen  43 51 + 19 %

Verkeersongevallen 136 133 - 2 %

Aantal gewonden bij  168 161 - 4 %
verkeersongevallen 

Van slaappillen kan je vallen
Van 20 tot 26 april vindt de vierde Week van de Valpreventie plaats. de 
campagne richt zich dit jaar op de gevolgen van het gebruik van slaap-
middelen. In Vlaanderen slaapt ongeveer een derde van de 65-plussers 
met een slaapmiddel. dat werkt goed voor een korte periode. Maar wie 
maanden of zelfs jaren slaapmiddelen blijft gebruiken, voelt zich over-
dag vaker moe en kan zich minder goed concentreren. deze nadelen 
verdubbelen de kans op een val.

Neemt u al geruime tijd slaappillen? Bespreek dan met uw arts of apo-
theker of u langzaam kunt afbouwen en stoppen. Ook zonder slaappil-
len is een goede nachtrust mogelijk. Een goede tip is om overdag zoveel mogelijk te bewegen. U 
hoeft niet intensief te sporten. Met dagelijks dertig minuten extra beweging zorgt u voor een betere 
gezondheid. Ga wandelen, doe lichte huishoudelijke taken of speel met de kleinkinderen.

Meer informatie: www.valpreventie.be
 

Betrouwbare hulp in huis  
In april 2005 stond het OCMW mee aan de doopvont van dienstenchequebedrijf ’t Gerief. dit 
bedrijf biedt betrouwbare hulp in huis en een strijkdienst. Tien jaar na de oprichting werken er 
meer dan 270 mensen. 

Jobcoach Jasper Somers (Herentals) en Claire de Cannière (Noorderwijk en Morkhoven) zijn 
vaste contactpersonen voor de huishoudhulpen en de klanten. Zij zorgen voor een uitgebreide 
selectie en houden daarbij rekening met de wensen van de klanten. Vertrouwen en respect zijn 
cruciaal. Na de start blijft de jobcoach de samenwerking opvolgen. Klanten en medewerkers kun-
nen steeds bij hen terecht met vragen of opmerkingen.

Betalen kan met dienstencheques. U kiest zelf of u papieren of elektronische cheques gebruikt. 
dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar. U betaalt 9 euro per cheque bij aankoop, na aftrek kost 
één cheque nog 6,30 euro per uur. 

Meer informatie: www.tgerief.be, tel. 014-28 57 57
 

minder diefstal, minder ongevallen 

Van slaappillen    kan je vallen

Week van de Valprevent ie .be
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de lokale Politie Neteland maak-
te haar cijfers van 2014 bekend. 
In Herentals zien we dat het werk 
van de politie duidelijk resultaat 
heeft. Zowel het aantal fietsdief-
stallen als het aantal gauwdief-
stallen en woninginbraken daalde 
opmerkelijk tegenover 2013. We 
zien wel een stijging in het aantal 
diefstallen van voertuigen en het 
aantal inbraken in voertuigen.

Ook de daling van het aantal 
verkeersongevallen en het aan-
tal verkeersslachtoffers zet zich 
door. de rotondes op de ring blijven wel zwarte punten. Zo waren er vorig jaar 15 ongevallen 
op de rotonde aan de Augustijnenlaan en 13 ongevallen op de rotonde aan de Nederrij, Poe-
derleese- en Lichtaartseweg. Blijf daar dus extra waakzaam.

Tip: bij de stad kunt u een waarschuwingskaart aanvragen die u op het dashboard van uw wa-
gen kunt leggen. Op de kaart staat de boodschap dat er geen waardevolle voorwerpen in de 
wagen liggen. Zo weten dieven dat het niet de moeite loont in uw wagen in te breken. Vraag 
de kaart aan via www.herentals.be/aanvraag-waarschuwingskaart-auto of tel. 014-28 50 50.
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Lokale Helden  
donderdag 30 april vanaf 16.30 uur
Zaal ’t Hof, Grote Markt 41
Het cultuurcentrum en de jeugddienst bieden een podiumkans aan 
lokaal muzikaal talent. Verschillende muzikanten en groepen uit He-
rentals hebben zich de afgelopen maanden aangemeld. Op donder-
dag 30 april ruilen zij hun donkere repetitieruimtes in voor de schijn-
werpers van zaal ’t Hof. Kom hen aanmoedigen, laat u overtuigen van 
hun talent en geniet van de sfeer. de toegang is gratis.

de lokale Helden zijn: High Voltage (rock en pop), No Guarantee 
(rock), Mister Catfish (bluesgeïnspireerde rock), andreas Mathieu 
(covers), Horéon (rock en blues), Ghost Plane (hedendaagse rock-'n-
roll), T'Che (singer-songwriter), The Heavy Machinery (rustige tot har-
dere rock) en tuxedo swamp Blues Band (blues).

tabula rasa  
kleine artiest – groot atelier
Zaterdag 25 april van 13.30 tot 17 uur
Schoolstraat 44
Kunstatelier tabula rasa organiseert een schilderworkshop voor kinde-
ren van zeven tot twaalf jaar. Op verborgen plekjes ontdekken de kin-
deren verschillende schildersmaterialen. daarmee gaan ze aan de slag. 
Zorg zeker voor een schildersschort of kledij die vuil mag worden. In-
schrijven kan door 5 euro te storten op rekening BE53 9796 2461 6953 
van vzw Kunstatelier tabula rasa met als mededeling de naam van het 
kind.

tabula rasa  
Open atelier
Zaterdag 9 mei van 11 tot 18 uur
Schoolstraat 44
tabula rasa zet de deuren van het atelier voor iedereen open. Kom 
mee genieten van hapjes, drankjes en het optreden van jeugdige mu-
zikanten. En neem zeker een kijkje in de pop-uptentoonstelling van 
de kleine artiesten. de toegang is gratis.

the Legends  
Bal populaire
Zaterdag 25 april 2015 om 20.30 uur
Zaal ’t Hof, Grote Markt 41
The legends houden hun derde bal populaire: een avond vol muziek 
voor jong en oud, van jazz naar pop, van a capella naar rock. de vier 
vaste muzikanten zorgen samen met zes vocalisten en vier blazers voor 
livemuziek. tussen de sets houdt een dj de sfeer erin. Een ticket kost  
8 euro in voorverkoop en kunt u bestellen bij cc ’t Schaliken (Grote 
Markt 35, tel. 014-28 51 30, cultuurcentrum@herentals.be). Aan de 
kassa betaalt u 10 euro. 

Curieus  
Quiz
Vrijdag 24 april om 20 uur
Zaal ’t Hof, Grote Markt 41
Curieus organiseert een algemene kennisquiz met vragen over sport, 
spel, muziek, geschiedenis, actua, … Vorm een ploeg van vijf perso-
nen en stuur uw ploegnaam voor 18 april door naar Willy de Wachter 
(lantaarnpad 9/101, gsm 0473-96 54 18, willy.de.wachter@telenet.be). 
deelnemen kost 15 euro per ploeg. Betalen doet u op de avond zelf.

wEEK Van DE aMatEUrKUnstEn  van 24 april tot 3 mei

Van vrijdag 24 april tot zondag 3 mei is het Week 
van de Amateurkunsten (WAK). Het thema is 'de kleine artiest'. 
Over kinderen en kunst, over de kleine man in de straat, 
over kleine kunst, proberen en proeven, over (her)ontdekken 
en doen!

!

KLEINE&ARTIEST&+&GROOT&ATELIER&

TABU
LA&RASA&vzw

&

WAK!
2015!
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wEEK Van DE aMatEUrKUnstEn

François Van roy
3d in H
Van 25 april tot en met 3 mei
Open op vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14 tot 17 uur
lakenhal
François Van roy is een Herentalse schilder, afgestudeerd aan de 
academie voor Beeldende Kunst. Hij zoekt, experimenteert en tracht 
grenzen te verleggen via materie, perspectief en suggestie. Ook het 
toeval laat hij een rol spelen: “Het betere werk komt altijd vanzelf. 
Plots staat ‘het’ er, zonder te ervaren dat ik het heb gemaakt.” de 
toegang is gratis.

Stedelijke academie voor Beeldende kunst  
de jonge artiest
Van 27 april tot en met 30 mei
Open op maandag, dinsdag,  
woensdag van 13 tot 21 uur, 
zaterdag van 9 tot 13 uur
Vitrine, Markgravenstraat 77
de leerlingen van de middelbare 
graad (12 tot 18 jaar) tonen erg fantasierijke en inspirerende kapsels. 
Bezoekers van de tentoonstelling kunnen zichzelf fotograferen met 
deze kapsels. de leerlingen draaiden ook een horrorfilm waarvoor 
ze zelf het scenario en de kostuums maakten. de film is te zien in de 
container van de academie. de vernissage vindt plaats op zaterdag  
25 april om 11.30 uur. de toegang is gratis.

Stedelijke academie voor muziek,  
Woord en dans
Op maandag 27 april kunt u van 17 
tot 19 uur in het station van He-
rentals een project beluisteren en 
bekijken van de klas algemene mu-
ziektheorie, in samenwerking met 
de audio-en-videoafdeling van de 
Academie voor Beeldende Kunst.

Op maandag 27 april vindt om 19 uur in de lakenhal Fluitend de lente 
in! plaats. de fluitisten (6 tot 18 jaar) nodigen u uit op hun concert en 
trakteren u op bruisende muziek van Blavet, Farkas, Ares, Pucihar en 
Street.

Op dinsdag 28 april is er om 19.30 uur in de auditiezaal (Hikstraat 28) 
een optreden van de Musi’X jongeren (12 tot 18 jaar) en op woensdag 
29 april om 19 uur in de auditiezaal een optreden van de bigband met 
zang (klassen algemene muzikale vorming). de toegang voor deze ac-
tiviteiten is gratis.

Op zondag 3 mei om 15 uur vindt in de Sint-Jan-de-doperkerk op  
de Molekens een concert plaats van het Harmonieorkest van het  
Sint-Jozefscollege samen met het jeugdkoor van de academie. de 
toegang bedraagt 7 euro in voorverkoop en 9 euro aan de kassa. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koen Van Hove  
(koen.katleen@skynet.be).

Interstellar
dinsdag 28 april om 20 uur in de schouwburg

In de nabije toekomst is voedsel schaars geworden 
en de atmosfeer ontregeld. Een groep onderzoekers 
van NASA ontdekt een mysterieus wormgat naar een 
ander sterrenstelsel. Ze vragen aan voormalig ruim-
tevaarder Cooper om deel te nemen aan een verken-
ningstocht naar mogelijk bewoonbare planeten. Aanvaarden betekent 
dat hij zijn familie moet achterlaten, zonder garantie dat hij kan terug-
komen. deze Amerikaanse film van regisseur Christopher Nolan won dit 
jaar de Oscar voor visuele effecten. de hoofdrollen zijn voor Matthew 
McConaughey en Anne Hathaway. de film duurt 169 minuten.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

mr. turner 
Woensdag 29 april om 14.30 uur in de schouwburg

Mr. Turner is een Engelse film uit 2014 van regisseur 
Mike leigh. deze biografie, met veel aandacht voor 
historisch detail, schetst de laatste jaren van J.M.W. 
Turner, een beroemde Britse kunstschilder uit de 
negentiende eeuw. Niet alleen komt de werkwijze van de schilder aan 
bod, er wordt ook ingezoomd op de mensen in zijn omgeving. Voor zijn 
hoofdrol kreeg Timothy Spall in Cannes de prijs voor beste acteur. de 
film duurt 150 minuten.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenpas)

Ciné Horizon 
like Father, like Son 
donderdag 2 april om 20 uur in de schouwburg

ryota is gelukkig getrouwd met Midori en heeft een zesjarig zoontje, 
Keita. Hij lijkt geslaagd te zijn in het leven en vindt van zichzelf dat hij 
een echte winnaar is. Op een dag krijgt hij echter een telefoontje van 
het ziekenhuis met de melding dat hij niet de biologische vader is van 
Keita. Na de geboorte vond er een ongelukkige verwisseling plaats met 
de baby van een andere moeder. Op het filmfestival van Cannes kreeg 
de film de prijs van de jury.

de Japanse film Like Father, Like Son is de 
eerste in een reeks van vier wereldfilms 
die u dit jaar in cultuurcentrum ’t Schali-
ken kunt bekijken. de films komen uit 
het aanbod van Ciné Horizon, een pro-
ject van de provincie Antwerpen en MOOOV. Voor de vertoning van 
Like Father, Like Son werkt de stad samen met de derdewereldraad en 
de scouts en gidsen van Herentals. 

Toegang: gratis

Meer informatie over Ciné Horizon: dienst jeugd en internationale 
samenwerking, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, info@herentals.be

FIlM

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

Frascati Symphonic o.l.v. kris Stroobants 
rheinische
Vrijdag 3 april om 20 uur in de schouwburg

Frascati Symphonic is een leuvens symfonisch orkest dat bestaat uit 
jonge conservatoriumstudenten, aangevuld met professionele muzi-
kanten. Tijdens dit concert spelen zij een aantal bekende muziekstuk-
ken en een werk van de Vlaamse hedendaagse componist Marcel de 
Jonghe. Het orkest staat onder de artistieke leiding van dirigent Kris 
stroobants. solist is klarinettist roeland Hendrikx. Hij speelde bij gro-
te orkesten als I Fiamminghi, het Nationaal Orkest van België en het 
Vlaams radio Orkest. 

Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenpas)

Percossa  
the real Deal 
Woensdag 8 april om 20 uur in de schouwburg

Waar Percossa komt, vallen monden open. Vier mannen drum-
men, stampen, vliegen en goochelen zich een weg door hun 
hilarische voorstelling. Percossa staat voor slagwerk van de bo-
venste plank: van gigantische Japanse trommels, Europees en 
Afrikaans slagwerk tot minuscule attributen, gecombineerd met humor en acrobatische capriolen.

Toegang: 21 euro / 18 euro (Vriendenpas)

Saudade  
Boke Hertals  
donderdag 16 april om 12.15 uur in de foyer

Saudade bewandelt al ruim twintig jaar het muzikale pad tus-
sen jazz en Braziliaanse bossanova. Het programma omvat rus-
tige melodieën en jazzstandards, waarbij warme zuiderse ritmes geregeld komen bovendrijven. 
Desafinado, Mas que nada en Manhã de carnaval klinken vast en zeker bekend in de oren. Maar 
ook Cole Porter, George Gershwin, Bill Withers en andere artiesten inspireren de muzikanten bij 
hun zoektocht naar een eigen geluid.

Toegang en boterham gratis

Pol Goossen  
Boeken en Bubbels 
Zondag 19 april om 10.30 uur in de lakenhal

Theater- en televisieacteur Pol Goossen neemt plaats op de sofa van Boeken 
en Bubbels. We kennen Pol Goossen uiteraard als Frank Bomans uit Thuis, 
het personage waaraan hij al zo’n twintig jaar gestalte geeft. Interviewster 
Katrien Lodewyckx vraagt hem welke meesterwerken, natuurboeken, stationsromannetjes of 
reisverhalen zijn leven mee hebben gekleurd. 

Als literaire gast ontvangen we Peter Verhelst. In januari 2015 won Peter voor zijn dichtbundel Wij 
totale vlam de Herman de Coninck-prijs. de doorbraak van deze dichter, romancier en theater-
maker kwam in 2000 toen zijn roman Tongkat de Gouden Uil en de Jonge Gouden Uil won. Eind 
2009 werd Peter Verhelst aangesteld als Gentse stadsdichter. Voor de muzikale intermezzo’s zorgt 
altvioliste lieselotte Crols.

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas), inclusief aperitief
In samenwerking met Standaard Boekhandel

thomas Smith   
ruis
donderdag 30 april om 20 uur  
in de schouwburg

dat Thomas Smith een hoofd heeft 
waar wel wat ruis in voorkomt, is geen 
geheim. In zijn vierde zaalshow vraagt 
hij zich af wat we moeten doen met al 
die prikkelingen. Naast zijn zaalshows 
kent u Thomas ook van verschillende 
tv-programma’s, zoals Mag Ik U Kus-
sen? en Foute Vrienden, waarin hij 
uitblinkt als improvisator. Als voor-
programma treedt de goedlachse Soe 
Nsuki op. Soe Nsuki is een danseres, 
maar ook een opkomend comedyta-
lent. Haar finaleplaats bij de Culture 
Comedy Award, dé stand-upcomedy-
wedstrijd van de Benelux, was zij meer 
dan waard.

Toegang: 15 euro / 
12 euro (Vriendenpas)

Info en tickets: 
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, 
cultuurcentrum@herentals.be, 
www.schaliken.be, 
tel. 014-28 51 30
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OPEnInG tOErIstIsCH sEIZOEn
Op zondag 26 april zet Herentals het toeristisch seizoen op een feeste-
lijke manier in. Maak kennis met de toeristische troeven van onze stad!

Picknick

Het grasveld in het stemmige Begijnhof is het ideale decor voor een 
gezellige lentepicknick. Zoek een plaats om uw dekentje uit te sprei-
den en geniet van een uitgebreid picknickpakket vol streekproducten. 
Hebt u geen eigen picknickdeken, dan kunt u plaatsnemen aan een 
van de tafels. Bij slecht weer verhuizen we naar een binnenlocatie. 
Picknicken kan tussen 11 en 14 uur. Tot 15 uur is er ook een marktje 
met streekeigen lekkers. Aan de infostand van de dienst toerisme kunt 
u de nieuwe fiets- en wandelzoektochten ontdekken.

Schrijf u voor maandag 20 april in via www.uitinherentals.be/picknick 
of tel. 014-21 90 88. de eerste vijftig gezinnen die inschrijven, krijgen 
een gratis picknickdekentje. Een picknickpakket kost 6 euro per per-
soon. Kinderen tot tien jaar betalen 4 euro.

’t Stad In

Onder de noemer 't Stad In geeft vrijetijdsorganisatie Pasar iedereen 
de kans om onze stad te verkennen. Op het programma staan verschil-
lende gegidste stadswandelingen, waaronder een sociale wandeling, 
een historische wandeling en een bomenwandeling. Wie liever de na-
tuur in trekt, kan deelnemen aan een acht kilometer lange wandeling 
over de Kempense Heuvelrug. Pasar legt een treintje in tussen het 
centrum en de Toeristentoren.

Voor deelname aan een of meer activiteiten van Pasar betaalt u  
6 euro. leden van Pasar en inwoners van Herentals betalen slechts  
4 euro. Inschrijven kunt u het beste op de dag zelf doen, bij de Pasar-
infostand op de Grote Markt. Meer informatie over de activiteiten 
vindt u op www.pasar.be/stad/herentals.

Waterpret

Aan de jachthaven geeft het duikersteam van de brandweer demon-
straties. Wie wil, mag met de zodiac mee het water op. de eigenaars 
van de plezierjachten nodigen u uit voor korte tochtjes op het kanaal. 
Ook op de Kleine Nete is er volop waterpret. Aan de Hut biedt de 
Waterral kajakinitiaties en korte vlottentochten aan. Hidrodoe wordt 
Hidrodoe Beach. U hoeft deze zomer niet naar de zee om het strand-
gevoel te beleven. Op zondag 26 april krijgt u alvast een voorsmaakje. 
Mis het niet.

Jachthaven, Noordervaart, van 13 tot 17 uur
de Hut, Spaanshofpark, van 13 tot 17 uur 
Hidrodoe, Haanheuvel 7, van 9.30 tot 17 uur

toeristentoren

de Toeristentoren is de hele dag gratis toegankelijk. Geniet op de top 
van de toren van een spectaculair uitzicht op de groene omgeving. 
Echte durvers die de toren willen afdalen aan een touw kunnen zich 
wagen aan een deathride. 

Toeristentoren, Heistraat (Bosbergen), van 11 tot 17 uur

Bovenkerk en Begijnhofkerk

Op zondag 26 april zijn de Sint-Catharinakerk en de Sint-Waldetrudis-
kerk uitzonderlijk open voor het publiek van 12 tot 16 uur. Van 1 mei 
tot 27 september is de Sint-Catharinakerk open op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur. de Sint-Waldetrudiskerk is tijdens die peri-
ode open van woensdag tot zondag, ook van 14 tot 17 uur. de toegang 
tot de kerken is gratis.

erf!
Op zondag 26 april 
is het Erfgoeddag. 
Het thema is ‘erf!’ 
In de regio van 
Kempens Karakter 
kunt u met de hele 
familie deelne-
men aan een ge-
varieerd aanbod 
van gratis activi-
teiten. 

Op www.kem-
penskarakter.be 
vindt u een han-
dige programma-
brochure. Hebt u 
liever een ge-
drukt exemplaar? Geef dan uw adres door via tel. 014-21 97 00 of  
info@kempenskarakter.be.

Programma in Herentals

Volksspelen
Van 10 tot 16 uur - Begijnhof

medische hulpverlening in de eerste Wereldoorlog
10.30 uur - Fundatiehuis (Begijnhof 27)

Een Herentalse familie erfde objecten van een verpleegster uit 
de Eerste wereldoorlog. Luc De Munck legt een link met haar 
verhaal tijdens zijn lezing over de medische hulpverlening in die 
periode.

erfrecht
13 uur - Fundatiehuis (Begijnhof 27)

Kunstwerken, gebruiksvoorwerpen, dagboeken en foto's: veel 
cultureel erfgoed wordt van generatie op generatie doorgege-
ven. Een notaris legt uit hoe dat wettelijk in zijn werk gaat. Deze 
lezing verloopt in samenwerking met de Koninklijke Federatie 
van het Belgisch Notariaat.
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JEUGD En sPOrt

nog plaatsen vrij voor Grabbelpas paasvakantie
Bent u op zoek naar leuke activiteiten voor uw kinderen tijdens de 
paasvakantie? Goed nieuws! Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de 
Grabbelpas. deze vakantie is het thema ‘plezant met dier en plant’. 
de kinderen kunnen onder meer een bezoek brengen aan het  
Ollemanshoekje en de Hooibeekhoeve, kennismaken met vogelspin- 
nen en roofvogels en junglekijkdozen knutselen. Inschrijven kan via 
www.jeugddienstherentals.be of aan de balie van de jeugddienst.

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

Vriendjesdagen in het netepark 
de week voor de paasvakantie zijn het weer Vriendjesdagen in de zwembaden van het Nete-
park. Van 30 maart tot en met 5 april mag elke jongere (tot en met 18 jaar) een vriend of vrien-
din meebrengen die voor de helft van de normale toegangsprijs mee mag komen zwemmen.

durf jij de octopus aan? 
Tijdens de paasvakantie is er elke weekdag van 14 tot 16 uur een pretbad in het Netepark. 
Iedereen kan zich uitleven op de gigantische octopus, de loopmat en nog heel wat ander speel-
materiaal. Kom zeker een kijkje nemen!

extra les aquasculp op dinsdagavond 
de aqualessen in de zwembaden van het Netepark zijn zeer populair. Wegens de grote vraag  
organiseert de sportdienst een extra les aquasculp op dinsdagavond. De eerste les start om 
19.30 uur en de tweede les om 20.30 uur. Een halfuur voor de les begint, kunt u een kaartje 
kopen aan de kassa. 

Spel van de roetaert
Op zondag 12 april vindt de dertig-
ste editie van het spel van de roe-
taert plaats. Alle kinderen van drie 
tot twaalf jaar zijn welkom om mee 
de pluchen konijnen na te jagen die 
uit de toren van de lakenhal gegooid 
worden. Wie het prijskonijn vangt, 
wint een fiets. Bovendien zijn de win-
kels in het stadscentrum op zondag 
12 april open tijdens Shop in Thals. de 
handelaars zorgen ook voor kindera-
nimatie. 

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

         Hip hip hoera, het is  
kinderboekendag!

Op zaterdag 25 april vindt de eerste 
editie van de Kinderboekendag plaats. 
Alle kinderen zijn welkom bij Standaard 
Boekhandel (Zandstraat 92). Om 14.30 
uur komt An Melis met haar vertel- 
theater over Hekselien vertellen. Een 
uur later vertelt en tekent liesbet  
Slegers over Karel krijgt een hondje. 
daarna geeft ze de kinderen leuke zoek-
opdrachten. Breng zeker je dierenknuf-
fel mee, dan wordt het een echte bees-
tenboel! de toegang is gratis.

OVerzICHt Van Het nIeUWe aQUaPrOGramma
Maandag  15.15-16.00 Aquagym 50+
 16.15-17.00 Aquagym 50+

dinsdag 18.30-19.20  G-Aqua
nIEUw! 19.30-20.20 aquasculp
 20.30-21.20 Aquasculp

Woensdag 19.30-20.20  Aquajogging
nIEUwE 20.30-21.20 aquafitness
LEsGEVEr!

donderdag 19.30-20.20 Aquasculp
 20.30-21.20 Dynamische relaxatie

Vrijdag  14.00-14.50 Aquafit 50+
 15.00-16.00 G-Aqua

de aqualessen vinden wekelijks plaats, behalve tijdens de schoolvakanties en op feestdagen. 
Op www.uitinherentals.be/aquafit vindt u meer informatie over de verschillende lessen.

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



Shop
in  Thals

www.helemaalherentals.be

10, 11 & 12 april  
---------------------vrijdag

Wellness & Beauty Beurs van 17 tot 22 uur op de Grote MarkT 

zaterdag
Gratis modeshow vanaf 14 uur op de Grote Markt

zondag
alle winkels open van 13 tot 17.30 uur 

Gratis modeshow vanaf 14 uur op de Grote MarkT

“Spel van de Roetaert” op de Grote Markt vanaf 14 uur

Thals Advertentie Stadskrant shopping april15.indd   1 13/03/15   13:53



april 201514

aanKOnDIGInGEn

muntenbeurs  
van numismatica 
Op zondag 12 april houdt Numismatica 
Herentals haar maandelijkse munten-
beurs in de Sint-Antoniuszaal (Kapucij-
nenstraat 7). Meer dan dertig stand-
houders etaleren er hun verzameling. 
Hendrik Van Caelenberghe zorgt voor 
de tentoonstelling Noodmunten uit 
Gent. Kom gerust eens langs tussen 
8.30 uur en 12 uur.

Meer informatie: 
www.numismatica-herentals.be

tien jaar  
den Babbelhoek 
deN Babbelhoek, een praatgroep Ne-
derlands voor anderstaligen, bestaat 
tien jaar. Op zaterdag 11 april geven 
zij een groot jubileumfeest waar ont-
moeting, respect, verbondenheid en 
gastvrijheid centraal staan. Van 13.30 
uur tot 20 uur is iedereen welkom in 
zaal ’t Hof. De toegang is gratis. Er is 
muziek en kinderanimatie. Vanaf 16 
uur kunt u aanschuiven aan een we-
reldbuffet. de bedoeling is dat elke 
bezoeker een lekker gerecht of des-
sert meebrengt. Zo kan iedereen 
proeven van de uitheemse en de Bel-
gische keuken. 

Wilt u meer weten over deN Babbel-
hoek, spring dan eens binnen in de 
Nederrij 115. de groep komt er elke 
dinsdag van 12.30 uur tot 15 uur sa-
men om te praten over alledaagse 
dingen. Zowel Nederlandstaligen als 
anderstaligen zijn welkom.

Meer informatie: tel. 014-22 17 81 
www.denbabbelhoek.be 

Start to Golf 
Op zondag 19 april organiseert de 
Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) 
een Start to Golf-dag. Ook bij golfclub 
Witbos in Noorderwijk kunt u die dag 
terecht voor een gratis golfinitiatie. 
Ga de uitdaging aan en schrijf u in via 
www.starttogolf.be.

doe mee met de eerste editie van run in thals! 
Op zondag 19 april organiseert aC Herentals de eerste editie van run in thals, een joggingwed-
strijd voor alle leeftijden. de jogging vindt plaats in het BlOSO-centrum. Om 10 uur vertrekken 
de kinderen. Om 10.45 uur zijn de lopers van de 6 en de 13 kilometer aan de beurt. Om 11 uur 
kunt u aan de 21 kilometer beginnen. deelnemen kost 2 euro voor kinderen en 5 euro voor vol-
wassenen. Er is een prijs voor elke deelnemer. Een deel van de opbrengst gaat naar de aLs-liga.

Meer informatie en inschrijvingen: www.run-in-thals.be

Garageverkoop in noorderwijk 
Op zaterdag 18 en zondag 19 april organiseert de Gezinsbond van Noorderwijk een garage-
verkoop. Tussen 9 en 16 uur bieden deelnemers uit Noorderwijk, Morkhoven en Olen hun 
spulletjes te koop aan in hun eigen garage. Aan het dorpshuis van Noorderwijk kunt u voor 1 
euro een lijst van de deelnemende adressen kopen. de infostand is open op zaterdag van 9 tot  
16 uur en op zondag van 9 tot 13 uur.

Meer informatie: Mart Boeckx, tel. 014-26 16 73, martboeckx@gmail.com

Wandelen voor het goede doel 
Op vrijdag 1 mei kunt u deelnemen aan Walk 4 Charity. deze nieuwe wandeltocht van 44 ki-
lometer leidt u langs de mooiste plekjes van de Kempen, zoals de Nete, kasteel de Merode in 
Westerlo en het begijnhof van Herentals. de vertrek- en aankomstplaats is de leonardozaal 
in Geel. Omdat niet iedereen deze lange afstand aankan, zijn er ook wandelingen van 5 en 
15 kilometer. deelnemen kost 
12,50 euro (lange afstand) 
of 5 euro (korte afstanden). 
Walk 4 Charity is een initiatief 
van Cunina, een Vlaamse on-
afhankelijke ontwikkelingsor-
ganisatie. de opbrengst gaat 
naar de heropbouw van het 
hostel van een schooltje in 
Mbarara (Oeganda). 

Meer informatie: 
www.walk4charity.be

Paaskermis
Van 4 tot 8 april

Grote Markt

Statiekermis
Van 12 tot 14 april

Statieplein Noorderwijk

Woensdag 8 april: familiedag
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de Overgave 
Zeventig jaar geleden eindigde de 
Tweede Wereldoorlog. Het Vredescen-
trum, Jeugd & Poëzie en Jongerencen-
trum Bouckenborgh bundelen daarom 
de krachten en gaan op zoek naar jong 
podiumtalent dat op 8 mei 2015 wil op-
treden tijdens de Overgave, een grote 
vredesviering in het Steen in Antwer-
pen. Performers, woordartiesten, dich-
ters, muzikanten, … iedereen tussen 16 
en 30 jaar kan zich inschrijven. Geen de-
cors of ingewikkelde technische eisen, 
maar wel een origineel en zelfgemaakt 
podiumstukje dat niet meer dan vijf mi-
nuten duurt. Inschrijven kan tot 20 april 
via www.vredescentrum.be.

elfde academiekwis 
Op vrijdag 8 mei vindt de elfde Aca-
demiekwis plaats in zaal ’t Hof (Grote 
Markt 41). de quiz start stipt om 20 uur. 
Er komen veel verschillende onderwer-
pen aan bod, zoals actualiteit, film, mu-
ziek, kunst, literatuur en geschiedenis. 
Vorm een ploeg van vier personen en 
schrijf u in via corinne@pics.be. deel-
nemen kost 16 euro per ploeg.

knelpunten en  
uitdagingen voor 
het onderwijs 
in Vlaanderen
Goed onderwijs is van onschatbare 
waarde voor de ontwikkeling van een 
land. Bereidt ons onderwijs jongeren 
voldoende voor op de arbeidsmarkt? 
Zijn er dringende hervormingen nodig, 
en zo ja: welke? Uit haar rijke ervaring 
als moeder, advocaat, politica en direc-
teur-generaal van het Vlaams Secretari-
aat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) 
geeft Mieke Van Hecke een antwoord 
op deze en andere vragen. Iedereen 
is welkom op woensdag 22 april om 
20 uur in de lakenhal. de toegang is 5 
euro. de lezing is een organisatie van 
het davidsfonds Herentals en Vorming-
plus Kempen.

Houden van Griffelrock  

Senioren die op donderdag 30 april naar 
Houden van Griffelrock willen gaan, kun-
nen kaarten bestellen bij de dienst wel-
zijn in het administratief centrum. Het 
stadsbestuur zorgt voor drie bussen die 
de festivalgangers naar het Sportpaleis 
en terug brengen. de bussen vertrekken 
om 12.45 uur aan het administratief centrum (augustijnenlaan 30). Een toegangsticket kost 9 
euro. wie mee wil met de bus, betaalt daarvoor 5 euro extra.

Erik en sanne zijn de centrale gasten op het muziekfestival. 25 jaar na hun hit Veel te mooi staan 
zij samen met hun dochter Maartje Van Neygen op het podium. Ook andere artiesten, zoals Hein-
tje, John Terra, Connie Neefs, Margriet Hermans en Jo Vally treden op. 

Meer informatie: dienst welzijn, preventie en noodplanning, administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Oud is niet out 
Gezond en gelukkig ouder worden, 
dat willen we allemaal wel. Tijdens de 
infosessie Oud is niet out krijgt u tips 
om positief om te gaan met de uitda-
gingen van het ouder worden. denk 
maar aan lichamelijke veranderingen 
of met pensioen gaan. de infosessie 
vindt plaats op dinsdag 14 april om 14 
uur in ’t Convent. deelnemen is gratis, 
maar u moet wel voor 7 april inschrijven. Wees er snel bij want het aantal deelnemers is beperkt. 
Oud is niet out is een organisatie van het dienstencentrum in samenwerking met Vormingplus 
Kempen.

Meer informatie en inschrijvingen: ’t Convent, Begijnhof 17,
tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be

Geneesmiddelen en concentratie 
Op zaterdag 25 april van 14 tot 17 uur kunt u bij het Wit-Gele Kruis (Nonnenstraat 1) terecht voor 
een infonamiddag over de gevolgen van geneesmiddelen op uw concentratie. toxicoloog en pro-
fessor alain Verstraete (UZ Gent) geeft u meer uitleg over hoe geneesmiddelen uw reflexen doen 
afnemen en schetst het wettelijk kader. de infonamiddag is een organisatie van ’t lichtpuntje, 
een vereniging van chronischepijnpatiënten.

Meer informatie: lichtpuntje@skynet.be

meer weten over uw pensioen? 
Op woensdag 1 april organiseert de Voorzorg een pensioeninfodag in zaal ’t Hof (Grote Markt 
41). Iedereen is welkom van 14 tot 17 uur. U krijgt er algemene informatie en u kunt vragen stel-
len. Bent u benieuwd naar wat uw toekomstige pensioenbedrag zal zijn? Op de infodag kunt u 
een raming aanvragen. U ontvangt het resultaat later per mail of per post. deelnemen is gratis.
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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 04/03  
tot 18/04

tEntOOn Ann Geukens en Celina Vaes – MES-MER-IZ-ING / Vitrine, 
Markgravenstraat 77 / Maandag, dinsdag, woensdag van 13 tot 
21 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur

Van 14/03   
tot 05/04

tEntOOn Marc Bogaerts / lakenhal / Op vrijdag, zaterdag en zondag van 
14 tot 17 uur 

Van 21/03    
tot 12/04

tEntOOn  Maurice Brams – De wissel / Kasteel le Paige / Op vrijdag,  
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

di 31/03 raaD Gemeenteraad / raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Wo 01/04 INFO Infoavond Start2Stop / lakenhal / 20 uur

INFO de Voorzorg – pensioeninfodag / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
Van 14 tot 17 uur

do 02/04 wErELD Ciné Horizon – Like Father, Like Son / cc ’t Schaliken / 20 uur

Vr 03/04 INFO   Mobiele lijnwinkel / Augustijnenlaan, aan parkeerterrein delhaize / 
Van 8.30 tot 14.30 uur 

UiT Paashaas deelt paaseitjes uit op de markt / Stadscentrum

QUIZ Tweede dorpelquiz / Zaal ’t Hof / 20 uur

KLassIEK Frascati Symphonic o.l.v. Kris Stroobants – Rheinische /  
cc ’t Schaliken / 20 uur 

Van 04/04    
tot 08/04

KErMIs Paaskermis / Grote Markt 

Zo 05/04 UiT Paashaas deelt paaseitjes uit op de markt / Belgiëlaan

UiT Natuurpunt Nete&Aa – Turen naar vogelkuren / Vogelkijkhut 
Snepkensvijver / Van 9 tot 11 uur / Info: www.natuurpunt.be/
natuurpunt-nete-aa

di 07/04 OCMW Een bloemstuk maken / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot  
16 uur / deelnemen kost 2 euro / Info: lieze Valenberghs,  
gsm 0497-24 19 78, delink@ocmwherentals.be 

Wo 08/04 MUZIEK Percossa – The Real Deal / cc ’t Schaliken / 20 uur 

do 09/04 raaD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 
20 uur

Van 10/04   
tot 12/04

UiT Shop in Thals / Zie pagina 13

Za 11/04 SOCIO Jubileumfeest deN Babbelhoek / Zaal ’t Hof / Van 13.30 tot 20 uur

Van 12/04  
tot 14/04

KErMIs Kermis / Statieplein Noorderwijk

Zo 12/04 UiT Muntenbeurs van Numismatica / Sint-Antoniuszaal,  
Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur

JEUGD spel van de roetaert / Grote Markt / 14 uur

di 14/04 INFO Zitdag Infopunt dementie / ’t Convent, Begijnhof 17 / Van 14 tot 
16 uur

sEnIOr Infosessie Oud is niet out – i.s.m. Vormingplus Kempen / ’t Convent, 
Begijnhof 17 / 14 uur

OCMW Kaartspelen / de Cirkel, lierseweg 132 / Van 13 tot 16 uur /  
deelnemen kost 2 euro / Info: lieze Valenberghs,  
gsm 0497-24 19 78, delink@ocmwherentals.be

Wo 15/04 FIEts Fietsgraveren / Fietspunt aan het station / Van 12 tot 16 uur /  
laat uw fiets graveren en maak kans op een Helemaal  
Herentals-Kadocheque

do 16/04 BLOED Bloedinzameling rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven,  
Goorstraat 1 / Van 17.30 tot 20.30 uur

MUZIEK Saudade – Boke Hertals / Foyer cc ’t Schaliken / 12.15 uur 

Vr 17/04 VrOUw Vrouwenraad i.s.m. Vormingplus Kempen – De eindeloze strijd in 
Syrië / Fundatiehuis, Begijnhof 27 / Van 13.30 tot 16.30 uur /  
Info: louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

Za 18/04 VErKOOP Garageverkoop Gezinsbond Noorderwijk / Infostand: dorpshuis 
Noorderwijk / Van 9 tot 16 uur

Zo 19/04 sPOrt run in thals / BLOsO-centrum / Info: www.run-in-thals.be

VErKOOP Garageverkoop Gezinsbond Noorderwijk / Infostand: dorpshuis 
Noorderwijk / Van 9 tot 13 uur

wOOrD Pol Goossen – Boeken en Bubbels / lakenhal / 10.30 uur 

sPOrt Start to Golf / Golfclub Witbos

Van 20/04   
tot 30/04

INFO digitale week / Zie pagina 16

di 21/04 INFO resultaten ouderenbehoefteonderzoek / cc ’t schaliken / 18.30 uur

sEnIOr Grijze Panters – Bank en beurs. Wat met onze centen? / Thomas 
More Geel / Info: Yvonne Helsen, tel. 014-21 42 65

Wo 22/04 INFO lezing door Mieke Van Hecke – Knelpunten en uitdagingen voor  
het onderwijs in Vlaanderen / lakenhal / 20 uur

do 23/04 sEnIOr Grijze Panters – wandeling / Info: Yvonne Helsen, tel. 014-21 42 65

Van 24/04    
tot 03/05

WAK Week van de Amateurkunsten / Zie pagina 8

Vr 24/04 QUIZ  Quiz van Curieus / Zaal ’t Hof / 20 uur / Info: tel. 014-70 79 39,  
willy.de.wachter@telenet.be

Za 25/04 WAK tabula rasa – De kleine artiest / Schoolstraat 44 /  
Van 13.30 tot 17 uur

JEUGD Kinderboekendag met An Melis en liesbet Slegers / Standaard 
Boekhandel, Zandstraat 92 / 14.30 uur

Zo 26/04 UiT Opening toeristisch seizoen en Erfgoeddag / Zie pagina 11

UiT Schietwedstrijd handboog / Voetbalveld dikberd /  
Van 14 tot 18 uur / Info: www.sintsebastiaan-herentals.be

TUIN Het onderhoud van kamerplanten / Eetzaal campus  
scheppersstraat / 10 uur / Een organisatie van vzw tuinHier

di 28/04 raaD raad voor Maatschappelijk welzijn / Kantoor van de OCMw-
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

BLOED Bloedinzameling rode Kruis / Parochiecentrum noorderwijk, 
ring 27 / Van 17.30 tot 20.30 uur

FIlM Film – Interstellar / cc ’t Schaliken / 20 uur 

Wo 29/04 FIlM Film – Mr. Turner / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

do 30/04 HUMOr Thomas Smith – Ruis / cc ’t Schaliken / 20 uur

digitale week
de digitale Week is een week vol multimedia-activiteiten. Op dins-
dag 21 april is er een open dag in het openbaar computerlokaal  
’t Peeseeke (lierseweg 132). Tussen 13 en 16 uur staan de begelei-
ders klaar voor een woordje uitleg en kunt u zich inschrijven voor 
computercursussen. Ook bij het Centrum voor Volwassenenonder-
wijs dtL kunt u computercursussen volgen. Spring eens binnen op 
het secretariaat in de Kerkstraat 38 of kijk op www.dtl.be.

Op woensdag 22 april kunt u vanaf 14 uur terecht in dienstencentrum 
’t Convent (Begijnhof 17). U kunt er vragen stellen over uw compu-
ter en leert er bijvoorbeeld cd’s branden en computers opschonen.  
Op woensdag 29 april kunt u om 10 uur deelnemen aan een work-
shop over het omzetten van digitale foto’s. Voor deze activiteiten 
moet u zich inschrijven via tel. 014-28 20 00 of
dienstencentrum@ocmwherentals.be.

Op woensdag 22 april en woensdag 29 april kunt u uw computerpro-
blemen voorleggen aan de pc-dokters. U vindt hen tussen 13.30 uur 
en 16.30 uur in de dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 37).
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BUrGErZaKEn

 Geboorten

 12/01 William, zoon van Vanessa lopez en Bertrand Van Schoubroeck
 02/02 Noah, zoon van Canan Prins en Awat Muhammed
 05/02 toos, dochter van Lies Heylen en raf De schutter
 05/02 romy, dochter van Charisse Vekemans en Yven Peeters
 05/02 renée, dochter van Björna rutten en nick Verheyen
 05/02 Fran, dochter van Machteld Dirkx en Karel Docker
 06/02 Zabdiël, zoon van Joëla Tiendalli
 08/02 Mia, dochter van sophie Daxhelet en nicky Busch
 10/02 Ila, dochter van Yoena Bruyndonckx en Bart Van den Eynde
 10/02 Helena, dochter van Kelly dessart en Tom dieltjens
 13/02 Louise, dochter van Daphni Clé en robbert Van Eynde
 13/02 Nora, dochter van Julie Nys en Kristof Gommers
 17/02 Peyton, zoon van Melissa Wijnendaele en Christoph de Cuyper
 18/02 Brandon, zoon van Annick de Beukelaer en Ken Croons
 18/02 Jayson, zoon van Annick de Beukelaer en Ken Croons
 19/02 destiny, dochter van Kimberly Noël en Jesse Geuens
 22/02 Nanoe, dochter van Valerie Wegge en Jelle Helsen
 23/02 Felix, zoon van Margot Vangenechten en Hans Denis
 26/02 lincy, dochter van Zina Overeem en Stefaan Jacobs

 Overlijdens

 16/01 Alfons dams (77), weduwnaar van Maria de laet
 04/02 Gertrudis Conjaerts (87), weduwe van Alphonsus Willekens
 06/02 Celina Wils (84), weduwe van Gustaaf Matthys
 06/02 Godelieva Vlyminckx (73)
 07/02 Elisa Bosch (83), weduwe van Emiel Daems
 08/02 Jozef Wouters (76), echtgenoot van liliane Corsus
 10/02 Victor Van den Borre (74), echtgenoot van Anita de Ceulaer
 12/02 Paula Engelen (83), weduwe van Leon Verwimp
 13/02 Emilius Horemans (89), echtgenoot van augusta Versweyveld
 15/02 dirk de Bock (55), echtgenoot van Natalie Beeken
 16/02 Franciscus Bierinckx (79), weduwnaar van Leonia willems
 16/02 theresia Van tigchelt (79), echtgenote van Felix rombouts
 17/02 luc Pelsmakers (55)
 19/02 Willy Goossens (76), echtgenoot van Jozefa Peelaers
 20/02 Andreas Janssens (67)
 20/02 Monique Micha (89), weduwe van Jaak de Canniere
 28/02 Willy Bouwen (53)
 02/03 Josephina Geuens (73), weduwe van raymond Verwimp

 Huwelijksaankondigingen

 Sven Geerts en Yasmine Geleleens
 Vincent Geluykens en Elvire noelmans
 Jef-Aram Van Gorp en Britt Noyens
 Maarten Magis en Ynske lormans
 Koen Smolders en Noortje Van der linden
 Jimmy thyssen en Kathleen sterckx
 Jef Vandeweyer en Elke robaer
 Kevin Castermans en Sabrina Vreys
 Paul de Peuter en Sofie Meir
 sam Van Dyck en Lisa Van rillaer
 Ben Van Echelpoel en nele Van aelst

 Huwelijken

 Frank Waegemans en Karine Sprangers
 rudi Moons en sandra Luyten
 Gianluca Ventre en Natasja Sabister

aCtIeVe SenIOr

Okra Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag tUrnEn sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur  

Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 3

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

Elke donderdag PEtanqUE ’t Convent / Van 13.30 tot 17 uur  
Info: Wies lathouwers, tel. 014-21 53 37

LInEDanCEn sportcomplex De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur 
Info: Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78

Okra Sint-antonius
Elke maandag PEtanqUE ’t Convent / Van 14 tot 17 uur  

 Info: Jef driesen, gsm 0477-37 44 86

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
  

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 sPELEn Petanque, minigolf, kaarten of bingo / ’t 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 9.30 tot 11 uur / Info: Marie-louise Bertels,  
tel. 014-21 99 79

Elke donderdag FIEtsEn sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur / 
Info: Willy Verlinden, tel. 014-22 11 14

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

Elke maandag AQUAGYM Netepark / Van 15.15 tot 16 uur en 
van 16.15 tot 17 uur

Elke dinsdag nOrDIC 
WAlKING

Netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

Elke woensdag  sEnIOrEn-
FItnEss 

de Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BAdMINTON de Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag  aqUaFItnEss Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

JOnG
Elke dinsdag PEUtErs 

& ZO
Campus Spiegelfabriek, lierseweg 132/A / 
Van 9 tot 12 uur

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.

UIt In HErEntaLs
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nUttIGE tELEFOOnnUMMErs

Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten rené 014-51 20 51
 Karel 014-51 55 48
 lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon  078-15 22 52

Awel  102

Boskat  014-23 31 36

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

Holebifoon  0800-99 533

Infopunt dementie  014-28 20 00

IOK - Geel  014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Kankertelefoon  078-15 01 51

MS-liga Antwerpen  03-887 48 18

OpWeg  014-23 18 80 
Info over wonen voor mensen met een handicap

PIdPA (klantenservice)  0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23  014-21 08 08

Tele-onthaal  106

Vertrouwensartsencentra  02-533 12 11

Vlaamse Wegentelefoon  0800-122 66

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

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 0903-99 000 
 www.apotheek.be

Tandartsen  0903-39 969 
Op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 9 tot 18 uur

Huisartsenwachtpost - Nederrij 99 014-22 22 00 
Van vrijdag om 19 uur tot maandag om 8 uur en op feestdagen 

Stadsdiensten   
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30 014-28 50 50

Belastingen  02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13  014-85 97 50

BlOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60  014-85 95 10

bpost - Belgiëlaan 51  022-012 345

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1  014-25 82 10

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

defecten aan de openbare verlichting  0800-6 35 35 

de lijn  070-220 200

diftar-informatielijn  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 
iedere dinsdag van 13.30 uur tot 16 uur

enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

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 uur 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, openbaar werk 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 maandag 6 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 6 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 maandag 6, maandag 20,  
dinsdag 21 en woensdag 22 april

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00

BIBLIOtHeek nOOrderWIJk
Gesloten op maandag 6 april

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

reCYCLaGePark 09.00-18.00 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-12.00 08.30-14.30

JeUGddIenSt
Gesloten op maandag 6 april

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HUmmeLtJeSHOF
Gesloten op maandag 6 april

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00

SPOrtdIenSt
Gesloten op maandag 6 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 6 april

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00

tOerISme HerentaLS
Gesloten op maandag 6 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 6 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

WedStrIJdBad 07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

reCreatIeBad- en
dOeLGrOePenBad

17.30-21.00 14.00-21.00 17.30-21.00 17.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

OPenInGStIJden PaaSVakantIe (04/04 -19/04)
Op zondag 5 april is het Netepark gesloten. Op weekdagen zijn alle baden open van 14 tot 21 uur. Trimzwemmers kunnen in het wedstrijdbad terecht van 7.30 uur tot 8.30 uur 
en van 12 tot 13 uur. Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad. Tijdens het weekend zijn de baden open van 9 tot 17 uur.

Vier je verjaardag in het Netepark.

www.herentals.be/feestje


