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Herentals  

Fietst en Feest 

zomer in de stad

De zomer breekt door en Herentals bloeit weer helemaal open. Onze stad 
maakt zich op voor een zalige periode van feest, gezelligheid en heerlijk 
nietsdoen. De zomer start met onze jaarlijkse braderij, waar de Herentalse 
handelaars en middenstand zich van hun beste kant laten zien. Dit jaar slui-

ten we de braderij trouwens af met een grote meezingmedley op de Grote Markt. Iedereen is wel-
kom om van harte mee te komen zingen.

Het officiële na-Tourcriterium Herentals Fietst wordt net als de voorbije jaren ongetwijfeld de top-
per van de zomer. De organisatie zal weer tienduizenden wielerliefhebbers naar onze stad lokken. 
Samen met Herentals Feest de dag erna blijft dit een evenement waar iedereen naar uitkijkt. We 
maken ons ook op voor een nieuwe editie van onze Donderse Dagen.

Ook in onze deelgemeenten staan feesten op het programma, met de Ronde Van Noorderwijk en 
Morkhovenkermis. Noorderwijk viert dit jaar zijn 1.040-jarige bestaan en dat zal niet ongemerkt 
voorbij gaan. Ook indrukwekkend was dat enkele weken geleden in de pers verscheen dat Morkho-
ven 3.000 jaar geleden ook al bewoond was. Onze deelgemeenten scoren dus sterk op hun histori-
sche waarde, en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Niemand houdt u dus tegen om Herentals, 
Noorderwijk en Morkhoven te herontdekken. Dat kan tijdens leuke wandel- en fietstochten, en ook 
daarover vindt u alle info in deze Stadskrant.

We wensen u een deugddoende vakantie.
Uw burgemeester, 

Jan Peeters

voorwoord...

noorderwijk Feest 2015
In 2014, 2015 en 2016 heeft Noorderwijk heel wat te vieren. Denken 
we maar aan 1.040 jaar Noorderwijk, 40 jaar gemeenschapsraad,  
40 jaar Ronde van Noorderwijk, 40 jaar ’t Baviaantje en de jubilea van 
de gezinsviering, de sporthal, het parochiecentrum en het Dorpshuis. 
Op zaterdag 25 juli bundelt de gemeenschapsraad al deze vieringen in 
een groot dorpsfeest: Noorderwijk Feest 2015.

Vanaf 13 uur is iedereen welkom op het Dorpsplein. Het wordt een 
echte familienamiddag met een rommelmarkt, een ballonkunstenaar, 
een grimestand, springkastelen en een zomerterras. Kinderen kun-
nen ook deelnemen aan een straattekenwedstrijd. Om 17 uur is er 
een grote barbecue. Het bal populaire met optredens van het Zingend 
Facteurke, De Partyband en Sam Gooris start om 21 uur. 

Meer informatie over tickets en inschrijvingen vindt u in het program-
maboekje dat in alle brievenbussen van Noorderwijk belandt. Ook bij 
de dienst toerisme op de Grote Markt kunt u een boekje krijgen.

Tijdens het feest wordt de Ring in Noorderwijk afgesloten tussen  
de Servaas Daemsstraat en de de Ghellincklaan. Verkeer vanuit  
Morkhoven volgt een korte omleiding via de Sint-Bavostraat en 

de Olenseweg. Verkeer vanuit Herentals rijdt om via de Servaas  
Daemsstraat, Hoge Weg, Schravenhage en de Kruisstraat.

Meer informatie: www.gemeenschapsraadnoorderwijk.be, 
gemeenschapsraadnoorderwijk@gmail.com

Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)

Foto: Guy de Ghellinck 
uit het boek Heerlijk Noorderwijk
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Aankondigingen voor de Stadskrant van sep- 
tember moeten uiterlijk op maandag 3 augustus 
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

Op www.herentals.be/stadskrant kunt u op het 
einde van elke maand de Stadskrant voor de 
volgende maand downloaden. Als u de stad via 
Facebook of Twitter volgt, krijgt u een bericht 
telkens als er een nieuwe Stadskrant is.

STADS
krant

Infoavond over het organiseren van evenementen
Bij het organiseren van een evenement komt heel wat kijken. Het stadsbestuur heeft enkele 
wijzigingen doorgevoerd in de behandeling van evenementen. Dit moet het voor organisatoren 
eenvoudiger maken om een evenement op poten te zetten. De stad nodigt daarom alle organi-
satoren en geïnteresseerden uit voor een informatiesessie, die plaatsvindt op maandag 1 juni 
om 20 uur in de schouwburg van cc ’t Schaliken. U krijgt een antwoord op de volgende vragen:

• In welke situaties moet ik mijn evenement aanvragen? 
• Heeft het werken met een aanvraagformulier ook voor mij voordelen? 
• Wat mag ik verwachten als antwoord en wat is de doorlooptijd? 
• Hoe gaat het stadsbestuur om met de nieuwe geluidsnorm, en waarom? Welke invloed heeft 

gehoorschade op de levenskwaliteit?
• Is er een simpele manier om een situeringsplan op te maken (bijvoorbeeld bij grotere open-

luchtevenementen)? 
• Ik heb te maken met beschadigd uitleenmateriaal. Wat nu?

Inschrijven voor de infoavond doet u via het onlineformulier op www.herentals.be/inschrijving-
informatiesessie-evenementen. Daar kunt u ook aangeven met welke vragen u zit in verband 
met evenementen. U kunt ook uw mening geven over de geluidsbegrenzer die de stad uitleent 
en er suggesties over doen.

nieuwe parkeerregeling moet verkeer  
in Wuytsbergen vertragen 
Wuytsbergen is een drukke straat geworden waar vaak te snel gereden wordt. Daarom past de 
stad de plaatselijke parkeerregeling aan. Die moet het verkeer in de straat vertragen.

Met de nieuwe regeling komt er afwisselend een parkeerstrook aan één kant van de rijbaan. 
Deze parkeerstrook wordt telkens afgebakend met een plantvak. Daardoor moeten automobi-
listen slalommen, zodat hun snelheid vertraagt. 

Voor de aanleg van de parkeerstroken moeten enkele bomen in de straat verdwijnen. De stad 
plant in de plantvakken echter nieuwe bomen aan. De wortels van deze bomen groeien via een 
speciaal systeem in de grond, zodat de hoofdriolering van Aquafin niet beschadigd wordt. De 
werkzaamheden zijn gepland in het najaar van 2015.

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

Flats aan WzC Sint-anna ook te huur  
Het OCMW heeft al 22 van de 40 flats van Groep Assistentiewoningen Sint-Anna verkocht via 
woonobligaties. De verkoop blijft doorgaan. U kunt dus nog steeds bellen naar tel. 014-24 66 41 
voor een brochure of een afspraak.

De flats die niet bewoond zijn door de certificaathouders of die nog niet verkocht zijn, worden 
vanaf 1 oktober verhuurd. De huurders van de flats genieten dezelfde voordelen als de kopers: 
een beschermde woonomgeving in de prachtige natuur, garantie op crisiszorg, het gebruik van 
de gemeenschappelijke ruimtes en een maximum aan privacy en vrijheid. De dagprijs varieert 
van 24,65 euro tot 41,09 euro, naargelang de categorie van de flat. Het OCMW kan onder be-
paalde voorwaarden een toelage toekennen aan personen met een beperkt inkomen. 

Om een flat te huren, moet minstens één van de huurders ouder zijn dan 65 jaar. De huurders 
moeten ook zelfredzaam zijn. Dit wordt beoordeeld door het zorgcomité van Sint-Anna. Inwo-
ners van Herentals krijgen voorrang. 

Meer informatie: OCMW Herentals, tel. 014-24 89 03,  
christathomas@ocmwherentals.be, www.ocmwherentals.be

kijkdag  
op woensdag 3 juni

Bent u geïnteresseerd om een assis-
tentiewoning te huren of te kopen?  
Op woensdag 3 juni kunt u tussen  
13 en 17.30 uur de assistentiewonin-
gen én het woonzorgcentrum komen 
verkennen. een rondleiding duurt on-
geveer 20 minuten. Schrijf u in via tel.  
014-24 66 41 of info@ocmwherentals.be.
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Bibnieuws

eerste hulp bij dementie
Als u voor het eerst met dementie ge-
confronteerd wordt, bij uzelf of bij ie-
mand in uw omgeving, roept dit veel 
vragen op. Om u te helpen in deze on-
zekere periode, hebben de bibliotheek 
en het OCMW samen een eerste Hulp 
Bij Dementie-trolley, of kortweg eHBD-
trolley, samengesteld. Het karretje be-
vat een tiental diverse hulpmiddelen 
in verband met dementie, zoals infor-
matieve boeken, kinderboeken, 
brochures, getuigenissen, 
cd's en dvd’s. U kunt de 
eHBD-trolley ontlenen bij 
de bibliotheek in de Gil-
delaan. Vraag ernaar aan 
de infobalie op de beneden-
verdieping.

Boekenverkoop in de bib
elk jaar verkoopt de bibliotheek mate-
rialen die om verschillende redenen uit 
de collectie werden gehaald. Kom tij-
dens de verkoopdagen snuisteren tus-
sen de jeugdboeken, romans, informa-
tieve boeken, cd’s en dvd’s. U kunt ze 
voor een prijsje mee naar huis nemen. 
De opbrengst gaat naar 11.11.11. De 
verkoopdagen vinden plaats in de bi-
bliotheek (Gildelaan 13) op zaterdag 13, 
20 en 27 juni, telkens van 10 tot 16 uur.

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

nieuwe openingstijden 
voor de Cirkel
Ontmoetingsruimte De Cirkel ligt vlak 
bij de Kringwinkel (lierseweg 132/A). 
U kunt er even tot rust komen, men-
sen ontmoeten, de krant lezen of iets 
drinken. De medewerkers organiseren 
ook regelmatig creatieve activiteiten 
als bloemschikken of collages maken. 
Voortaan kunt u er vaker terecht, want 
De Cirkel heeft nieuwe, ruimere ope-
ningstijden. Op dinsdag is De Cirkel 
open van 13 tot 17 uur en op woensdag 
en donderdag van 10 tot 17 uur.

Meer informatie: 
tel. 014-24 66 92, 
www.ocmwherentals.be

e-commerce, een infosessie voor handelaars 
en ondernemers
Op donderdag 2 juli zijn alle lokale handelaars en ondernemers welkom in cultuurcentrum  
’t Schaliken (Grote Markt 35). Om 19.30 uur start er een infosessie over e-commerce. Handel 
drijven via het internet maakt tegenwoordig een belangrijk deel uit van het winkelgebeuren. 
Tijdens de avond krijgt u inzicht in het belang en de voordelen van mee evolueren. De infosessie 
is een organisatie van de stad Herentals in samenwerking met de gemeenten Grobbendonk en 
Herenthout, de provincie Antwerpen en Unizo. De toegang is gratis en inschrijven is niet nodig.

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

academie zoekt gemachtigde opzichters  
Bent u 18 jaar of ouder en kunt u zich elke week een paar uur vrij maken? 
Zet u dan in als vrijwilliger bij de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord 
en Dans. De academie is dringend op zoek naar gemachtigde opzichters 
die leerlingen veilig helpen oversteken op weg naar hun les. er zijn les-
sen op weekavonden (van 16 tot 19 uur), op woensdagnamiddag en op 
zaterdagvoormiddag, zowel in de Hikstraat als aan het Dorpshuis in Noor-
derwijk. Kunt u zich op een of meer van deze momenten inzetten? Neem 
dan snel contact op met de academie. U krijgt een gratis opleiding en een 
vrijwilligersvergoeding van 6 euro per uur.

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, 
tel. 014-21 33 05, directie@samwdherentals.be

de braderij in een nieuw kleedje  
Van woensdag 24 juni tot en met zaterdag 27 juni zorgt de braderij voor heel wat leven in het 
stadscentrum. Dit jaar bundelen de stad en middenstandsorganisatie vzw Thals de krachten met 
Homahe, de vereniging van horeca-uitbaters op de Grote Markt. De klassieke braderij wordt 
aangevuld met verschillende avondactiviteiten in een tent op de Grote Markt. Op zaterdag vindt 
het Belgisch Kampioenschap Barbecue plaats. Iedereen is welkom om te proeven van de ver-
schillende gerechten en te genieten van liveoptredens en andere animatie. ’s Avonds sluiten we 
de braderij af met een optreden van Vane. Daarna wordt het publiek uitgenodigd om, onder 
begeleiding van een liveband, anderhalf uur mee te zingen met Hertals langste meezingmedley.

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

Heraanleg voetpaden  
een aannemer begint in juni met de heraanleg van de voetpaden in Daalakker, Bergenstraat,  
Waterloostraat (tot aan Veldstraat), Arnhemstraat, Menenstraat, Ieperstraat en Kolveniersstraat. 
De voorbereidende werken werden al opgestart in mei. Het plaatselijke verkeer kan tijdens de 
heraanleg hinder ondervinden. Tijdelijke parkeerverboden worden 24 uur vooraf bekendgemaakt. 
De volgende maanden legt de aannemer ook nieuwe voetpaden aan op de Noorderwijksebaan,  
Zwanenberg, Zavelstraat, Oud-Strijderslaan en Cardijnlaan. Tegen begin 2016 zijn deze werken 
klaar. 

Meer technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be.
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MIlIeU

Op zoek naar een 
woning? kijk naar 
de energiescore! 
Vaak concentreren mensen zich bij 
hun zoektocht naar een woning enkel 
op de huur- of aankoopprijs. Maar als 
u zicht wilt krijgen op de totale woon-
kosten moet u ook de energiescore 
van de woning in overweging nemen. 
Bij een woning met een hoge ener-
giescore kunnen de energiekosten 
hoog oplopen. een iets duurdere wo-
ning met een lagere energiescore kan 
dus goedkoper zijn om in te wonen. U 
vindt de energiescore terug in de ver-
huur- of verkoopadvertentie en op het 
energieprestatiecertificaat (ePC). elke 
woning die te koop of te huur staat, 
moet over dit attest beschikken. Via 
www.energiesparen.be/testuwepc 
kunt u de energiescore van uw woning 
vergelijken met de gemiddelde score 
in de gemeente, in de provincie of in 
Vlaanderen.

Bloemenweide fleurt 
nonnenvest op 
De stad wil meer bloe-
menweides in het open-
baar groen. Bloemenwei-
des zorgen voor meer kleur 
in de stad en trekken nuttige dieren 
zoals bijen aan. Bovendien vragen 
bloemenweides minder onderhoud en 
brengen ze minder groenafval met zich 
mee dan een grasveldje. Als proefpro-
ject legt de stad een bloemenweide 
aan op het veldje te midden van de se-
niorenwoningen in de Nonnenvest. De 
medewerkers van de stedelijke werk-
plaats zaaien er een mengsel van een-
jarige en meerjarige bloemen en vaste 
planten.

Low Impact man geeft aftrap
voor energie-en-klimaatactieplan
Op donderdag 18 juni nodigt het stads-
bestuur iedereen uit voor de aftrap van 
het energie-en-klimaatactieplan. Dat plan 
maakt deel uit van het burgemeesterscon-
venant, een europees project waarbij de 
europese Unie lokale besturen uitdaagt 
om hun CO2-uitstoot tegen 2020 te ver-
minderen met 20 procent. 

Om 19 uur bent u welkom in de schouw-
burg van cultuurcentrum ’t Schaliken. De 
avond start met een korte toelichting over 
het burgemeestersconvenant en de acties 
die de stad in 2015 op touw zet. Daarna 
geeft Steven Vromman, beter bekend als 
low Impact Man, een voorstelling van zijn 
eco-comedyshow Stop met klagen!. Met 
een vleugje humor en veel concrete voor-
beelden krijgt u tips en inspiratie voor het 
nieuwe tijdperk. Na afloop biedt de stad u een drankje aan. De toegang 
is gratis, en u hoeft niet in te schrijven. Geïnteresseerden kunnen het 
energie-en-klimaatactieplan alvast raadplegen op 
www.herentals.be/milieubeleid.

Vergroot de Hoop  
De stad neemt opnieuw deel aan de actie Vergroot de Hoop. Tussen 16 juni en 29 augustus 
kunt u uw taxussnoeisel gratis afleveren op het recyclagepark. In het snoeisel van de taxushaag 
zit een stof die gebruikt wordt om geneesmiddelen tegen kanker te maken. enkel jong, eenjarig 
snoeisel bevat de waardevolle stof. Het is dus belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkom-
stig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. Snoei uw taxushaag alleen bij droog weer en 
gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel dat nat is of vermengd 
is met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. Breng het taxussnoeisel binnen 24 uur naar 
het recyclagepark. Per kubieke meter ingezameld snoeisel gaat er 50 euro naar de vzw Olivia 
Hendrickx Research Fund. Vergroot de Hoop is een actie van Boomkwekerijen Van Hulle B&C.

Taxushagen bevatten een stof die nodig is voor de ontwikkeling van kankermedicatie. Gooi je 
snoeisel dus niet in het compostvat, maar gooi het in de strijd tegen kanker en word haagdonor. 
Hoe doneren? Breng je taxussnoeisel naar het containerpark of laat je haag gratis snoeien.

Meer info op doneerjehaag.be

Meer informatie
dienst milieu, administratief 
centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be
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SOCIO

In Herentals zijn er verschillende diensten die allerlei kleine klusjes voor u opknappen. Het gaat bijvoorbeeld over een lekkende kraan herstellen, 
een muur schilderen, handgrepen of leuningen installeren, dakgoten ruimen, de tuin onderhouden, boodschappen doen of sneeuw ruimen.

klus-en-verhuisdienst van de kringwinkel
De klus-en-verhuisdienst van de Kringwinkel is er voor mensen die zorg- 
of hulpbehoevend zijn. De klanten worden opgedeeld in twee catego-
rieën:

1. Personen die een leefloon krijgen, in schuldbemiddeling zijn, budget-
begeleiding krijgen of die recht hebben op een verhoogde tegemoet-
koming voor gezondheidskosten

 • U doet uw aanvraag via het OCMW. een maatschappelijk werker 
 onderzoekt uw situatie en legt de contacten met de klus-en-ver- 
 huisdienst.

 • U betaalt 11 euro per uur per persoon. 

2. Personen die zorg- of hulpbehoevend zijn en personen die ouder zijn 
dan 55 jaar

 • U doet uw aanvraag via het OCMW, het dienstencentrum of recht- 
 streeks bij de Kringwinkel Zuiderkempen. 

 • U betaalt 20 euro per uur per persoon. Bij grotere of weerkerende 
 opdrachten is er een kortingstarief van 17 euro per uur. 

Boven op de kostprijs per uur betaalt u 6 procent btw voor werk in of 
aan een woning van tien jaar of ouder. Voor alle andere klussen betaalt 

u 21 procent btw. U betaalt ook de vervoers- en de materiaalkosten 
(verf, hout, …).

• Dienstencentrum ’t Convent: Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, 
 dienstencentrum@ocmwherentals.be
 Open elke werkdag van 9 tot 12 uur
• Sociale dienst OCMW: Nederrij 133/A, tel. 014-24 66 66, 
 socialedienst@ocmwherentals.be
 Open elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en maandagavond van 18 tot 

19 uur
 Dorpshuis Morkhoven: elke dinsdag van 11.30 tot 12 uur
 Dorphuis Noorderwijk: elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur
• Kringwinkel Zuiderkempen: tel. 014-22 15 38, 
 klusenverhuis@dekringwinkelzuiderkempen.be 
 let op: u kunt deze dienstverlening niet in de Kringwinkel zelf aanvra-

gen.

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap 
(PWa)
Iedereen kan een beroep op het PWA. De inschrijving kost 7,45 euro 
per jaar. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetko-
ming voor gezondheidskosten kunnen gratis lid worden. Voor de klus-
jes betaalt u met PWA-cheques. Die kosten tussen de 5,95 euro en 7,45 
euro per cheque en zijn fiscaal aftrekbaar. U betaalt één PWA-cheque 
per uur.

PWA Herentals, Molenvest 21, tel. 014-24 89 60, 
pwa.herentals@skynet.be 
Open elke voormiddag open tussen 9 en 12 uur en maandagavond tus-
sen 17.30 uur en 19.30 uur

andere initiatieven

Ook ziekenfondsen en andere organisaties hebben klusjesdiensten. In 
Herentals gaat het om De Voorzorg, Familiehulp, landelijke Thuiszorg 
en Sowel.

Familiehulp, tel. 014-28.32.20, herentals@familiehulp.be
De Voorzorg, tel. 0800-97 520, thuishulp.304@devoorzorg.be
landelijke Thuiszorg, tel. 016-46 90 52, bjongen@ons.be
Sowel, tel. 014-21 54 30, info@gbh.lmpa.be
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PReVeNTIe

        Opgepast voor gauwdieven
Het stadsbestuur en de lokale Politie Neteland voeren een actie te-
gen gauwdiefstal tijdens de jaarlijkse feestmarkt op vrijdag 10 juli. 
De markt is daarvoor de uitgelezen plek, want gauwdieven plegen 
hun misdaden meestal op druk bezochte plaatsen. Opvallen doen ze 
er niet. Wel houden ze alles en iedereen in het oog tot ze hun slag 
kunnen slaan. 

Tijdens zijn straattheatervoorstelling laat linke leo u op humoris-
tische wijze zien hoe gauwdiefstal in zijn werk gaat. De gemeen-
schapswachten staan, zoals elke week tijdens de markt, paraat en 
maken u attent op onveilige situaties. Voor meer tips bent u welkom 
aan de infostand van de politie en de dienst preventie.

Ook de marktkramers en de handelaars in het centrum dragen hun 
steentje bij. Velen van hen zijn lid van een buurtinformatienetwerk 
voor zelfstandigen (BIN-Z en BIN-Z Markt). Wanneer de politie weet 
heeft van gauwdiefstallen of van verdachte personen, dan wordt 
deze informatie telefonisch doorgegeven aan al de aangesloten han-
delaars of marktkramers. Zij kunnen op hun beurt hun klanten waar-
schuwen.

enkele tips om gauwdiefstal te vermijden:

• Breng niet te veel cash geld mee. Gebruik bij voorkeur uw bank-
kaart.

• Haal uw portefeuille of gsm discreet boven als u hem nodig hebt.
• Sluit uw handtas steeds goed en draag ze tussen uw arm en li-

chaam, met de sluiting naar binnen.

• Stop geen waardevolle voorwerpen in uw achterzak. Kies bij voor-
keur een binnenzak of, als dat niet kan, een broekzak vooraan.

• laat geen waardevolle voorwerpen in uw jas zitten als u hem aan 
een kapstok hangt.

• Hang uw handtas of rugzak niet achter u op een stoel, maar zet ze 
bij voorkeur tussen uw voeten op de grond.

• let er in de paskamer op dat uw handtas of rugzak niet te dicht bij 
het gordijn of de deur staat.

• Wees alert bij grote drukte of als er plots opschudding ontstaat in 
uw omgeving.

• liep er iemand tegen u aan? Probeer dan zo snel mogelijk na te 
gaan wie het was en kijk na of u niets kwijt bent.

• een zakkenroller opgemerkt? Kijk hem of haar aan en laat duidelijk 
merken dat ze gezien zijn.

Bent u toch het slachtoffer van gauwdiefstal geworden? Blokkeer uw 
bankkaarten en identiteitsdocumenten zo snel mogelijk via CardStop 
(tel. 070-34 43 44) en DocStop (tel. 00800-2123 2123). Doe daarna 
aangifte bij de politie.

Leuk zonder peuk
Bezoek ook de antirooktent op de feestmarkt. een tabacoloog 
geeft er uitleg over de mogelijkheden om te stoppen met roken, 
doet proeven met een rookrobot en voert CO-tests uit bij rokers 
en niet-rokers.
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          Laat uw woning veilig achter
Wilt u deze zomer met een gerust gemoed op reis vertrekken? laat 
uw woning dan veilig achter.

Vermijd brand

• Plaats alle brandbare materialen buiten het bereik van zonlicht en 
uit de buurt van warmtebronnen.

• Schakel alle elektrische apparaten uit, met uitzondering van ijskast 
en diepvriezer.

• Sluit de toevoer van al deze apparaten af: boiler, gasfles, gasfor-
nuis, …

Voorkom inbraak en diefstal

• Vermeld uw vakantieplannen niet op sociale media.
• Maak geen vermelding van uw afwezigheid op uw antwoordap-

paraat.
• Berg waardevolle spullen op in een kluis of bij een bank.
• Gebruik tijdschakelaars om af en toe het licht te laten branden.
• Controleer de beveiliging van ingangen: ramen, deuren, kelderga-

ten, koepels en dakvensters. Sluit roosters en hekken met een ket-
tingslot.

• licht vertrouwenspersonen in over de periode dat u afwezig  
bent.

• Vraag hun om de brievenbus leeg te maken en af en toe de rollui-
ken op te halen.

• Vraag hun om hun wagen op uw oprit te parkeren.
• Geef de huissleutels en sleutels van niet-gebruikte voertuigen aan 

de vertrouwenspersoon of neem ze mee.
• Breng uw gegevens niet aan op uw bagage, maar liever aan de bin-

nenkant.
• Activeer uw alarmsysteem. Informeer de contactpersonen over de 

procedure bij een alarmmelding en breng uw alarmcentrale op de 
hoogte van uw vertrek.

diefstalpreventieadvies

De diefstalpreventieadviseur van de stad komt bij u langs en bekijkt 
hoe u uw woning beter kunt beveiligen. U krijgt gratis advies over 
veilige leefgewoonten en bouwtechnische maatregelen (beveiliging 
van garagepoorten, deuren, ramen, lichtkoepels, …). Vraag het gratis 
diefstalpreventieadvies aan op www.herentals.be/inbraakpreventie.

Woningtoezicht

Als u wilt, houden de politie en de gemeenschapswachten tijdens 
uw afwezigheid uw woning in de gaten. U kunt dit woningtoezicht 
aanvragen via een onlineformulier op www.politieneteland.be of op 
www.herentals.be/inbraakpreventie.

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

Hoe herkent u een PIdPa-medewerker?
PIDPA krijgt de laatste tijd opnieuw meldingen over personen die 
zich ten onrechte voordoen als medewerkers van de drinkwater-
maatschappij. Deze personen proberen te achterhalen wanneer 
u niet thuis bent, zodat ze uw woning kunnen binnendringen. 
Ook mensen die uw leidingwater komen testen, kunt u beter niet 
vertrouwen. Zij proberen u dure oplossingen te verkopen om de 
kwaliteit van het water te verbeteren. Dat is zinloos, want uw lei-
dingwater is al van de beste drinkwaterkwaliteit.

Krijgt u thuis bezoek van iemand die zich voorstelt als PIDPA-me-
dewerker, controleer dan eerst of:
• de medewerker kleding draagt waar duidelijk ‘PIDPA’ op staat;

• het logo van PIDPA op het voertuig staat;
• de medewerker een officieel legitimatiebewijs bij zich heeft.

Aarzel niet om contact op te nemen met de klantendienst van 
PIDPA op het gratis nummer 0800-90 300.

PReVeNTIe
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OP STAP IN eIGeN STAD

Zomerwandelingen en -fietstochten

In juli en augustus vinden de jaarlijkse Zomer-
wandelingen en themafietstochten plaats. een 
ervaren gids neemt u mee langs de mooiste 
plekjes van Herentals, Noorderwijk en Mork-
hoven. De tochten vertrekken stipt om 14.30 
uur. De wandelingen duren ongeveer twee 
uur, de fietstochten twee en een half uur. Deel-
nemen is gratis en inschrijven is niet nodig.

Zondag 12 juli: stadswandeling
Mobiliteit door de eeuwen heen
Vertrek aan de lakenhal (Grote Markt)

Zondag 19 juli: fietstocht 
Kempense landschappen 
Vertrek aan kasteel le Paige (Nederrij 135)

Zondag 26 juli: natuurwandeling 
Parkwandeling Noorderwijk
Vertrek aan de bibliotheek (Ring 26)

Zondag 9 augustus: natuurwandeling 
Bijna paars, gagel groen
Vertrek aan Tenniscentrum Ter Heyde  
(lichtaartseweg 216)

Zondag 16 augustus: stadswandeling 
Historische stadswandeling 
Vertrek aan de lakenhal (Grote Markt)

Zondag 23 augustus: fietstocht 
Nostalgisch fietsen in en om de Parel der 
Kempen 
Vertrek aan de lakenhal (Grote Markt)

zomerse zoektochten,  
ook voor kinderen

De dienst toerisme heeft een nieuwe foto-
zoektocht uitgewerkt. De tocht vertrekt aan 
het Netepark en neemt u mee op een prach-
tige wandeling door de vallei van de Kleine 
Nete. Onderweg moet u vijftien foto’s in de 
juiste volgorde proberen te zetten. 

er is ook een fietszoektocht van ongeveer 35 
kilometer, die u langs de mooiste plekjes van 
Herentals, Vorselaar en lille leidt. Ook hier 
moet u een paar pittige vragen oplossen. 
Deelnemers die een volledig ingevuld for-
mulier binnenbrengen bij de dienst toerisme 
maken kans op een leuke prijs.

Speciaal voor kinderen van zeven tot twaalf 
jaar zijn er twee zoektochten. In het cen-

trum kunnen de kinderen aan de hand van 
een tiental vragen en (knutsel)opdrachtjes  
Herentals op een andere manier ontdekken. 
In de omgeving van Bosbergen kunnen de 
kinderen op zoek gaan naar een schat.

Al de brochures zijn te koop bij de dienst toe-
risme en kosten 2,50 euro.

Wandel- en fietsknooppuntennet-
werk

Herentals is een ideale uitvalsbasis voor wie 
van een flinke wandeling houdt. In het noor-

den van de stad kunt u aansluiten op het 
wandelnetwerk Kempense Heuvelrug.  
De kaart, goed voor 250 kilometer be-
wegwijzerde wandelroutes in Herentals,  
Kasterlee en Retie, is voor 8 euro te koop 
bij de dienst toerisme.

Wie meer houdt van een stevige fietstocht 
kan op de dienst toerisme terecht voor een 
fietskaart. Met het fietsknooppuntennet-
werk Provincie Antwerpen in de aanslag 
bepaalt u zelf het traject en de lengte van 
uw trip. De kaart kost 9,95 euro.

Op stap in noorderwijk

In Noorderwijk is er een nieuwe bewegwij-
zerde wandeling. Die maakt deel uit van 
de nieuwe wandellussen in het bosgebied 
Teunenberg - Nieuwe Hoeve. Het vertrek-
punt ligt aan het Dorpshuis (Ring 26). Op 
www.uitinherentals.be kunt u een planne-
tje en een GPX-bestand voor uw wandel-
gps downloaden.

Bezoek de Sint-Waldetrudis- en 
de Sint-Catharinakerk

De Sint-Waldetrudiskerk staat tijdens het 
toeristisch seizoen open voor het publiek. 
Tot 27 september kunt u de kerk bezoe-
ken op woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag, telkens van 14 tot  
17 uur.

U kunt ook de Sint-Catharinakerk op het 
Begijnhof bezoeken. De kerk is open op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 
uur. In beide kerken ligt er een handige 
gratis brochure voor u klaar.

©
 Toerism

e Provincie Antw
erpen
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OP STAP IN eIGeN STAD

art Center Hugo Voeten

Op de oever van het Kempisch Kanaal vindt u 
het Art Center Hugo Voeten. Kunstverzame-
laar Hugo Voeten stelt er zijn uitgebreide en 
veelzijdige kunstverzameling tentoon, met 
onder meer gipsen van Auguste Rodin en 
grafisch werk en zelfs tekeningen van Frans 
Masereel. er ligt ook een speciaal accent op 
actuele kunstenaars. Zo herbergt het muse-
um werken van Ai Wei Wei, Christo en Pana-
marenko. Verder telt de collectie een groot 
aantal werken van Bulgaarse kunstenaars, 
voor wie Hugo Voeten een belangrijke me-
cenas is.

Art Center Hugo Voeten, Vennen 23, 
tel. 0475-55 51 25, 
christel@artcenterhugovoeten.org, 
www.artcenter.hugovoeten.org

Het netepark

Op zaterdag 27 juni verhuist de kassa van het 
Netepark naar de zomeringang van het do-
mein. U betaalt dan één toegangsprijs voor 
de speeltuin en de zwembaden. Ook het ge-

bruik van de minigolfbaan, het fietscrosspar-
cours, de trampolines en het tafeltennis is 
inbegrepen in deze toegangsprijs. Buiten de 
zomervakantie, in de periode van 1 april tot 
28 juni en van 1 tot 30 september, is dit extra 
sport-en-spelaanbod enkel beschikbaar tij-
dens de schooluren voor groepen die vooraf 
reserveren.

Van 27 juni tot 30 augustus is het recreatie-
domein elke dag open van 10 tot 21 uur. Het 
eerste uur kunt u enkel gebruikmaken van de 
speeltuin. De zwembaden en het sport-en-
spelaanbod gaan open om 11 uur. 

Recreatiedomein Netepark, Vorselaarsebaan 
56, tel. 014-85 97 10, www.netepark.be

Hidrodoe

Kom naar Hidrodoe en ontdek 
de wereld van water. Meer dan 
120 interactieve opstellingen, 
zowel binnen als buiten, leren 
u alles over water. Hidrodoe is 
elke dag open van 9.30 uur tot 
17 uur, uitgezonderd op woens-
dag en zaterdag.

Hidrodoe (PIDPA), Haanheuvel 7, 
tel. 014-44 26 58, www.hidrodoe.be

afvaart van de kleine nete

Wie van een sportieve uitdaging houdt, 
kan de Kleine Nete afvaren met een kano 
of een kajak. Vertrekken kan aan De Hut 
in het Spaanshofpark. In juli en augustus 
is De Hut alle dagen open vanaf 11 uur.

De Waterral, tel. 014-21 00 09, 
www.dewaterral.be

Openingstijden infokantoor

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, worden de openingstijden van het infokantoor 
toerisme in de zomer uitgebreid. Het kantoor is heel het jaar open van maandag tot vrijdag 
van 9 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur (uitgezonderd op maandagnamiddag) en op 
zaterdag van 10 tot 14 uur. In de maanden juli en augustus is het kantoor ook op zon- en 
feestdagen open van 10 tot 14 uur.

©
 Toerism

e Provincie Antw
erpen
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PROGRAMMA CC 'T SCHAlIKeN

Studio Orka en antigone   
Duikvlucht 
Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni om 19 uur, zondag 7 juni om 15 uur, vrijdag 12 en zaterdag 13 juni om 
19 uur in Proostenbos 

UITVeRKOCHT

Uitreiking van de nestorprijzen   
Zaterdag 22 augustus om 15 uur in de schouwburg

De Nestorprijs wordt jaarlijks toegekend aan een verdienstelijke Vlaamse kunstenaar. Met de prijs 
worden kunstenaars in de volheid van hun carrière geëerd voor hun lange en waardevolle staat 
van dienst. De laureaten voor 2015 zijn dichteres Aleidis Dierick en kleinkunstenaar Jan De Smet, 
oprichter van De Nieuwe Snaar.

De toegang is gratis, maar u moet zich inschrijven. Dat kan vanaf 1 juli bij Frans Depeuter 
(tel. 014-26 63 39, depeuter.frans@telenet.be).

Openluchtfilm   
Birdman  
Zaterdag 29 augustus om 20.30 uur in arboretum le Paige

Acteur Riggan Thomson was twintig jaar geleden de succes-
volle superheld Birdman. Ondertussen is het grote publiek hem 
vergeten. Hij wil een comeback maken op Broadway en werkt 
als acteur, scenarist en regisseur mee aan een toneelstuk. In 
de aanloop naar de première gaat hij de strijd aan met zijn ego 
en probeert hij zijn familie, zijn carrière en zichzelf weer op de 
rails te krijgen.

Birdman is een Amerikaanse film uit 2015 van regisseur Alejan-
dro González Iñárritu. Michael Keaton, emma Stone en edward 
Norton spelen de hoofdrollen. De film kreeg negen Oscarno-
minaties en won de Oscars voor beste film, regisseur, originele 
scenario en camerawerk. Birdman duurt 120 minuten.

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

toegankelijke cultuur   
Cultuurcentrum 't Schaliken is op zoek naar vrijwilligers die samen met iemand uit een bijzondere 
doelgroep (anderstaligen, kansarmen, personen met een handicap, psychiatrische patiënten, …) 
naar een voorstelling willen komen. Het cultuurcentrum selecteerde negen voorstellingen in het 
seizoen 2015-2016 die daarvoor geschikt zijn. Als vrijwilliger moet u uw bijzondere kompaan thuis 
ophalen en naar het cultuurcentrum begeleiden. In ruil ontvangt u een vrijkaart voor de voorstel-
ling. Uw metgezel betaalt zijn eigen ticket. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met het 
cultuurcentrum.

Info en tickets: 

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

Uitzicht 
een kunstparcours met  
werk uit de Collectie 
Provincie Antwerpen 
Van maandag 9 juli tot en met  
zondag 23 augustus
in het stadsarchief: open van maandag 
tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur
in de lakenhal en Atelier 79 (lierseweg 
79 ): open van maandag tot en met vrij-
dag van 14 tot 17 uur
De drie locaties zijn ook open op 
zaterdag 22 en zondag 23 augustus van 
14 tot 17 uur. 

Op dinsdag 21 juli is de tentoonstelling 
gesloten. De lakenhal is gesloten van 27 
juli tot 1 augustus.

Het Antwerpse provinciebestuur bezit 
een interessante kunstverzameling. 
Met bijna 2.500 kunstobjecten geeft 
de collectie een mooi overzicht van de 
kunstproductie in de provincie sinds 
het midden van de negentiende eeuw. 
De nadruk ligt op schilderijen, grafiek 
en beelden uit de tweede helft van de 
twintigste eeuw. Het merendeel van 
de kunstwerken stond tentoongesteld 
in de ontvangst- en vergaderruimten 
van het voormalige Provinciehuis aan 
de Koningin elisabethlei in Antwerpen. 
Maar deze zomer komt een deel van 
de collectie naar Herentals. In juli en 
augustus kunt u werken van onder an-
deren luc Tuymans, Tom liekens, Fred 
Bervoets, Panamarenko, Cindy Wright 
en Frans Van leemputten bewonde-
ren in het stadsarchief, de lakenhal en 
Atelier 79.

De toegang is gratis.

TeNTOON
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Hugo Van Genechten 
KARI - In de war
Van zaterdag 23 mei tot en met zondag 14 juni in de lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur 

Stedelijke academie voor Beeldende kunst   
De laureaat  
Van zaterdag 20 juni tot en met zondag 28 juni in kasteel le Paige
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

De laureaten van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst tonen hun werk in kasteel le 
Paige. De afstudeerprojecten zijn de kroon op het werk van een jarenlang leerproces, dat van be-
ginners echte kunstbeoefenaars heeft gemaakt. Het was een boeiende artistieke zoektocht, met 
verrassende resultaten.

De toegang is gratis.

Open dagen Stedelijke academie voor Beeldende kunst 
now or never

Op zaterdag 27 juni, zondag 28 juni, zaterdag 29 augustus en 
zondag 30 augustus is iedereen tussen 11 en 18 uur welkom in 
de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst. Zowel de leerlin-
gen van het kinder- en jeugdatelier als de leerlingen van de ho-
gere graad stellen hun werken van het afgelopen jaar tentoon. 
De leerkrachten staan voor u klaar om een woordje uitleg te 
geven. 

Papieroven

Op zaterdag 27 juni bouwt het keramiekatelier een papieroven. 
Die ziet eruit als een kleine tipi en dient om er kleien voorwer-

pen in te bakken. Het bakken gaat gepaard met rookontwikkeling, steekvlammen en roetuit-
barstingen en is spectaculair om te zien. Iedereen is vanaf 12 uur welkom op het parkeerter-
rein van de academie.

maak uw eigen animatiefilm

Op zondag 28 juni kunt u tussen 14 en 16 uur zelf een korte animatiefilm maken met de stop-
motiontechniek. Het is een ideale gelegenheid om kennis te maken met de opleiding video en 
animatie. 

Inschrijvingen 

Is de artistieke vonk overgesprongen? Schrijf u dan in voor het volgende academiejaar via 
www.uitinherentals.be/kunstacademie of academie.beeldende.kunst@herentals.be. U kunt 
ook telefonisch of ter plaatse inschrijven tijdens de openingsuren van het secretariaat:
• In juni op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur
• Op 1 juli van 10 tot 18 uur
• Op 24, 25, 26, 29 en 30 augustus van 10 tot 18 uur

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, 
Markgravenstraat 77, tel. 014-28 51 55, www.uitinherentals.be/kunstacademie

TeNTOON

Vzw ter Vesten – 
Septemberdagen 

mich 70
overzichtstentoonstelling
Mich Van eysendeyk
Van zaterdag 29 augustus 
tot en met zondag 20 september 
in kasteel le Paige
Open op vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14 tot 17 uur

Ter gelegenheid van de zeventigste ver-
jaardag van Mich Van eysendeyk orga-
niseert Ter Vesten een overzichtsten-
toonstelling met een greep uit zijn rijk 
gevulde kunstenaarscarrière. U vindt 
er niet alleen een overzicht van zijn ac-
tiviteiten uit de beginjaren, maar ook 
nieuwe werken, die teruggrijpen naar 
het essentiële: de tekenkunst. U krijgt 
kleine schilderijtjes, tekeningen en stu-
dies te zien en u maakt kennis met de 
technieken die Mich Van eysendeyk ja-
renlang heeft gebruikt.

De toegang is gratis.
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DONDeRSe DAGeN
Gratis beiaardconcerten op de Grote markt 
en popoptredens op het buitenplein van  
cc ’t Schaliken

koen Van assche – beiaardconcerten
Grote markt
donderdag 2 juli om 20.30 uur
donderdag 9 juli om 20.30 uur
donderdag 16 juli om 20.30 uur
donderdag 23 juli om 20.30 uur 

Koen Van Assche bespeelt de beiaard van de 
lakenhal. Hij brengt u een aangename mix 
van licht klassieke muziek en jazz. U kunt 
van het concert genieten vanaf een terras of 
bank op de Grote Markt. Koen Van Assche is 
stadsbeiaardier van Herentals, Antwerpen, 
lier en Turnhout. Daarnaast doceert hij bei-
aardspel aan de beiaardschool in Mechelen 
en aan de stedelijke muziekacademies van 
lier en Borgerhout. Hij won verschillende 
prijzen tijdens internationale beiaardwed-
strijden.

the Gonnabee’z – pop, rock, blues  
donderdag 6 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Begin jaren negentig richtte de ritmesectie 
van Soulsister, drummer Jan Cuyvers en bas-
sist Marc Van Puyenbroeck, The Gonnabee’z 
op. Topmuzikanten Jan de Bruijn, Pieter van 
Bogaert en Rik Aerts voegden zich bij het ge-
zelschap. Meer dan twintig jaar later komen 
de muzikanten samen op het podium van 
Donderse Dagen. U zult zien dat hun spelple-
zier hetzelfde is gebleven. Hun eigen num-
mers staan nog steeds als een huis. en af en 
toe smijten ze er een cover tussen.  

Crystal & runnin’ Wild –  
rock-’n-roll, rockabilly
donderdag 13 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Rock-’n-roll is helemaal terug. Wie dat su-
per vindt, moet bij Crystal op de eerste rij 
gaan staan. Met haar ongemeen krachtige 
stem is ze de frontlady van vaders band Run-
nin’ Wild, waarin ook Johnny Trash schuilt. 
Verwacht geen brave deuntjes. Dit is lekker 
gemene rockabilly, waarin hedendaagse ori-
ginals worden afgewisseld met straf cover-
werk van onder anderen Iggy Pop. Crystal & 
Runnin’ Wild wonnen niet voor niets de Bel-
gische editie van Hard Rock Rising, de wed-
strijd van het Hard Rock Café. 

Frimout – nederlandstalige pop  
donderdag 20 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
Frimout brengt eigen Nederlandstalige pop-
muziek, recht uit het hart. liedjes over grote 
daden en kleine dingen des levens. In min-
der dan twee jaar tijd had Frimout vier dikke 
radiohits te pakken: De regels van het spel, 
Nummer twee en Ninett. Volwassen word ik 
nooit is de zomersingle die overal in het land 
wordt meegebruld. Meer dan veertig optre-
dens op twee jaar tijd bezorgden Frimout 
een uitstekende livereputatie. In een mum 
van tijd weet de band elk publiek in te pak-
ken met zijn mix van pakkende luisterliedjes 
en vrolijke uptempo songs.

ils’ angels – covers 
donderdag 27 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
De Geelse groep ils' Angels kiest zorgvuldig 
liedjes die u niet verwacht, maar die u ook 
niet vergeten bent. Het is een covergroep, 
maar dan met een aparte invulling. Zowel 
wat de keuze van de nummers betreft als de 
manier waarop ze gespeeld worden. Ils' An-
gels is mooi, aanstekelijk ritmisch en verras-
send origineel. De drummer steekt steevast 
het vuur aan de lont en de zangeressen ma-
ken er muzikaal vuurwerk van.



FIETST  
FEEST  BEDANKT VOOR HET UITHANGEN VAN DEZE AFFICHE

Gelieve deze affi  che aan uw straatvenster te plakken, zo geeft u, als Herentalsenaar, uiting aan uw sympathie voor het criterium.

13.00 u -18.15 u  Vlaamse Wielerschool op parcours

 Initiatie/demonstratie jeugd op Grote Markt o.l.v. Vlaamse Wielerschool

 Wedstrijd voor DAMES ELITE “Grote Prijs Delta Tenten”

 Internationaal criterium voor militairen

 Wedstrijd voor ondernemingen

 (Aansluiting huldiging beste renner en beste ploeg) 

18.15 u - 19.10 u Publiciteitskaravaan op parcours

18.45 u - 19.20 u Voorstelling van alle renners op het podium

19.20 u - 19.30 u Voorstelling van alle renners op het parcours

19.30 u - 22.00 u 

22.00 u - 22.15 u Huldiging winnaar, 2,  3 & Coca Cola tussenspurten Elite op podium

DONDERDAG & VRIJDAG
Kinderanimatie

13.00 u - 20.00 u  Grote Markt (noordkant):   

 Kinderanimatie: Mondelez straat & klimmuur 29 Bn Log.

13.00 u - 20.00 u Kerkplein: Adventure park 29 Bn Log.

 Parking bibliotheek:  Ambiancezone – publiekstent met discobar

ZONDAG 2 AUGUSTUS 2015
 7.00 u - 8.00 u  Tent Grote Markt  (zuidkant): inschrijvingen en secretariaat

 8.00 u - 10.00 u  start familietocht 45 km

    start toertocht  60 km, 100 km, 165 km

 www.classicoboretti.be

PROGRAMMA
JULI30

BEDRIJVENKOERS  
TROFEE

11e na-Tourcriterium

BEDANKT VOOR HET UITHANGEN VAN ONZE AFFICHE

WWW.HERENTALSFIETST.BE
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PODIUM  Namiddagprogramma:  vanaf 15.00 u Kapitein Winokio

 Avondprogramma: vanaf 19.00 u Presentatie: Caren Meynen

    Sisters Only & Band

    Cleymans & Van Geel
    Rock me Abba
    Scala & Band Summertour  
    00.30 u - 03.00 u Open air party met The Nasty DJ’s

PARCOURS 15.00 u - 17.00 u  15 reeksen peuter, kleuter en kids run

 15.56 u         200m voor G-atleten (alle leeftijden)

 18.30 u - 20.30 u  LU 2U VAN HERTALS
 14.00 u – 21.00 u  Tent Grote Markt: Inschrijvingen, prijsuitreiking en inleveren chip

TENT  14.00 u - 20.00 u  inschrijvingen LU 2U van Hertals

GROTE MARKT 15.35 u - 17.30 u  uitslagen en prijsuitreikingen van de verschillende kinderreeksen

 14.00 u - 16.30 u  BAL POPULAIRE met DE WITTE STILTE

 20.45 u - 21.00 u  Uitslag LU 2U van Hertals

 HERTALS DUATLON I.S.M. TRIATLONTEAM DCM  HEYLEN VASTGOED

 PARKING BIBLIOTHEEK

 15.00 u - 20.30 u  Secretariaat, drankgelegenheid, randanimatie

    Wisselzone Herentals Duatlon

 PARKING BIBLIOTHEEK & HERENTHOUTSEWEG

 16.30 u - 18.15 u Start & Finish Herentals Duatlon 

    Run 1 (3,7 km)  -  Bike (21 km)  - Run 2 (3,3 km)

GROTE MARKT
 14.00 u - 16.30 u

 20.45 u - 21.00 u

 PARKING BIBLIOTHEEK

 15.00 u - 20.30 u 

    Wisselzone Herentals Duatlon

 PARKING BIBLIOTHEEK & HERENTHOUTSEWEG

    Run 1 (3,7 km)  -  Bike (21 km)  - Run 2 (3,3 km)

uitslagen en prijsuitreikingen van de verschillende kinderreeksen

 I.S.M. TRIATLONTEAM DCM  HEYLEN VASTGOED

 Secretariaat, drankgelegenheid, randanimatie

PROGRAMMA 
JULI 31

Gelieve deze affi  che aan uw straatvenster te plakken, zo geeft u, als Herentalsenaar, uiting aan uw sympathie voor het criterium.

FIETST  
FEEST  

WWW.HERENTALSFIETST.BE
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PA RK
ROCK

HIGH VOLTAGE / DAYLINE / BOYCODE
NO GUARANTEE / NASTY DJ’S

BRAHIM - BEATS & BASSES 
MEGA AMBI DEEJAYS

PRESENTEREN DE 17DE EDITIE VAN

D I N S D A G  2 3  J U N I  2 0 1 5
S TA D S P A R K  H E R E N TA L S  /  1 1 . 3 0  -  1 8 . 3 0

* GEEN EIGEN DRANK TOEGELATEN

GRATIS
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Speelpleinwerking de Sjallekes
De Sjallekes is er voor kinde-
ren geboren tussen 2001 en 
2010. De speelpleinwerking 
loopt van 6 tot 17 juli en van 
27 juli tot 21 augustus. De 
activiteiten vinden plaats 
van 9 tot 16 uur in de Vrije 
Basisschool op de Wijngaard 
(Wijngaard 9). er is voorop-
vang vanaf 7 uur en naopvang 
tot 18 uur. Deelnemen kost  
4 euro per dag (2 euro met 

een Vrijetijdspas); er wordt na de zomer via een onkostennota afgerekend. De voor- en naopvang 
(0,90 euro per begonnen halfuur) moet u ter plaatse betalen. Van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur 
is de opvang gratis.

kinderen met een handicap spelen mee
Op vrijdagen 10, 17 en 31 juli en 7, 14 en 21 augustus kunnen kinderen met een handicap mee komen 
spelen. Schrijf uw kind vooraf in bij de jeugddienst. Zo weten de animatoren over welke handicap het 
gaat en kunnen ze er rekening mee houden bij het opmaken van hun planning.

Ook kleuters zijn welkom
Vanaf deze zomer zijn ook vierjarigen (geboortejaar 2011) welkom bij de Sjallekes. De kleuters kunnen 
er terecht van 6 tot 10 juli, van 27 tot 31 juli en van 17 tot 21 augustus. U kunt kiezen of u uw kleuter 
voor een hele of een halve dag inschrijft. Kleuters die enkel in de voormiddag komen, moeten tussen 
12 en 12.15 uur worden opgehaald. Kleuters die in de namiddag komen, kunnen tussen 12.45 en 13 
uur gebracht en ingeschreven worden. De prijs voor een halve dag is dezelfde als die voor een hele 
dag: 4 euro.

maximumaantal
Ook nieuw is dat de Sjallekes vanaf dit jaar maximaal 140 kinderen per dag opvangt. Tijdens de weken 
dat de vierjarigen naar de werking komen, zijn dat maximaal 170 kinderen. Als deze veiligheidsgrens 
bereikt is, sluiten de monitoren de inschrijvingen voor die dag af. Zo kan de werking steeds op een 
verantwoorde manier verlopen. Uit de cijfers van de vorige jaren blijkt wel dat dit aantal zelden over-
schreden wordt.

Speelpleinwerking nomo 

Deze zomer organiseert het stadsbestuur een speelpleinwerking voor alle kinderen van Noor-
derwijk en Morkhoven geboren tussen 2001 en 2010. De speelpleinwerking NoMo loopt van 
22 tot 31 juli in de lokalen van Chiro Morkhoven (Sint-Niklaasstraat 17) en van 10 tot 14 augus-
tus en 24 tot 28 augustus in de lokalen van Chiro Noorderwijk (Ring 9). De werking vindt plaats 
op werkdagen van 9 tot 16 uur. Deelnemen kost 4 euro per dag (2 euro met een Vrijetijdspas).

JeUGD

Benefietconcert voor  
jongeren in kameroen 
Op donderdag 11 juni geven verschil-
lende muzikanten het beste van zich-
zelf in de lakenhal. Vanaf 20 uur kunt 
u er genieten van tango door een lo-
kaal strijktrio (met Mieke Delanote, 
lerares cello aan de muziekacademie), 
jazz door de Vorselaarse saxofonist 
Viktor Perdieus en hedendaagse mu-
ziek door contrabassist Pieter le-
naerts en de Indiase percussionist Su-
chet Malhotra. De toegang is 10 euro. 
De opbrengst gaat naar het beroeps-
opleidingscentrum Sainte Marthe in 
het noorden van Kameroen. Het con-
cert is de eerste activiteit van het He-
rentalse comité Kansen voor Jongeren 
in Mokolo.

Meer informatie: Hilde Diels, 
hildediels@yahoo.fr, gsm 0499-30 62 76

Speelpleinwerking 
diependaal

Kinderen van de wijk Diependaal die 
geboren zijn tussen 2003 en 2010 kun-
nen van 13 juli tot 21 augustus terecht 
in het buurthuis. Van 12 tot 16 uur kun-
nen zij er mee komen spelen, sporten 
en knutselen. Deelnemen is gratis. Tij-
dens het weekend en op maandag 20 
en dinsdag 21 juli is er geen speelplein-
werking.Informatiefiche de Sjallekes en nomo

Naar goede gewoonte hoeft u uw kinderen niet vooraf in te schrijven om te kunnen deelne-
men aan de speelpleinwerkingen. Dat willen we ook graag zo houden. Voor de Sjallekes en 
NoMo vraagt de jeugddienst wel om minstens enkele dagen voor de eerste deelname een in-
formatiefiche in te vullen. Zo gaan de inschrijvingen vlotter en beschikt de jeugddienst meteen 
over alle noodzakelijke informatie. U kunt de fiche invullen aan de balie van de jeugddienst of 
op www.jeugddienstherentals.be/informatiefiche-speelplein.
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de Speelbus komt naar uw buurt
Ook de Speelbus toetert weer rond. Het busje, 
volgeladen met spel- en knutselmateriaal, trekt 
door de stad en stopt op verschillende pleintjes 
in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Kinde-
ren geboren tussen 2003 en 2010 kunnen mee-
spelen. Deelnemen is gratis. 

Vanaf deze zomer zijn uw kinderen welkom op 
elke Speelbuslocatie in de ruime omgeving. We 
werken met vier zones:
• Herentals Noord: de werking staat open voor alle kinderen die ten noorden van de ring wonen. 

De Speelbus komt naar het Stadspark en naar de speelterreinen in laarberg, leemputten en Ka-
pellenblok. Bij regenweer verhuist de bus naar de bovenzaal van de jeugddienst in het Stadspark.

• Herentals Zuid: de werking staat open voor alle kinderen die ten zuiden van de ring wonen. De 
Speelbus komt naar het speelterrein op de Molekens, het speelterrein in de Veenbesstraat en 
het woonwagenterrein Heirenbroek. Bij regenweer verhuist de bus naar basisschool De leer-
tuin (Populierenlaan 1).

• Noorderwijk: de werking staat open voor alle kinderen in Noorderwijk. De Speelbus komt naar 
het terrein naast de Zandkapel, het basketplein in lusthof en het speelterrein in Tonnebos. Bij 
regenweer verhuist de bus naar het Dorpshuis (Ring 26).

• Morkhoven: de werking staat open voor alle kinderen in Morkhoven. De Speelbus komt naar 
het dorpsplein en het grasplein aan de Processieweg. Bij regenweer verhuist de bus naar het 
Dorpshuis (Dorp 1).

Opgelet! De kinderen moeten gebracht en opgehaald worden door een volwassene. Als het re-
gent, verhuist de Speelbus naar een binnenlocatie. Ook dan moet u uw kind zelf ophalen en naar 
de binnenlocatie brengen. De animatoren nemen de kinderen niet mee. Bij warm weer is het aan 
te raden om uw kind voldoende water mee te geven.

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

JeUGD SPORT

nieuwe geuren voor 
de geurbaden
Vanaf 1 juni kunt u in de geurbaden 
van het Netepark genieten van drie 
nieuwe geuren:

• Sea Breeze-kruidenbad: de geur van 
de zee gemengd met jasmijn, sandel-
hout en musk

• Nighttime Passion: een weelderig 
boeket van viooltjes en rozenblaad-
jes, aangevuld met amber en ver-
zacht door room, honing, en gesui-
kerde vijg

• Afternoon Shower: de geur van zoet 
en rood fruit vermengd met peer, 
perzik, kokos, banaan en appel

zwemlessen najaar 2015 
Op maandag 14 september starten de 
wekelijkse zwemlessen voor baby’s, 
peuters, kleuters, kinderen en volwas-
senen. een lessenreeks bestaat uit tien 
lessen. Kinderen en volwassenen kun-
nen in groep of per twee deelnemen. 
Nieuwe deelnemers uit Herentals kun-
nen zich inschrijven vanaf vrijdag 21 
augustus via www.uitinherentals.be/
zwemlessen.

Meer informatie

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

 datUm Voormiddag namiddag
  9 - 12 uur 13 - 16 uur
 Maandag 6 juli Stadspark Sint-Janneke
 Dinsdag 7 juli Zandkapel Dorpsplein MKH
 Woensdag 8 juli Processieweg Tonnebos
 Donderdag 9 juli leemputten Heirenbroek
 Vrijdag 10 juli Molekens Stadspark
 Maandag 13 juli laarberg Stadspark
 Dinsdag 14 juli Molekens Sint-Janneke
 Woensdag 15 juli Dorpsplein MKH Zandkapel
 Donderdag 16 juli lusthof Processieweg
 Vrijdag 17 juli Kapellenblok leemputten
 Maandag 3 augustus Sint-Janneke Molekens
 Dinsdag 4 augustus Kapellenblok Heirenbroek
 Woensdag 5 augustus laarberg leemputten
 Donderdag 6 augustus Tonnebos Processieweg
 Vrijdag 7 augustus Dorpsplein MKH lusthof
 Maandag 17 augustus lusthof Dorpsplein MKH
 Dinsdag 18 augustus Tonnebos Zandkapel
 Woensdag 19 augustus Sint-Janneke Kapellenblok 
 Donderdag 20 augustus Heirenbroek Molekens
 Vrijdag 21 augustus laarberg Stadspark
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Beleef het leven als 
aFS-gastgezin

De vzw AFS Interculturele Programma’s 
maakt deel uit van een wereldwijd net-
werk. In meer dan zestig landen biedt 
de vereniging jongeren en gastgezin-
nen de kans om een andere cultuur 
te ontdekken. Hebt u zin om volgend 
schooljaar een buitenlandse student op 
te vangen? Neem dan contact op met 
AFS. Iedereen kan gastouder worden. 
Ook alleenstaanden, holebi-koppels of 
mensen van wie de kinderen het huis 
al uit zijn. AFS gaat op zoek naar een 
gastzoon of -dochter die het best bij 
het gezin past en ondersteunt u bij deze 
leerrijke ervaring.

Meer informatie: 
AFS, tel. 015-79 50 10, 
www.afsvlaanderen.be/beleef

Orgelconcert in de  
Sint-Waldetrudiskerk
Op zondag 28 juni om 15 uur houdt de 
Mechelse organist Joris lejeune een 
orgelrecital in de Sint-Waldetrudiskerk. 
Hij vertolkt er werk van Johann Sebas-
tian Bach, Felix Mendelssohn, César 
Franck en Franz liszt. De toegang is 
gratis. Het concert is een initiatief van 
de kerkraad in samenwerking met het 
stadsbestuur en de cultuurraad.

11 juliviering 
Op zaterdag 11 juli organiseren de Herentalse cultuurraad en de stad een viering voor het feest 
van de Vlaamse Gemeenschap. De viering vindt plaats in de lakenhal en start om 20 uur. Guy Te-
genbos, stadsgenoot en senior redacteur bij De Standaard, houdt er een feestrede onder de titel 
Houdt de Vlaming weer van België?. Hij gaat op zoek naar een antwoord op vragen als: Is na de 
zesde staatshervorming de hervorming van het land definitief voltooid? Werkt het tweelanden-
land België nu beter? Moeten de gemeenten de macht overnemen? Wie of wat is nog bedreigend 
voor de Vlaamse cultuur? 

De cultuurraad wil ook jong Herentals talent de kans geven om op deze feestdag van zich te laten 
horen en vroeg aan esther Thijs en Blima Van Daele om hun favoriete Vlaamse liederen te komen 
vertolken. Dat er wel meer muzikaal talent in Herentals is, zal eens te meer blijken tijdens het 
traditionele samenzangmoment. Onder de kundige en bezielde leiding van Dirk De Vos worden 
de aanwezigen uitgenodigd om samen enkele bekende Vlaamse liederen ten gehore te brengen. 
Naar goede Vlaamse gewoonte wordt deze 11 juliviering afgesloten met een receptie, aangebo-
den door het stadsbestuur. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

Hertals rock City 
Op zaterdag 13 juni davert zaal ’t Hof op zijn grondvesten tijdens Hertals Rock City. De Heren-
talse band Funeral Dress vormt de hoofdact. Verder zijn er onder meer optredens van Sham 69, 
Belgian Asociality, The Masai en de AC/DC-tributeband Iese/Daase. De deuren gaan open om 
14 uur. Tickets kosten 16 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar in ’t Saske, De Ton, Den Bolle 
en Key Music of via ticketshrc@hotmail.com.

Open tuinen 
Tijdens Open Tuinen staan 223 bijzondere tui-
nen open voor de tuinliefhebber. In Herentals 
bent u op 14, 21, 27 en 28 juni welkom in ’t 
Bloemenhofje van de familie Van Doninck - 
Daems (Wuytsbergen 156). De tuin is open 
van 10 tot 18 uur. De toegang bedraagt 1,50 
euro. In de tuingids Open Tuinen 2015 vindt 
u een overzicht van de deelnemende tuinen 
en allerhande tips en weetjes over de eetbare 
tuin. U kunt deze gids kopen bij een Aveve-
verkooppunt in uw buurt. Open Tuinen is een organisatie van de landelijke Gilden.

Meer informatie: www.opentuinen.be

Sunday Goodies 
De achtste editie van Sunday Goodies vindt plaats op zondag 7 juni van 11 tot 17 uur in het 
parochiecentrum van Noorderwijk (Ring 27). U vindt er alles van handgemaakte juwelen, kin-
derkleding en zelfontworpen kaartjes tot lekkere pannenkoeken.

Meer informatie: sundaygoodies@hotmail.com, www.facebook.com/SundayGoodies

www.afsvlaanderen.be
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AFS-gastgezin!
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Open lesdag
van vzw kreatief
Op maandag 1 juni kunt u tussen 18 en 
21 uur kennismaken met de cursussen 
van vzw Kreatief. De cursisten van de 
naailes tonen hun creaties van het af-
gelopen jaar en de kookgroep biedt u 
proevertjes aan. Verder krijgt u meer 
informatie over de computer- en taal-
lessen, en kunt u de leerlingen kalligra-
fie en kantklossen aan het werk zien. 
Bent u overtuigd, schrijf u dan in één 
moeite door in voor het cursusjaar 
2015-2016. Kreatief is ook steeds op 
zoek naar vrijwillige lesgevers. Hebt u 
interesse, spring dan zeker even bin-
nen voor meer informatie.

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

Basketbal  
op de Grote markt
Op zondag 5 juli organiseert de Ko-
ninklijke Herentalse Basketbalclub 
de tweede editie van het Summer-
Thals3x3-basketbaltoernooi op de 
Grote Markt. De wedstrijden starten 
om 10 uur. Naast het plein is er heel 
wat randanimatie, zoals een dunk con-
test, een shoot-out contest, demon-
straties en nog veel meer. Ploegen 
kunnen zich nog tot 27 juni inschrijven 
via www.summerthals3x3.be. 

Schoon genoeg: beeldvorming van vrouwen in de media 
Op vrijdag 19 juni om 14 uur geeft professor Magda Michielsens een voordracht over de beeld-
vorming van vrouwen in de media. Alle vrouwen uit Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn 
vanaf 13.15 uur welkom in het Fundatiehuis (Begijnhof 27). De voordracht is een organisatie van 
de Herentalse vrouwenraad in samenwerking met Vormingplus Kempen. De toegang is gratis.

Meer informatie: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

Garageverkoop en buurtfeest in diependaal 
Op zondag 12 juli valt er in Diependaal heel wat te beleven. Van 9 tot 14 uur kunt u er tijdens 
de garageverkoop snuisteren tussen de oude spulletjes. Wilt u graag deelnemen, schrijf u dan 
in bij Rob en Marleen (Musketstraat 69). Als u geen garage hebt, kunt u uw spullen te koop 
aanbieden op het grasveld naast het buurthuis. Daar vindt in de namiddag ook een buurtfeest 
plaats met optredens van lokale artiesten, een barbecue en veel kinderanimatie.

Meer informatie: rob.lathouwers@skynet.be, gsm 0479-58 98 42

zomeractiviteiten Gezinsbond Herentals 
Begin augustus plant de Gezinsbond van Herentals twee leuke activiteiten voor gezinnen met 
kinderen. Op zaterdag 1 augustus kunt u gaan kajakken op de Kleine Nete. Meer informatie over 
deze uitstap vindt u vanaf begin juli op www.gezinsbondherentals.be. Op woensdag 5 augustus 
nodigt de Gezinsbond iedereen uit om mee te komen spelen en picknicken aan de Toeristento-
ren. Afspraak om 11 uur aan het parkeerterrein aan de Wijngaard.

Meer informatie en inschrijvingen: 
kids.gezinsbondherentals@gmail.com

Vrijwilligers gezocht om mensen met kanker te verwennen 
Op 15 oktober opent de vzw Alegria in Herentals een open huis voor mensen met kanker en 
hun familie. elke donderdag biedt Alegria in het open huis een verwendag aan. Mensen met 
kanker worden dan in de watten gelegd met een hand- en voetmassage, een schedelmassage 
en gelaatsverzorging. Alegria zoekt nog vrijwilligers om te helpen tijdens deze verwendagen.

Meer informatie: vzw Alegria, Els Winkelmans, 
Berkenlaan 15, 2200 Herentals, 
els@voetreflexologie-pedicure.be, www.alegriavzw.be

doe mee aan de kermisrommelmarkt 
Van zaterdag 29 augustus tot maandag 7 september staat de kermis weer op de Grote Markt. 
Het kermiscomité en het stadsbestuur zorgen voor enkele leuke extra's. Zo is er op zondag 6 
september van 14 tot 18 uur een kermisrommelmarkt. Wilt u deelnemen, schrijf u dan vóór 
woensdag 2 september in via www.herentals.be/rommelmarkt of met het inschrijvingsformulier 
dat u vindt bij de technische dienst in het administratief centrum. U betaalt 5 euro per kavel van 
3 meter. Kinderen tot twaalf jaar die speelgoed aanbieden, nemen gratis deel. Uw inschrijving is 
pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening Be02-0910-1031-2240.

Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, technische.dienst@herentals.be
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dienstencentrum ’t Convent 
Wafelenbak
Op woensdag 3 juni kunt u tussen 14 en 16 uur komen smullen 
van vers gebakken wafels.

Omgaan met verlies vandaag en morgen
Psycholoog Annik Janssens van het Palliatief Netwerk Arrondisse-
ment Turnhout (PNAT) geeft op woensdag 10 juni om 18 uur een 
voordracht over het verwerken van verlies. De voordracht richt 
zich in het bijzonder tot familieleden en mantelzorgers van per-
sonen met dementie. Aansluitend is er ruimte voor persoonlijke 
vragen bij een kopje koffie. De toegang is gratis.

Met vragen over dementie kunt u ook terecht bij het Infopunt 
Dementie. Het infopunt is bereikbaar via tel. 014-28 20 00 of 
dienstencentrum@ocmwherentals.be. U bent ook welkom op de 
zitdag op dinsdag 9 juni van 14 tot 16 uur in ’t Convent.

Gebruik van android-tablet
Maria Jennes van Seniorennet Vlaanderen geeft een cursus over 
het gebruik van Android-tablets. De cursus bestaat uit drie les-
sen, die plaatsvinden op 9, 11 en 15 juni, telkens van 13.30 uur 
tot 16 uur. Deelnemen kost 15 euro. U moet vooraf inschrijven en 
betalen in het dienstencentrum.

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

BURGeRZAKeN

 Geboorten

 01-04 Ryan, zoon van Marjolein loos en Dave Sels

 02-04 Pippa, dochter van eva Geentjens en Wim Aerts

 02-04 Anna, dochter van Jolien Mertens en Juan Dom

 03-04 Fynn, zoon van Michelle Somers en Quinten Van Geldorp

 03-04 ella, dochter van Sonja Vermetten en Maarten Hoydonckx

 06-04 Annefleur, dochter van Helena Brouns en Wannes Van Hoof

 06-04 lars, zoon van Kimberly Goffart en Matthias Janssens

 07-04 Celine, dochter van Afriyie Yeboah

 08-04 Mathias, zoon van Rosineide Batista de Oliveira en Guy Vets

 10-04 lotte, dochter van Maria Geuens en Paul Wiedenhoff

 11-04 Daniel, zoon van Ine Dams en Franky Van de Water

 11-04 eléonore, dochter van Naomi Van eemeren en Ben Verreydt

 14-04 Barthel, zoon van Christel Mercelis en Kevin van Grinsven

 15-04 Ward, zoon van Ann Geudens en Dirk Van Peer

 15-04 Marie, dochter van Marlies Janssens en Raf van der Made

 16-04 Jasper, zoon van Stephanie Biesbrouck en Yannick Van Dyck

 26-04 lonne, dochter van Inga Van den Plas en Sven Mertens

 29-04 Tijs, zoon van elke Gys en Joppe Wuyts

 Overlijdens

 01-04 Maria Kempenaers (86), weduwe van Frans Dooms

 01-04 Maria Daems (83), weduwe van lodewijk Van Mensel

 07-04 Simone Mols (75), weduwe van Karel Vertommen

 08-04 Vera Van de Ven (72), weduwe van Jozef Thiels

 10-04 Joanna Wuyts (79), weduwe van Franciscus De Cnodder

 17-04 leopoldina Cornelissen (84), weduwe van August Berré

 18-04 Felix Rombouts (81), weduwnaar van Theresia Van Tigchelt

 19-04 elisabeth Gepts (94), weduwe van Charles lachi

 20-04 Maria Verachtert (80), echtgenote van Joseph Gysemberg

 21-04 Albert Van Genechten (75), echtgenoot van Julienne Martin

 22-04 Julius Cambré (92), echtgenoot van Dymphna Theeuwes

 23-04 Paula Mertens (78), weduwe van ludovicus Van Sprengel

 27-04 Georg lohrmann (85), echtgenoot van Irena Schoors

 04-05 Marlena Vandecruys (74), echtgenote van Aloïs Vandoninck

 Huwelijksaankondigingen

 Maarten Beckers en Kirsten Buyssens

 Rolf Timmermans en eline lenaerts

 Bert Martens en leen Molenberghs

 Jeffrey Nuyts en Kimberley Van Houdt

 Jef Beirinckx en Gitte Van Gorp

 Huwelijken

 Pawel Dobrychlop en Malgorzata Zamczyk-Rogowska

 Georgi Georgiev en Nina Dobreva Atanasova

 Sam Van Dyck en lisa Van Rillaer

kermisjogging in morkhoven

Van zondag 23 tot dinsdag 25 augustus
is er kermis in morkhoven. 

Op dinsdagavond sluit de veertiende editie van de kermisjogging de 
kermis af. er zijn loopwedstrijden voor kinderen en volwassenen. In-
schrijven kan vanaf 1 juli via www.kermisjogging.be. Op de dag zelf 
kunt u inschrijven in de parochiezaal. De kermisjogging is een organi-
satie van de Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst en landelijke Gilde 
Morkhoven.
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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.

JUnI

Van 23/05    
tot 14/06

TeNTOON Hugo Van Genechten – KARI - In de war / lakenhal / Op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Van 29/05     
tot 07/06

TeNTOON Christine Heylen en Jozef Scholliers – It’s All Around You /  
Galerie STORM, Nonnenstraat 25/1 / Info: gsm 0477-34 40 07, 
www.facebook.com/galerieSTORM 

Ma 01/06 BlOeD  Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /  
Van 17.30 tot 20.30 uur  

INFO Informatiesessie over het aanvragen van evenementen /  
Schouwburg cc ’t Schaliken / 20 uur

Di 02/06 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SOCIO Creacafé – een collage maken / De Cirkel, lierseweg 132 /  
Van 13 tot 16 uur

Wo 03/06 SeNIOR Wafelenbak / ’t Convent, Begijnhof 17 / Van 14 tot 16 uur

OPeN Kijkdag assistentiewoningen en woonzorgcentrum Sint-Anna / Vorse-
laarsebaan 1 / Van 13 tot 17.30 uur

Vr 05/06 INFO Mobiele lijnwinkel / lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 tot 14.30 uur 

Van 05/06     
tot 13/06

THeATeR Studio Orka en Antigone – Duikvlucht / Proostenbos / 15 of 19 uur / 
UITVeRKOCHT

Za 06/06 UiT De langste Nacht met coverband The Fallen Madonnas / Zaal ’t Hof, 
Grote Markt 41 / 19 uur / een organisatie van vzw OpWeg

UiT Boerderijdagen op de Kijfelaar / Schravenhage 4 / Vanaf 18 uur / 
Info: www.dekijfelaar.be

Zo 07/06 VeRKOOP Garageverkoop ekelstraat, ekelenberg, Schonendonk /  
Van 10 tot 17 uur / Gratis lijst deelnemers via gsm 0474-45 84 88, 
garageverkoop15@gmail.com

UiT Boerderijdagen op de Kijfelaar / Schravenhage 4 / Van 13 tot 18 uur / 
Info: www.dekijfelaar.be

Van 09/06      
tot 23/08

TeNTOON Uitzicht – Een kunstparcours met werk uit de Collectie Provincie 
Antwerpen / Stadsarchief, lakenhal en Atelier 79e

Di 09/06 INFO Zitdag Infopunt Dementie / ’t Convent, Begijnhof 17 /  
Van 14 tot 16 uur 

Wo 10/06 SOCIO Voordracht – Omgaan met verlies vandaag en morgen / ’t Convent, 
Begijnhof 17 / 18 uur

Do 11/06 MUZIeK Benefietconcert voor jongeren in Kameroen / lakenhal / 20 uur

Za 13/06 MUZIeK Hertals Rock City / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Vanaf 15 uur

VeRKOOP Boekenverkoop in de bib / Gildelaan 13 / Van 10 tot 16 uur 

Van 13/06      
tot 21/06

TeNTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Onderweg /  
Kasteel le Paige / Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Zo 14/06 UiT Muntenbeurs van Numismatica met thematentoonstelling over de 
Boerenkrijg / Paterszaaltje, Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur

Di 16/06 SOCIO Bezoek aan het inleefhuis / lierseweg 136 / 19 uur / Info: De Fakkel, 
gsm 0487-99 06 23, vzwdefakkel@gmail.com

Wo 17/06 FIeTS Fietsgraveren / Fietspunt aan het station / Van 12 tot 16 uur

Do 18/06 HUMOR Steven Vromman – Stop met klagen! / cc ’t Schaliken / 19 uur

Vr 19/06 VROUW Vrouwenraad i.s.m. Vormingplus Kempen – Schoon genoeg:  
beeldvorming van vrouwen in de media / Fundatiehuis,  
Begijnhof 27 / 14 uur

Za 13/06 UiT Zomerfeest WZC Bremdael / ernest Claesstraat 54 /  
Van 13 tot 18 uur

SOCIO Bezoek aan het inleefhuis / lierseweg 136 / 10 uur / Info: De Fakkel, 
gsm 0487-99 06 23, vzwdefakkel@gmail.com

VeRKOOP Boekenverkoop in de bib / Gildelaan 13 / Van 10 tot 16 uur

SOCIO Benefiet Nepal / Karmel, Grote Markt 39 / 20 uur

Zo 21/06 UiT Zomerfeest WZC Bremdael / ernest Claesstraat 54 /  
Van 13 tot 18 uur 

SOCIO Benefiet Nepal / Karmel, Grote Markt 39 / 15 uur

Di 23/06 JeUGD Parkrock / Stadspark / Van 11.30 tot 18.30 uur

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

Van 24/06       
tot 27/06

UiT  Braderij

Do 25/06 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 /  
20 uur

Vr 26/06 SOCIO Praatgraag, praatgroep voor blinden en slechtzienden /  
Bistro De Swaen, Belgiëlaan 1 / 14 uur

Za 27/06 OPeN Open dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /  
Markgravenstraat 77 / Van 11 tot 18 uur

VeRKOOP Boekenverkoop in de bib / Gildelaan 13 / Van 10 tot 16 uur

Zo 28/06 OPeN Open dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /  
Markgravenstraat 77 / Van 11 tot 18 uur

MUZIeK Orgelconcert Joris lejeune / Sint-Waldetrudiskerk / 15 uur

Van 29/06     
tot 09/07

INFO  Inschrijvingsperiode voor de computercursussen van ’t Peeseeke / 
lierseweg 132 / Info: tel. 014-24 66 97,  
peeseekeherentals@gmail.com

Di 30/06 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

JULI

Wo 01/07 FIeTS Fietsgraveren / Dorpshuis Noorderwijk / Van 13 tot 16 uur

Do 02/07 KlASSIeK Donderse Dagen - Beiaard lakenhal / Grote Markt / 20.30 uur

INFO Infosessie over e-commerce / cc ’t Schaliken / 19.30 uur

Vr 03/07 INFO Mobiele lijnwinkel / lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 tot  
14.30 uur

Zo 05/07 UiT SummerThals3x3-basketbaltoernooi / Grote Markt /  
Vanaf 10 uur 

Di 07/07 SOCIO Créa-café / De Cirkel, lierseweg 132 / Van 13 tot 16 uur 

Do 09/07 KlASSIeK Donderse Dagen - Beiaard lakenhal / Grote Markt / 20.30 uur 

Vr 10/07 UiT Feestmarkt / Stadscentrum / Van 8 tot 14 uur

Za 11/07 UiT 11 juliviering / lakenhal / 20 uur

Zo 12/07 UiT Garageverkoop en buurtfeest Diependaal

WANDel Stadswandeling – Mobiliteit door de eeuwen heen / lakenhal / 14.30 uur

UiT Muntenbeurs van Numismatica met thematentoonstelling over  
noodgeld uit de eerste Wereldoorlog / Paterszaaltje, Kapucijnenstraat 7 
/ Van 8.30 tot 12 uur

Di 27/05 BlOeD Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk, 
Ring 27 / Van 17.30 tot 20.30 uur

Do 16/07 KlASSIeK Donderse Dagen - Beiaard lakenhal / Grote Markt / 20.30 uur 

Za 18/07 FIeTS Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur

Zo 19/07 FIeTS Fietstocht – Kempense landschappen / Kasteel le Paige / 14.30 uur 

Do 23/07 KlASSIeK Donderse Dagen - Beiaard lakenhal / Grote Markt / 20.30 uur 

Za 25/07 UiT Noorderwijk Feest 2015 / Dorpsplein / Vanaf 13 uur
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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 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

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

Zo 26/07 WANDel Parkwandeling Noorderwijk / Bibliotheek Noorderwijk / 14.30 uur 

Di 28/07 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

Do 30/07 UiT Herentals Fietst

BlOeD Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven, Goor-
straat 1 / Van 17.30 tot 20.30 uur

Vr 31/07 UiT  Herentals Feest

aUGUStUS

Za 01/08 UiT Gezinsbond Herentals – Kajakken op de Kleine Nete /  
Info: kids.gezinsbondherentals@gmail.com

Di 04/08 SOCIO Créa-café / De Cirkel, lierseweg 132 / Van 13 tot 16 uur

Wo 05/08 FIeTS Fietsgraveren / Dorpshuis Morkhoven / Van 13 tot 16 uur

UiT Gezinsbond Herentals – Picknick aan de Toeristentoren /  
Info: kids.gezinsbondherentals@gmail.com

Wo 06/08 MUZIeK Donderse Dagen - The Gonnabee’z / Buitenplein cc 't Schaliken /  
20.30 uur 

Zo 09/08 WANDel Natuurwandeling – Bijna paars, gagel groen / Tenniscentrum Ter 
Heyde, lichtaartseweg 216 / 14.30 uur

Do 13/08 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

MUZIeK Donderse Dagen - Crystal & Runnin’ Wild / Buitenplein cc 't 
Schaliken / 20.30 uur 

Vr 14/08 INFO Mobiele lijnwinkel / lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 tot 14.30 uur

Za 15/08 MUZIeK Overmacht Park edition / Stadspark / Van 13 tot 22 uur

Zo 16/08 WANDel Historische stadswandeling / lakenhal / 14.30 uur

Ma 17/08 BlOeD Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /  
Van 17.30 tot 20.30 uur

Wo 19/08 FIeTS Fietsgraveren / Fietspunt aan het station / Van 12 tot 16 uur

Do 20/08 MUZIeK Donderse Dagen - Frimout / Buitenplein cc 't Schaliken / 20.30 uur 

Za 22/08 OPeN Infodag CVO DTl / Campus Collegestraat, Collegestraat 46 /  
Van 10 tot 12 uur

UiT Uitreiking van de Nestorprijzen / cc 't Schaliken / 15 uur

Zo 23/08 FIeTS Fietstocht - Nostalgisch fietsen in en om de Parel der Kempen / 
lakenhal / 14.30 uur

Van 23/08        
tot 25/08

UiT Kermis / Morkhoven

Ma 24/08 BlOeD Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /  
Van 17.30 tot 20.30 uur

Di 25/08 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

UiT Kermisjogging Morkhoven / Vanaf 18.30 uur 

Do 27/08 MUZIeK Donderse Dagen - ils’ Angels / Buitenplein cc 't Schaliken / 20.30 uur 

Za 29/08 OPeN Open dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /  
Markgravenstraat 77 / Van 11 tot 18 uur

FIlM Birdman / Arboretum le Paige / 20.30 uur 

Van 29/08         
tot 20/09

TeNTOON Mich Van eysendeyk – Septemberdagen: Mich 70 / Kasteel le 
Paige / Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Zo 30/08 OPeN Open dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /  
Markgravenstraat 77 / Van 11 tot 18 uur
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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



juni juli augustus 2015 27

SPReeKUReN

maandelijkse spreekuren
in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief 
centrum

rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur 

GeeN ZITDAG OP DINSDAG 4 AUGUSTUS

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
GeeN ZITDAG OP WOeNSDAG 12 AUGUSTUS

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
in juli en augustus alleen 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
geen spreekuur tussen 14 en 27 augustus
[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
in juli en augustus alleen 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
in juli en augustus alleen 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 20 en  
dinsdag 21 juli

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 20 en  
dinsdag 21 juli

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 zaterdag 11 juli,  
dinsdag 21 juli en zaterdag 15 augustus

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 zaterdag 11 juli en  
zaterdag 15 augustus

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

reCYCLaGePark
Gesloten op zaterdag 11 juli,  
dinsdag 21 juli en zaterdag 15 augustus

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

JeUGddIenSt
Gesloten op maandag 20 en  
dinsdag 21 juli

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 20 en dinsdag 
21 juli en van maandag 10 tot en met 
vrijdag 14 augustus

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

SPOrtdIenSt
Gesloten op maandag 20 en  
dinsdag 21 juli

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 20 en  
dinsdag 21 juli

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

tOerISme HerentaLS 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00 10.00-14.00 10.00-14.00

IN JUlI eN 
AUGUSTUS

StedeLIJke WerkPLaatS
Gesloten op maandag 20 en  
dinsdag 21 juli

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 JULI en aUGUStUS
Van 27 juni tot 30 augustus is het recreatiedomein elke dag open van 10 tot 21 uur. Het eerste uur kunt u enkel gebruikmaken van de speeltuin. De zwembaden en het 
sport-en-spelaanbod gaan open om 11 uur. Tijdens deze periode zijn het gebruik van de binnen- en buitenzwembaden, de speeltuin en het sport- en spelaanbod in de 
toegangsprijs inbegrepen.


