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april 2016 STADSKRANT

Ze gaan onze toekomst niet afpakken!

Wat een mooie eerste lenteweek moest worden, is vorige week drama-
tisch verworden tot dagen van verslagenheid, woede en nationale rouw. 

Het contrast was groot. Vorige week ging het vernieuwde speelplein op 
ons Netepark open, en honderden kinderen kwamen er enthousiast de nieuwe speeltoestellen 
inspelen. Onze groendienst was overal bezig met de lenteaanplantingen, alles bloeit al open. 
Op de Grote Markt werd de paaskermis al opgesteld, vol verwachting van een zonnig paas-
weekend.

En dan die vreselijke aanslagen in Brussel. Ook in onze stad maakten mensen zich ongerust 
over vrienden en familie die naar Brussel pendelen, of op reis vertrokken. Angstige uren en 
dagen. Terreur maakt geen onderscheid naar ras, geloof of overtuiging. Ook in Brussel waren 
er christenen, moslims en niet-gelovigen tussen de slachtoffers, en Belgen, nieuwe Belgen en 
buitenlanders. Als mogelijke slachtoffers staan we op dezelfde rij. Op dezelfde eendrachtige rij 
moeten we staan in het kordaat bestrijden van deze waanzin van radicalisme en terreur. Samen 
onze politie en veiligheidsdiensten steunen in hun moeilijke werk. Ons niet laten verdelen en 
tegen elkaar laten opzetten, en samen onze democratische waarden van respect, vrijheid en 
gelijkwaardigheid verdedigen. We gaan ons onze toekomst niet laten afpakken.

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

Opening van het toeristisch seizoen
Op zondag 24 april zet Herentals het toeristisch seizoen op een 
feestelijke manier in. Het grasveld in het stemmige Begijnhof is het 
ideale decor voor een gezellige lentepicknick. Zoek een plaats om 
uw dekentje uit te spreiden of neem plaats aan een picknicktafel 
en geniet van een uitgebreid pakket met lekkers. Een picknickpak-
ket kost 7 euro per persoon. Kinderen tot tien jaar betalen 5 euro. 
Schrijf u voor 18 april in via www.herentals.be/picknick of tel. 
014-21 90 88. De eerste 25 gezinnen krijgen een picknickdekentje.

Ook bezoekers die niet deelnemen aan de picknick zijn welkom in 
het Begijnhof. Een tiental producenten van streeklekkers stellen er 
hun kraampjes op en brengen hun waren aan de man. Aan de info-
stand van de dienst toerisme kunt u de brochures van de fiets- en 
wandelzoektochten kopen. U komt er ook alles te weten over de 
nieuwe Fair Trade Ecocyclo. 

City Golf

City Golf is de allernieuwste topper in de wereld van de ontspan-
ning. Bij klassiek golf speelt u naar een hole, bij City Golf speelt u 
naar een bepaald punt in de stad. Dat kan een vlaggetje zijn, maar 
evengoed een standbeeld of een bank. Zo leert u de stad op een 
andere manier kennen. Tijdens de opening van het toeristisch  
seizoen kunt u in het Begijnhof gratis kennismaken met deze  
bijzondere activiteit. Er zijn sessies om 11.30 uur, 13.30 uur en  
15.30 uur. Het aantal plaatsen is wel beperkt. Schrijf u vooraf in via 
www.herentals.be/city-golf of tel. 014-21 90 88.

Van 10 tot 16 uur valt er nog veel meer te beleven, zowel in het 
Begijnhof als aan de jachthaven, de Hut, Hidrodoe en de Toeris-
tentoren. U leest er alles over op pagina 5.

Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)
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Aankondigingen voor de Stadskrant van mei  
moeten uiterlijk op vrijdag 1 april bij de redactie 
zijn. De redactie heeft het recht inzendingen te 
weigeren, in te korten en te wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
Gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

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

Kandidaten gezocht voor huur van percelen weidegrond 
Het OCMW verhuurt weidegrond en legt daarvoor een kandidatenlijst aan. Zodra er een perceel 
vrijkomt, krijgen alle kandidaten op de lijst een e-mail of brief met informatie over de ligging, de 
huurprijs en de voorwaarden. Wanneer er meerdere geïnteresseerden zijn, krijgen inwoners van 
Herentals voorrang en wordt er geloot. Wilt u zich kandidaat stellen, neem dan contact op met 
het OCMW via tel. 014-24 66 05 of marcvangrieken@ocmwherentals.be.

Cultuurraad bevraagt de Herentalse bevolking 
Woont u in Herentals en bent u begaan met het culturele of socioculturele leven in de stad, 
dan bent u welkom op de jaarlijkse sectievergaderingen van de cultuurraad. Die vinden plaats 
op dinsdag 10 mei om 19.30 uur in de tuinzaal van 't Hof. De deelnemers 
worden opgedeeld in drie groepen: podiumkunsten, tentoonstellen en 
sociocultureel. Per groep bespreekt u de problemen die u ondervindt 
in uw werking en bij het organiseren van activiteiten. Wat loopt er 
goed en waar is er nog ruimte voor verbetering? Op basis van deze 
gesprekken kan de cultuurraad acties ondernemen en adviezen aan 
de stad formuleren.

Schrijf u voor 5 mei in via info@cultuurraadherentals.be. 
Vermeld uw naam en uw culturele of socioculturele interessegebied.

Werk mee aan het ouderenbeleidsplan 
De seniorenraad nodigt alle in-
woners van Herentals uit om het 
ouderenbeleid van de stad mee 
vorm te geven. Tijdens de thema-
dag op dinsdag 12 april kunt u 
samen met andere geïnteresseer-
den helpen bij het uitwerken van 
enkele belangrijke actiepunten. 
De themadag vindt plaats in zaal ’t 
Hof, start om 9.30 uur en eindigt 
om 16 uur. Schrijf u vooraf in bij 
dienstencentrum ’t Convent.

Bij de opmaak van het ouderenbe-
leidsplan baseert de seniorenraad 

zich op de resultaten van het onderzoek dat de stad eind 2014 voerde in samenwerking met 
het OCMW, de seniorenraad en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Daarbij namen een vijftig-
tal vrijwilligers een enquête af bij 500 zestigplussers.

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

Versterk de banden met Cosne-sur-Loire 
Het jumelagecomité roept verenigingen op om de banden met onze Franse zustergemeente 
Cosne-sur-Loire te helpen versterken. In het weekend van 1, 2 en 3 juli kan uw vereniging  
met een delegatie van vijf personen op bezoek gaan in Frankrijk. Geïnteresseerde verenigingen 
kunnen zich nu al aanmelden bij de dienst toerisme (tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be). 
Het jumelagecomité brengt u later op de hoogte van het programma en de voorwaarden.
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Speel op veilig met 
de Verzekering 
Gewaarborgd Wonen
Om een woning te kopen, te bouwen of 
te verbouwen, gaan de meeste mensen 
een hypothecaire lening aan bij de bank. 
U betaalt die lening dan verspreid over 
vele jaren terug. Als u tijdens die peri-
ode arbeidsongeschikt of onvrijwillig 
werkloos wordt, kan de afbetaling zeer 
zwaar doorwegen. Met de Verzekering 
Gewaarborgd Wonen helpt de Vlaamse 
overheid u uw lening af te betalen als u 
een tijdlang niet kunt werken. De verze-
kering is volledig gratis.

Voorwaarden

• De lening bedraagt minstens 50.000 
euro. Een lening die enkel bedoeld is 
voor renovatiewerkzaamheden be-
draagt minstens 25.000 euro.

• Leningen voor herfinanciering en 
overbruggingskredieten komen niet 
in aanmerking.

• De woning is gelegen in het Vlaamse 
Gewest en is uw enige woning.

• De verkoopwaarde van de woning is 
niet hoger dan 320.000 euro.

• U vraagt de verzekering aan uiterlijk 
één jaar na het aangaan van de lening.

• Op het moment van de aanvraag 
bent u al minstens twaalf maanden 
onafgebroken aan het werk.

Uitbetaling

• De verzekering loopt over tien jaar.
• De uitbetaling start drie maanden na-

dat u onvrijwillig werkloos of arbeids-
ongeschikt werd.

• Als u arbeidsongeschikt bent, krijgt u 
maximaal 36 opeenvolgende maan-
den een tegemoetkoming.

• Als u onvrijwillig werkloos bent, krijgt 
u maximaal 18 opeenvolgende maan-
den een tegemoetkoming. Nadat 
u minstens drie maanden opnieuw 
hebt gewerkt, komt u in aanmerking 
voor een volgende periode van 18 
maanden.

• De tegemoetkoming bedraagt maxi-
maal 600 euro per maand en is afhan-
kelijk van uw inkomensverlies en het 
geleende bedrag.

Meer informatie: 
www.wonenvlaanderen.be, 
tel. 1700 (Vlaamse Infolijn)

Politie houdt verscherpt toezicht op foutparkeren
In november van vorig jaar voerde de lokale politie een 
week lang extra controles uit op foutparkeren in de stad. 
De politie stelde toen heel wat overtredingen vast en 
schreef dan ook de nodige boetes uit. Zo hadden 174 au-
tomobilisten geen parkeerticket voor een betalende par-
keerplaats. 224 automobilisten hadden geen parkeerschijf 
of bewonerskaart liggen in de blauwe zone. De politie 
schreef ook de nodige boetes uit voor het parkeren op het 
trottoir, het negeren van het eenrichtingsverkeer of het 
onrechtmatig parkeren op een plaats voor personen met 
een handicap. 

Van 24 april tot en met 1 mei herhaalt de lokale politie 
deze actie. Moeilijkheden met parkeren kunt u op ver-
schillende manieren vermijden. Zo is Herentals met het openbaar vervoer of de fiets perfect 
bereikbaar. Dan hoeft u zich geen zorgen te maken over een parkeerplaats. Wilt u gratis en 
lang parkeren, dan moet u op de Augustijnenlaan en de Belgiëlaan zijn. Let op: aan de post, 
het vredegerecht en het administratief centrum geldt voor een stukje de blauwe zone. Vergeet 
daar dus uw blauwe schijf niet. Ook in de rest van de blauwe zone moet u tussen 9 en 18 uur 
uw parkeerschijf leggen, behalve op zondagen en feestdagen. Op betalende parkeerplaatsen 
koopt u een ticketje aan de betaalpaal of via uw smartphone. 

Herentals kwartiertje!

Snel even binnen en buiten bij een lokale handelaar? Gebruik dan het Herentals kwartier-
tje. Daarmee kunt u gratis een kwartier parkeren op een betalende parkeerplaats. U kunt 
dit kwartiertje opstarten aan de betaalpaal of via uw smartphone.

Doe mee met de elfdaagse van Vlaanderen Feest  
Wilt u meevieren met het Feest van de Vlaamse Gemeenschap? Plan dan een straatfeest of een 
verenigingsactiviteit tussen 1 en 11 juli en zet uw activiteit in het teken van Vlaanderen Feest. Bij 
de Vlaamse overheid kunt u een feestcheque aanvragen waarmee u na afloop een aantal organi-
satiekosten kunt terugkrijgen, met een maximum van 170 euro. Er zijn maar een beperkt aantal 
cheques beschikbaar. Meld u dus snel aan op www.vlaanderenfeest.eu. Daar vindt u ook meer 
informatie over de voorwaarden en de uitgaven die wel en niet in aanmerking komen. 

Vergeet uw straat- of buurtfeest ook niet aan te vragen bij het stadsbestuur. Wij helpen u graag 
bij de organisatie en bovendien hebt u recht op een subsidie van 50 euro.

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

Zandstraat winkelwandelstraat   
Van 1 april tot 1 oktober kunt u 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 autoverkeer toegestaan 
tussen de Grote Markt en de Sint-Magdalenastraat. De doorgang van de Collegestraat naar de 
Nieuwstraat blijft behouden. 

Het aangepast verkeersreglement gaat pas in wanneer de Collegestraat open is voor het ver-
keer. De aannemer verwacht dat de heraanleg van de Collegestraat is afgerond tegen 1 april. 
Als de werkzaamheden vertraging oplopen, wordt de winkelwandelstraat uitgesteld.
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Heraanleg stationsbuurt 
De heraanleg van de Collegestraat en de Goudbloemstraat vordert goed. De aannemer ver-
wacht dat de straten begin april terug open zijn voor het verkeer. 

Nieuwe verkeersregeling aan Colruyt
Na de weg- en rioleringswerkzaamheden 
in de Goudbloemstraat voert de stad een 
nieuw verkeersreglement in aan het par-
keerterrein aan de Colruyt. Er komt een 
eenrichtingssysteem zodat voertuigen in 
een lus op en rond het parkeerterrein rij-
den.

Kapucijnenstraat en Sint-Magdalenastraat
In april start de aannemer met de heraanleg van de Kapucijnenstraat. Tijdens de werkzaam-
heden volgt het verkeer een omleiding via de Belgiëlaan, de Augustijnenlaan en de ringlaan. 
Plaatselijk verkeer kan de Sint-Antoniusstraat, de Sint-Magdalenastraat en de Vaartstraat be-
reiken via het Stationsplein en de Stationsstraat. Het eenrichtingsverkeer in Blijdenberg wordt 
tijdelijk opgeheven.

Tijdens de vrijdagmarkt en andere evenementen in het centrum, rijden de bussen van De Lijn 
via de Stationsstraat en de Schoolstraat. In het deel van de Schoolstraat tussen de Bolwerk-
straat en de Lierseweg mogen de bussen tegen het eenrichtingsverkeer in rijden. In dat deel 
van de straat voert de stad een tijdelijk parkeerverbod in.

Na de Kapucijnenstraat is de Sint-Magdalenastraat aan de beurt. Als alles volgens plan ver-
loopt, starten de werkzaamheden in juni. De heraanleg van het parkeerterrein in de School-
straat start in augustus. 

Parkeerterrein
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Volg de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden is er elke woensdag een werfvergadering. Na elke werfvergade-
ring vindt u een korte update op www.herentals.be/stationsbuurt.
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Afgesloten
Omleiding plaatselijk verkeer
Omleiding doorgaand verkeer

Spoorwegovergang 
Belgiëlaan een week  
afgesloten
Van 4 tot 9 april voert Infrabel herstel-
lings- en onderhoudswerkzaamheden 
uit aan de spoorwegovergang aan de 
Belgiëlaan. Deze werkzaamheden zor-
gen voor de nodige verkeershinder. De 
omleiding loopt via het rondpunt op de 
Belgiëlaan naar de Hikstraat, de Neder-
rij, de ringlaan en de Poederleeseweg.

Fair Trade Ecocyclo, 
een nieuwe fietstocht
De fairtradegemeenten Herentals en 
Olen stippelden samen met de provin-
cie Antwerpen en De Natuurvrienden 
twee Fair Trade Ecocyclo-tochten uit. 
Deze bijzondere fietstochten leiden u 
naar locaties die een link hebben met 
eerlijke handel en duurzame landbouw. 
De tochten zijn 25 en 30 kilometer lang 
en lopen grotendeels langs de fiets-
knooppunten. U kunt de brochures 
kopen tijdens de opening van het toe-
ristisch seizoen op zondag 24 april aan 
de infostand van de dienst toerisme in 
het Begijnhof. Vanaf maandag 25 april 
zijn ze te koop bij de dienst toerisme op 
de Grote Markt. De brochures kosten  
2 euro per stuk.
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OPENING TOERISTISCH SEIZOEN
Op zondag 24 april zet Herentals het toeristisch seizoen op een feeste-
lijke manier in. Maak kennis met de toeristische troeven van onze stad! 
Alle activiteiten vinden plaats van 10 tot 16 uur.

Begijnhofmuseum

Op 24 april kunt u het gerestaureerde Begijnhofmuseum (Begijnhof 
13) bezoeken onder begeleiding van een stadsgids. De vzw Toerisme 
Herentals stelt de benedenverdieping open en richt er een belevings-
ruimte in met authentieke meubelen, kunst- en gebruiksvoorwerpen. 
U stapt er zo de leefwereld van de begijnen binnen. De rest van de 
museumcollectie blijft voorlopig opgeborgen en zal pas later opnieuw 
tentoongesteld worden.

Bezoek de kerken

De Sint-Catharinakerk en de Sint-Waldetrudiskerk zijn open van 12 
tot 16 uur. Tijdens het toeristisch seizoen, dat loopt tot 30 septem-
ber, kunt u de Sint-Waldetrudiskerk bezoeken op woensdag, don-
derdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens tussen 14 en 17 uur. De 
Sint-Catharinakerk op het Begijnhof is in die periode open op vrijdag, 
zaterdag en zondag, tussen 14 en 17 uur. De toegang is gratis. In beide 
kerken vindt u een brochure met meer informatie. 

Waterpret

In Hidrodoe (Haanheuvel 7) kunt u het toeristisch seizoen letterlijk op 
gang schieten. Door een slimme toepassing van waterdruk kunt u er 
een fles met een drukraket tientallen meters de lucht in katapulteren. 
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 in het Spaans-
hofpark biedt De Waterral kajakinitiaties en korte vlottentochten aan.

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.

Meer informatie 
Dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, 
toerisme@herentals.be
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De Stadskrant sprak Rosemarie en Freddy uit Noorderwijk, die met 
de goedkope lening het enkel glas van hun woning uit 1978 vervin-
gen door dubbelglas.

Hoe tevreden bent u over het resultaat? 
Wij zijn zeer tevreden. Ons huis is nu optimaal geïsoleerd. We moch-
ten vrij onze aannemer kiezen en er werd ons niets opgedrongen. 
Wij zijn beiden personen met een handicap en we moeten dus met 
een beperkt inkomen leven. Door onze verhoogde tegemoetkoming 
via het ziekenfonds moesten we geen intrest betalen. Hierdoor kre-
gen we de financiële middelen om ook andere noodzakelijke werken 
uit te voeren, zoals een traplift en een aangepaste badkamer. Nu is 
onze 38 jaar oude woning dus helemaal aangepast aan onze noden.

Via welke weg hebt u van energieK gehoord? 
In 2014 lazen we in de Stadskrant dat het IOK een infosessie in He-
rentals organiseerde voor de groepsaankoop van dubbel glas. Daar 
hebben we ons toen voor ingeschreven. Door omstandigheden 
konden we toen niet deelnemen aan de groepsaankoop. Maar via 
deze weg waren we wel op de hoogte van de energieK-lening.

Hoe ging het aangaan van de lening in zijn werk? 
We vroegen via internet offertes op bij een aantal firma’s. Een vijf-
tal firma’s hebben daar op gereageerd. Vervolgens namen we con-
tact op met een medewerker van IOK die ons tijdens een afspraak 
de hele procedure uitlegde. Die is immers niet vanzelfsprekend. 
Nadat onze financiële toestand was uitgeklaard, volgde na enkele 
weken een beslissing van het hoofdkantoor in Brussel.

Hebt u nog een tip voor onze lezers? 
Jazeker, wie u ook bent, of waar u ook leeft, overweeg altijd de ver-
schillende mogelijkheden. Overwin uw trots want niemand geeft 
graag toe dat hij financiële steun kan gebruiken. Het IOK en de stad 
steunen u volop in uw keuze. En nog belangrijker, met de energie 
die u bespaart werkt u mee aan een beter leefmilieu.

SOCIO

energieK, 
de goedkope energielening Kempen 
Energie verbruiken neemt een grote hap uit het gezinsbudget. Toch 
kunt u flink besparen op uw energiefactuur door te investeren in 
maatregelen die het energieverbruik verminderen. Voor de werk-
zaamheden die daarvoor nodig zijn, bestaan er heel wat premies, 
maar natuurlijk moet u eerst de factuur kunnen betalen. Daarom 
is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een energielening 
van de Vlaamse overheid te krijgen. Die is in onze regio bekend on-
der de naam energieK, de goedkope energielening Kempen.

De aanvraag van de energielening gebeurt via de IOK. U kunt een be-
drag tot 10.000 euro lenen, dat u terugbetaalt over een periode van 
maximum vijf jaar. De interest bedraagt 2 procent. Voor bepaalde 
kwetsbare doelgroepen is de lening zelfs renteloos. 

Meer informatie: IOK, Ellen Vanhoudt, tel. 014-57 42 79 (tussen  
9 en 12 uur), ellen.vanhoudt@iok.be, www.iok.be/energiek

De werkzaamheden waarvoor u een energielening kunt aanvragen, 
zijn:
• het plaatsen van hoogrendementsglas, dak-, muur- of vloerisolatie
• het plaatsen van een zuinige verwarmingsinstallatie (condensatie-

ketel, warmtepomp, ...)
• het plaatsen van een zonneboiler of een ander zuinig systeem voor 

warm water
• het plaatsen van een energiezuinig ventilatiesysteem
• het plaatsen van PV-zonnepanelen (onder bepaalde voorwaarden)
• het overschakelen naar energiezuinige verlichting (voor gemene 

delen van appartementsgebouwen)
• het laten uitvoeren van een luchtdichtheidstest 
 en het luchtdicht maken van uw woning
• het laten uitvoeren van een energie-audit van 
 uw woning
• de aankoop van energiezuinige huishoud-
 toestellen (onder bepaalde voorwaarden)
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De Wollies 
De Wollies zijn een groep dames die haken en knutselen ten voordele van het Olivia Hendrickx 
Research Fund, een organisatie die zich inzet voor onderzoek naar kanker bij kinderen. De Wol-
lies komen elke donderdag van 13.30 uur tot 16.45 uur samen in ontmoetingsruimte De Cirkel 
(Lierseweg 132). Kom gerust eens langs om mee te doen. Hebt u overschot van wol of katoen 
liggen thuis? Breng het mee of laat het weten! De Wollies kunnen dit goed gebruiken.

Meer informatie: Marie-Jeanne (gsm 0479-69 10 22) of Nelly (gsm 0472-43 99 33)

 

SOCIO

GEZOCHT
Lokaal Opvanginitiatief 
zoekt vrijwilligers
Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) biedt 
opvang en materiële steun aan asiel-
zoekers tijdens hun asielaanvraag. In 
Herentals wonen er momenteel 54 
personen in een woning van het LOI. 
Om deze mensen wegwijs te maken, is 
het OCMW op zoek naar vrijwilligers. 
U begeleidt de asielzoekers tijdens een 
oudercontact of een doktersbezoek of 
u gaat gewoon samen iets leuks doen. 
Dat kan zelfstandig of samen met an-
dere vrijwilligers. U kunt steeds rekenen 
op de ondersteuning van maatschappe-
lijk werkers van het OCMW.

Meer informatie: 
Hans Cools, tel. 014-24 66 94, 
hans.cools@isom.be

't Peeseeke zoek 
een nieuwe begeleider
Wie thuis geen computer of internet-
verbinding heeft, kan terecht in open-
baar computerlokaal ’t Peeseeke (Cam-
pus Spiegelfabriek, Lierseweg 132). Het 
lokaal is vrij toegankelijk op maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag van 
13 tot 16 uur en op vrijdag van 10 tot 
12 uur. Het OCMW is op zoek naar een 
vrijwilliger die de bezoekers een namid-
dag per week kan begeleiden. U helpt 
hen met allerlei vragen over computers, 
internet en e-mail. Verder geeft u ook 
enkele keren per jaar een initiatiecursus 
digitale fotografie. Hebt u een algeme-
ne kennis over computers en fotogra-
fie? Neem dan contact op met coördi-
nator Lieze Valenberghs.

Meer informatie: 
’t Peeseeke, 
Lierseweg 132, 
gsm 0497-24 19 78, 
liezevalenberghs@ocmwherentals.be

Wonen in St.-Anna?
Bij ons bent u in goede handen.

Woonzorgcentrum  en assistentiewoningen St.-Anna
INFO: 014-24 89 03 of socialedienstWZC@ocmwherentals.be 

Bache-AnnaConcept.indd   1 19/02/16   09:06
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Mia Verhaert
Van het laken een doek
Van 30 april tot en met 8 mei
Elke dag open van 14 tot 17 uur
Lakenhal, Grote Markt
Mia Verhaert stelt haar werken op doek tentoon in de Lakenhal. Zij ‘matcht’ haar abstracte 
schilderijen met de locatie. De toegang is gratis.

Ma(t)ch 4  
Tentoonstelling
Van 30 april tot en met 8 mei
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige, Nederrij 135
Vier leerlingen van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst stellen tentoon. Ana Isabel Mora-
les maakt collages met gemengde technieken. François Van Roy exposeert schilderijen met kerami-
sche elementen. Sander D'haese toont obsessieve collages in zwart-wit met enkele kleuraccenten. 
Philip Nuyts maakt keramisch werk door te experimenteren met gietmallen. De toegang is gratis.

Kollectief Maksimaal en FV Colette Panty  
Instathals exposeert
Zaterdag 30 april van 18 tot 22 uur
Zondag 1 mei van 14 tot 17 uur
Atelier 79, Lierseweg 79
#instathals. Omdat het duimen oplevert. Omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden. Om-
dat dat een cliché is, en er zonder clichés geen foto’s zijn. Er komen weidse zichten van. Liefst ook 
inzichten en kleine kantjes. Af en toe een glimlach. Om er deel van uit te maken is niet veel meer 
nodig dan een telefoon. En inspiratie. Instathals exposeert kadert instagramfoto’s met hashtag  
#instathals in. Omdat het kan.

Curieus Herentals  
Quiz
Vrijdag 29 april om 20 uur
Zaal ’t Hof, Grote Markt 41
Curieus organiseert zijn jaarlijkse algemene kennisquiz. De quiz staat in het teken van Wereld-
tals. Vorm een ploeg van vijf personen en schrijf u in bij Willy De Wachter via tel. 014-70 79 39 
of willy.de.wachter@telenet.be. Deelnemen kost 15 euro per ploeg. 

Tabula Rasa en Twerk  
Tentoonstelling en atelier in werking
Zondag 8 mei van 10 tot 18 uur
Schoolstraat 44
Kunstatelier Tabula Rasa maakt een ‘match’ met Twerk, een werkomgeving voor normaalbe-
gaafde volwassenen met autisme. Kom naar het atelier en creëer zelf iets met klei of verf terwijl 
u geniet van een kop verse chocolademelk. De medewerkers van Twerk laten u ook zien hoe zij 
chocolade bewerken. De toegang is gratis.

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN  van 29 april tot 8 mei

Van vrijdag 29 april tot zondag 8 mei is het de Week van de Amateurkunsten (WAK). Het 
thema is ‘MATCH!’. Het gaat over samenwerken, uitdagingen, blind dates, wedstrijden en 
confrontaties.

Vocaal Ensemble 
Markant
Iedereen Markant
Zaterdag 7 mei om 20 uur
VBS Leertuin, Populierenlaan 1
Vocaal Ensemble Markant nodigt u uit 
voor een vriendschappelijke thuiswed-
strijd in hun repetitieruimte: de turn-
zaal van de Leertuin. De zangers laten u 
proeven van het plezier dat ze elke week 
beleven aan het samen zingen. Zij tonen 
u hoe zij een lied instuderen en geven u 
uitleg over de zangtechnieken die ze ge-
bruiken. Wie zin heeft, kan zich laten lei-
den door het enthousiasme van dirigent 
Joris Van Hasselt en een stukje meezin-
gen. Kaarten kosten 8 euro in voorver-
koop en 10 euro aan de kassa. Reserve-
ren kan via www.ensemblemarkant.be 
of tel. 014-21 76 71.

S-Plus  
S-Sport danst
Dinsdag 3 mei van 13 tot 18 uur
Zaal ’t Hof, Grote Markt 41
Alle senioren zijn welkom op de dans-
vloer. Deelnemen kost 5 euro, een kop 
koffie of thee en een versnapering inbe-
grepen. Schrijf u in bij Albert Corthout 
(tel. 014-21 99 79) of Willy De Wachter 
(tel. 014-70 79 39).

vu: Bieke Vanlerberghe
Forum voor Amateurkunsten vzw
Abrahamstraat 13, 9000 Gent
ontwerp: www.janenrandoald.be

A3_2016cmyk.indd   1
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Om de match met de amateurkunsten in de verf te zetten, organi-
seren de Vlaamse academies dit jaar een feestelijke actieweek in 
dezelfde periode als de WAK. 

Academie voor Beeldende Kunst 
Open ateliers
Zaterdag 30 april van 11 tot 18 uur
Markgravenstraat 77
De leerkrachten en leerlingen van 
de Academie voor Beeldende Kunst 
verwelkomen u in de open ateliers 
en in het academiecafé. U kunt er workshops volgen en demonstra-
ties bijwonen. De kers op de taart is een tentoonstelling die samen-
gesteld werd door bekende Herentalsenaren. Onder anderen Wout 
Van Aert, Linda Mertens, Tom Van Dyck en Erwin Vervecken kozen 
met veel enthousiasme hun favoriete kunstwerk uit. Is uw keuze 
misschien een match met die van Bartel Van Riet?

Academie voor Muziek, Woord en Dans 
Match the Classes
Donderdag 28 april om 19.30 uur
Sint-Waldetrudiskerk, Kerkstraat 11
De academie komt naar buiten met haar artistiek talent. Het wordt 
een sfeervolle voorstelling met zowat alle instrumenten van de aca-
demie in één orkest. Een unieke ervaring, zowel voor u als voor de 
leerlingen. De toegang is gratis.

Slagwerkconcert 
Zondag 1 mei om 10.30 uur
Hikstraat 28
Pittige ritmes en toffe grooves op een arsenaal aan percussie- 
instrumenten, u zou van minder wakker worden op een zondagoch-
tend. Maar zelfs wie last heeft van een ochtendhumeur, wandelt na 
dit concert vrolijk weer naar buiten. De toegang is gratis.

WEEK VAN DE ACADEMIES

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN

Euterpe Baroque Consort 
Händel en Corrette:  
klavierconcerti 
Vrijdag 8 april om 20 uur 
in de Sint-Catharinakerk, Begijnhof 

Het Euterpe Baroque Consort bestaat uit een select 
gezelschap van professionele zangers, solisten en 
instrumentalisten, die op een historisch doorleefde 
manier ambassadeur zijn van boeiende barokmuziek. In de Sint-Catharinakerk spelen zij muziek 
van Georg Friedrich Händel en Michel Corrette. 
Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenpas)

Janne Desmet en Villanella 
Hier waak ik
Zaterdag 9 april om 20 uur in de schouwburg

In Hier waak ik uit Janne Desmet haar oprechte verontwaardiging 
over diefstal. Dat leidt tot geestige verhalen over haar jeugd in Zweve-
gem, foute schooljuffen, Vlaanderens angst voor de stad en het ver-
schil tussen de studierichtingen ASO, TSO en BSO. Bij het maken van 
deze voorstelling kreeg Janne de hulp van rasverteller Johan Petit en kunstenaar Bruno Herzeele. 
Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas)

Esther en Mateusz 
Boke Hertals
Donderdag 14 april om 12.15 uur in de foyer

Esther en Mateusz omschrijven hun muziek als 
avant-gardejazz. Afgelopen zomer brachten zij hun 
eerste album uit. De eeuwige zoektocht naar de liefde loopt als een rode draad door de mix van 
eigen werk en zorgvuldig uitgekozen jazzstukken en musicalnummers. 
Toegang en boterhammen: gratis

TENTOON

Bob Roes 
De wissel 
Van zaterdag 2 april tot en met zondag 
24 april in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag 
van 14 tot 17 uur

Met De wissel slaan cultuurcentrum 't 
Schaliken en Hofke van Chantraine de 
handen in elkaar. Hofke van Chantraine 
vaardigt Bob Roes, een interessante Oud-
Turnhoutse kunstenaar, af naar de Laken-
hal. De meeste werken van Bob Roes zijn 
onscherp, vaag en uitgeveegd. Leegte is 
vaak ongemerkt zijn onderwerp.

Schilder Modamske en beeldend kun-
stenaar Marcel Somers verdedigen de 
Herentalse kleuren en tonen in dezelfde 
periode hun werken in het Hofke van 
Chantraine in Oud-Turnhout.

De toegang is gratis.
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN

We Are Not Lou Reed 
We Love Lou
Zaterdag 16 april om 20 uur in de schouwburg

De tributeband We Are Not Lou Reed brengt hulde aan de in 2013 
overleden rock-'n-roll-legende. Tom Hannes kruipt akelig herken-
baar in de huid van de jonge Lou Reed. Samen met een schare be-
kende muzikanten en acteurs, onder wie Charlotte Vandermeersch 
en Robby Cleiren, brengt hij de beste nummers uit de gloriejaren van 
de Amerikaanse zanger.

Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenpas)

Boeken en Bubbels 
Gène Bervoets en Erik Vlaminck
Zondag 17 april om 10.30 uur in de Lakenhal

Theater- en televisieacteur Gène Bervoets neemt plaats op de sofa 
van Boeken en Bubbels. Interviewster Katrien Lodewyckx vraagt 
hem naar de meesterwerken, natuurboeken, stationsromanne-
tjes en reisverhalen die zijn leven mee hebben gekleurd. Katrien 
ontvangt ook Erik Vlaminck. Deze maatschappelijk geëngageerde 
schrijver werd bekend met zijn zesdelige roman Het schismatieke 
schrijven: kroniek van een familie, over het ongewone leven van 
mensen in het Vlaanderen van de twintigste eeuw. Voor de muzi-
kale intermezzo’s zorgt harpiste Lien Keusters. Boeken en Bubbels 
verloopt in samenwerking met Standaard Boekhandel.

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas) – inclusief glaasje cava

Walpurgis 
De kever, ode aan het kind 
Donderdag 28 april om 20 uur in Koetshuis Le Paige, Nederrij 98  

De kever, ode aan het kind is een ontwapenen-
de muziek- en poëzievoorstelling. Liederen van 
Moessorgski, Mahler, de Falla en flamencozang 
smelten samen. Verteller Stefaan Degand ver-
weeft de gedichten van de Nederlandse dichter 
en jeugdschrijver Toon Tellegen tot een ode aan 
het kind.

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

Gili 
CTRL (Alles onder controle?)
Vrijdag 15 april om 20 uur in de schouwburg

UITVERKOCHT

Son of Saul
Dinsdag 26 april om 20 uur 
in de schouwburg

De Hongaarse ge-
vangene Saul Aus-
länder wordt door 
de nazi’s gedwongen 
om hen te helpen 
bij hun uitroeiings-
praktijken in het vernietigingskamp 
Auschwitz-Birkenau. Tijdens zijn werk 
in het crematorium ziet Saul het lijk van 
een jongen in wie hij de trekken van zijn 
zoon herkent. Met risico voor zijn eigen 
leven probeert hij het lichaam van de 
verbranding te redden en de jongen een 
echte, waardige begrafenis te geven.

Son of Saul is een Hongaarse film uit 
2015 van regisseur László Nemes en 
duurt 107 minuten. Dit onvergetelijke 
meesterwerk won al 41 prijzen, waaron-
der de Oscar en de Golden Globe voor 
beste anderstalige film en de Prijs van 
de Jury op het Filmfestival van Cannes. 

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

Bridge of Spies 
Woensdag 27 april om 14.30 uur 
in de schouwburg

Bridge of Spies ver-
telt het verhaal van 
James Donovan, een 
advocaat uit Brook-
lyn die gespeciali-
seerd is in verzeke- 
ringsclaims. Wanneer 
hij voor de CIA met 
de Russen moet onderhandelen over de 
vrijlating van een Amerikaanse piloot, 
bevindt hij zich plotseling in het middel-
punt van de Koude Oorlog.

Bridge of Spies is een Amerikaanse film 
uit 2015 van regisseur Steven Spielberg. 
De film won al 22 prijzen, waaronder 
de Oscar voor beste acteur in een bij-
rol voor Mark Rylance. Bridge of Spies 
duurt 141 minuten. 

Toegang: 5 euro / 3,50 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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Meer informatie 
Dienst sport, De Vossenberg, 
Markgravenstraat 93, 
tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be

JEUGD EN SPORT

Buitenspeeldag
Op woensdag 13 april is het weer Buitenspeeldag. Deze dag is 
elk jaar een groot succes. Meer dan zeshonderd kinderen komen
buiten spelen aan de sporthal in Noorderwijk, op het Dorpsplein in
Morkhoven en in het Stadspark van Herentals. Tussen 13 en 16 uur 
kunnen zij zich uitleven op springkastelen en deelnemen aan leuke activiteiten. Het volledige 
programma vindt u op www.herentals.be/buitenspeeldag. Deelnemen is gratis en inschrijven 
is niet nodig. Let op: de Buitenspeeldag is geen opvanginitiatief. U moet zelf toezicht houden 
op uw kinderen.

Uw straat, een speelstraat? 
Tijdens de maanden juli en augustus kunt u van uw straat een speelstraat maken, waar de kin-
deren tussen 12 en 21 uur veilig kunnen spelen. Om van uw straat een speelstraat te kunnen 
maken, moet ze in een woonzone liggen en moet er een maximumsnelheid van 50 kilometer 
per uur gelden. De straat mag bovendien niet op een route van De Lijn liggen.

Aanvragen voor speelstraten moeten uiterlijk op vrijdag 22 april bij het stadsbestuur zijn. U 
vindt het reglement en het aanvraagformulier terug op www.herentals.be/speelstraat. U be-
zorgt de stad een petitielijst met namen, handtekeningen en adressen van gezinshoofden van 
de straat (of het deel van de straat) die akkoord gaan met de aanvraag voor een speelstraat. 
Als de speelstraat een andere straat afsluit, moeten ook de bewoners van de afgesloten straat 
akkoord gaan. In totaal moet 60 procent van de bewoners akkoord gaan.

Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be

Erfgoeddag neemt u mee naar De jaren Demaks 
Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van rituelen. En waar 
vindt u meer rituelen dan in de jeugdbeweging? Daarom koos 
erfgoedcel Kempens Karakter ervoor om terug te gaan naar 
de roots van de Kempense jeugdbewegingen, naar De jaren 
Demaks.

Op zaterdag 23 en zondag 24 april kunt u deelnemen aan een 
geocaching, een schattentocht (met mooie prijzen) die u mee-

voert langs de lokalen van de jeugdbewegingen in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Aan 
de hand van cryptische omschrijvingen gaat u op zoek naar leuzen. Die noteert u op het deel-
nameformulier. Dat kan op papier of op uw smartphone. Het eindpunt van de zoektocht is een 
tentoonstelling in het Dorpshuis van Noorderwijk, waar u uw antwoorden kunt indienen. De 
tentoonstelling is open van 10 tot 18 uur. U vindt de kaart en het formulier op www.herentals.
be/erfgoeddag. 

De Erfgoeddag in Herentals is een organisatie van het stadsbestuur, de jeugdraad en erfgoed-
cel Kempens Karakter. Bijna alle jeugdbewegingen doen mee: Gidsen 2de Kempen, Scouts De 
Buecken, Scouts Reynaert-Adinda, KSA, Chiro Noorderwijk en Chiro Morkhoven. Bij enkelen 
van hen kunt u op zondagnamiddag 24 april langsgaan voor een drankje of een activiteit.

Op de vooravond van de Erfgoeddag, zaterdag 23 april, kunt u een videomapping zien op het 
gebouw van cultuurcentrum ’t Schaliken. De projectie start bij zonsondergang.

Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be

Vernieuwde speeltuin 
Netepark open
De speeltuin van het Netepark is weer 
open. De stad betaalde 150.000 euro 
voor de vernieuwing en uitbreiding. 
Naast een gigantisch ruimtenet, een 
drakenglijbaan en een piratenboot 
zijn er ook leuke zand- en waterspeel-
toestellen, schommels en veerwipjes 
voor de kleintjes. De speeltuin is vrij 
toegankelijk, behalve tijdens de zo-
mervakantie. Dan betaalt u een geza-
menlijke toegangsprijs voor de zwem-
baden en de speeltuin.

Meer informatie: zwembaden en 
recreatiedomein Netepark, 
Vorselaarsebaan 56, tel. 014-85 97 10, 
www.netepark.be

Initiatie petanque voor  
senioren
Hebt u nog nooit petanque gespeeld 
of hebt u al ervaring maar wilt u uw 
techniek verbeteren? Neem dan vanaf 
7 april deel aan de petanquelessen van 
het stadsbestuur en Petanque Club 
Herentals. De lessen vinden telkens 
plaats op donderdag van 14 tot 15.30 
uur op de petanquevelden aan Wijn-
gaard 8. Deelnemen kost 3,20 euro per 
les, een drankje inbegrepen. Vooraf in-
schrijven is niet nodig. 

Meer informatie: dienst sport, 
De Vossenberg, Markgravenstraat 93, 
tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be
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Een hart  voor shoppen

ZANDSTRAAT 
WINKELWANDELSTRAAT

Van 1 april tot 1 oktober 
Elke vrijdag van 9.30 uur tot 14 uur 
Elke zaterdag van 11 tot 18 uur 

Gezellig verkeersvrij wandelen 
en winkelen in de Zandstraat 

Spel van de 
Roetaert
ZONDAG 3 APRIL

op de Grote Markt 
van Herentals 
vanaf 13.30 uur

Uit de toren van de Laken-
hal vallen pluchen konijntjes 
en snoepjes naar beneden. 
Kinderen tussen 3 en 11 jaar, 
verdeeld in vier categorie-
en, proberen de konijntjes te 
vangen.

Voor elk kind is er een 
verrassing. 

Wie het prijskonijn vangt, 
wint een fiets.

13.30 uur • start inschrijvingen 
14 uur • kinderdisco 
15 uur • Spel van de Roetaert

WWW.HELEMAALHERENTALS.BE

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” vanaf 13.30 uur
op de Grote Markt

2&3 APRIL

Thals adv stadskrant maart16.indd   1 23/03/16   14:58
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AANKONDIGINGEN

Een uurtje of meer 
in de patatten zitten
Op dinsdag 12 april om 14 uur kunt 
u een interessante, amusante en ap-
petijtelijke lezing over de patat bijwo-
nen in dienstencentrum ’t Convent. U 
krijgt ook een lekker aardappelsoepje 
geserveerd. Deelnemen kost 3 euro en 
inschrijven is verplicht. De lezing ver-
loopt in samenwerking met Vorming-
plus Kempen.

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

Gezellige spelletjesdag 
van de Gezinsbond 
De Gezinsbond van Herentals moe-
digt iedereen aan om meer aan ge-
zelschapsspelen te doen. Kom op za-
terdag 30 april naar de bovenzaal van  
het OCMW (Nederrij 133/A) en maak 
kennis met Carcassonne, Ticket to 
Ride en ander moderne bordspelen. 
Vanaf 15 uur zijn er spelletjes met 
begeleiding voor jonge spelers. Later 
op de dag is er een ruim aanbod voor 
volwassenen. Schrijf u vooraf in via  
kids.gezinsbondherentals@gmail.com.

Meer informatie: 
www.gezinsbondherentals.be/spellendag

Beginnerscursus naaien
Op dinsdag 5, 12, 19 en 26 april kunt u 
een beginnerscursus naaien volgen in 
ontmoetingsplek De Cirkel (Lierseweg 
132). De lessen vinden telkens plaats 
van 13.30 uur tot 16 uur. Deelnemen 
kost 2 euro per les. U mag zelf een 
naaimachine, stof en garen meebren-
gen, maar dat hoeft niet. Om elke cur-
sist voldoende aandacht te kunnen ge-
ven, is het aantal deelnemers beperkt. 
Schrijf u dus snel in!

Meer informatie en inschrijvingen: 
Martine De Meyer, 0499-94 87 66 of 
martine.demeyer@isom.be

Benefiet ten voordele van voedselbedeling in Herentals
Vzw De Toevlucht deelt gratis voedselpakketten uit aan mensen in armoede. Op zaterdag 23 
april organiseert de vereniging een benefiet in zaal ’t Hof. De opbrengst gaat naar het verbete-
ren van hun werking. ’s Middags kunt u spaghetti komen eten om 12, 13 of 14 uur. Een gewone 
portie kost 7 euro, een kinderportie 5 euro. Inschrijven kan tot 18 april. ’s Avonds zijn er con-
certen van Olivier Soil, Blue Seven en Matthijn Buwalda. De deuren gaan open om 18.15 uur. 
Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa.

Meer informatie en inschrijvingen: concerteetdag@outlook.be

Perswandeling  
De Herentalse Wandelclub no-
digt iedereen uit om deel te 
nemen aan de 36ste Perswan-
deling op zondag 17 april. U 
kunt kiezen uit zeven verschil-
lende afstanden tussen 5 en 
42 kilometer. Alle wandelingen 
starten aan zaal Nieuwland 
(Nederrij 100) en gaan langs de 
Kleine Nete, het Begijnhof en 
het Stadspark richting Water-
voort. De langere wandelingen 
trekken verder door de mooie 
bossen van Herentals, Poederlee en Lichtaart. Vertrekken kan tussen 7 en 15 uur. Deelnemen 
kost 1,50 euro. Leden van de Wandelfederatie betalen 1,10 euro.

Meer informatie: tel. 014-22 09 00, www.herentalsewandelclub.be

Kempische Klavierdag 
Op zondag 17 april vindt de tweejaarlijkse Kempische Klavierdag plaats in de Sint-Waldetrudis-
kerk. De centrale gasten zijn harmoniumspelers Wannes Vanderhoeven en Joris Lejeune. Om 
13 uur brengen zij samen met enkele strijkers van de Turnhoutse Academie de Bagatellen van 
A. Dvořák en om 14.30 uur voeren ze samen met het vocaal ensemble de Messe basse van G. 
Fauré uit. Om 16.45 uur volgt een slotconcert met repertoire voor harmoniumsolo. 

Tussen de concerten door spelen leerlingen van de muziekacademies van Turnhout, Herentals 
en Baarle-Hertog op het orgel en de 
klavecimbel. Laat u verder verras-
sen door circusschool Locorotondo 
en het blokfluitconsort. De toegang 
is gratis.

Om 13.30 uur en om 15.15 uur ge-
ven Wannes en Joris workshops har-
moniumspel aan leerlingen van de 
Kempense muziekacademies in de 
Dekenij (Kerkstraat 11). Luisteraars 
zijn van harte welkom.

Meer informatie: 
gsm 0477-70 32 87,  
bartwuilmus@hotmail.com

Een hart  voor shoppen

ZANDSTRAAT 
WINKELWANDELSTRAAT

Van 1 april tot 1 oktober 
Elke vrijdag van 9.30 uur tot 14 uur 
Elke zaterdag van 11 tot 18 uur 

Gezellig verkeersvrij wandelen 
en winkelen in de Zandstraat 

Spel van de 
Roetaert
ZONDAG 3 APRIL

op de Grote Markt 
van Herentals 
vanaf 13.30 uur

Uit de toren van de Laken-
hal vallen pluchen konijntjes 
en snoepjes naar beneden. 
Kinderen tussen 3 en 11 jaar, 
verdeeld in vier categorie-
en, proberen de konijntjes te 
vangen.

Voor elk kind is er een 
verrassing. 

Wie het prijskonijn vangt, 
wint een fiets.

13.30 uur • start inschrijvingen 
14 uur • kinderdisco 
15 uur • Spel van de Roetaert

WWW.HELEMAALHERENTALS.BE

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” vanaf 13.30 uur
op de Grote Markt

2&3 APRIL

Thals adv stadskrant maart16.indd   1 23/03/16   14:58
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AANKONDIGINGEN

Turnlessen  
voor volwassenen
De Gezinsbond van Herentals organi-
seert elke donderdag turnlessen in de 
vernieuwde turnzaal van kOsh Campus 
Scheppersstraat. Er zijn twee groepen. 
De eerste groep start telkens om 19.30 
uur, de tweede om 20.30 uur. Onder 
leiding van een ervaren lesgeefster 
doet u oefeningen waardoor u soepel 
en lenig blijft. De lessen zijn ook ge-
schikt voor vijftigplussers. Zowel leden 
van de Gezinsbond als niet-leden kun-
nen deelnemen.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Hilde Peelaerts, tel. 014-70 40 98, 
hilde.peelaerts@telenet.be, 
gezinsbondherentals.be/turnen

Replay Festivals 
Het Replay Festival is dit jaar aan zijn 
vijfde editie toe. Op zaterdag 30 april 
komen enkele duizenden festivalgan-
gers samen op de evenementenweide 
van het Netepark. Verspreid over vijf 
podia zetten tientallen dj’s uit binnen- 
en buitenland hun publiek aan tot dan-
sen. Onder meer De Jeugd van Tegen-
woordig, Regi, Leon Mills en Lil’ Kleine 
maken hun opwachting. 

Meer informatie en tickets: 
www.replayfestival.be

Reynaert-Adinda organiseert openbare verkoop
Scouts en Gidsen Reynaert-Adinda organiseren een openbare verkoop op za-
terdag 23 april van 13 tot 18 uur in zaal Sint-Antonius (Kapucijnenstraat 7). 
De opbrengst gaat naar de bouw van nieuwe lokalen op de Wijngaard. U 
kunt bieden op verschillende loten huisraad, boeken, speelgoed, munten, 
cd’s en nog veel meer. Wilt u de jeugdbeweging steunen door zelf artikelen te 
schenken? Dat kan tot zaterdag 9 april.

Meer informatie: Jacki Billet, tel. 014-21 82 13, lievenlie1@telenet.be

Hidrodoe-jogging van AC Herentals 
Op zondag 24 april organiseert Atletiekclub Herentals de Hidrodoe-jogging. De wedstrijd vindt 
plaats in de bosrijke omgeving rond Hidrodoe. De kidsrun start om 9.45 uur. Om 10.15 uur zijn 
de lopers van de 5, de 10 en de 15 kilometer aan de beurt. Inschrijven kan vooraf via www.run-
in-thals.be of op de dag zelf aan Hidrodoe (Haanheuvel 7). AC Herentals schenkt 25 procent 
van de opbrengst aan onderzoek naar de ziekte van Duchenne.

Wandelen voor het goede doel 
Op vrijdag 1 mei kunt u deelnemen aan Walk 4 Charity. Deze wandeltocht van 44 kilometer 
leidt u langs de mooiste plekjes van Geel, Westerlo, Herentals en Olen. Onderweg zijn er vier 
rustposten waar u iets kunt eten en drinken. Is deze afstand te veel van het goede, kies dan 
voor de familiewandeling van 15 kilometer of de stadswandeling van 5 kilometer. De vertrek- 
en aankomstplaats is de Leonardozaal in Geel. Walk 4 Charity is een initiatief van Cunina, een 
Vlaamse onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie. De opbrengst gaat naar de bouw van klas-
lokalen in Haïti.

Meer informatie en inschrijvingen: www.walk4charity.be

Een dag vol avontuur voor jong en oud 
Op zaterdag 30 april organiseren De 
Natuurvrienden een Avonturathlon 
aan De Brink (Bosbergen 1). Eén vol-
wassene en één kind vormen samen 
een team. U werkt de hele dag sa-
men om verschillende proeven tot 
een goed einde te brengen. Klassie-
kers zoals de vuurproef en de krui-
wagenrace komen zeker aan bod, 
maar durft u ook van de Toeristen-
toren te springen? Ga samen met uw 
zoon, dochter of petekind de uitda-

ging aan en schrijf u in via www.avonturathlon.weebly.com. Deelnemen kost 80 euro per team.

Voorjaarsconcert Harmonieorkest Sint-Jozefscollege 
Het jaarlijks voorjaarsconcert van het Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege vindt plaats 
op zaterdag 30 april om 20 uur en op zondag 1 mei om 14.30 uur in de feestzaal van kOsh  
Campus Collegestraat (ingang Gildelaan). Het orkest treedt voor het eerst op onder leiding van 
Bruno Van Steenbergen. Hij neemt de dirigeerstok over van Koen Van Hove, die het orkest vele 
jaren onder zijn hoede heeft gehad. Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa.

Meer informatie en tickets: Lucienne Steijnen, gsm 0498-21 10 65
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UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit 
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 27/02           
tot 30/04

TENTOON Wereldtals / Tentoonstelling De wereld vertelt / Nonnenvest

SOCIO Wereldtals / Praatgroep Nederlands voor anderstaligen /  
deN Babbelhoek / Elke dinsdag van 12.30 tot 15 uur

SOCIO Wereldtals / Khalil uit Tunesië is barbier aan huis

SOCIO Wereldtals / Komen eten bij Armine en Hayk uit Armenië
Van 14/03           
tot 23/04

TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Go with the Flow / 
Vitrine, Markgravenstraat 77 / Maandag, dinsdag en woensdag van 
13 tot 21 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur

Vr 01/04 INFO Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 tot 14.30 uur

UiT Wereldtals / Wijnproefavond Wereldwinkelwijnen / Stadspark z/n / 
20 uur

Van 02/04            
tot 24/04

TENTOON Bob Roes – De wissel / Lakenhal / op vrijdag, zaterdag en zondag van 
14 tot 17 uur 

Zo 03/04 SOCIO Wereldtals / Wereld Vrouwen Café / cc ’t Schaliken /  
Van 13 tot 18 uur

Van 03/04            
tot 05/04

KERMIS Statiekermis / Statieplein Noorderwijk

Do 07/04 UiT Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur /  
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

Vr 08/04 QUIZ Dorpelquiz / cc ’t Schaliken / 20 uur / Info: gsm 0474-53 46 42 

KLASSIEK Euterpe Baroque Consort – Händel en Corrette: klavierconcerti /  
Sint-Catharinakerk, Begijnhof / 20 uur 

Za 09/04 MUZIEK Willem Vermandere zingt voor vzw Ispahan / Sint-Jan-de-Doperkerk, 
Olmenlaan 8 / 20 uur / UITVERKOCHT

THEATER Janne Desmet en Villanella – Hier waak ik / cc ’t Schaliken / 20 uur

Zo 10/04 TENTOON Wereldtals / Muntenbeurs van Numismatica: De verschillen tussen 
Noord en Zuid via bankbiljetten / Zaal Nieuwland, Nederrij 100 /  
Van 8.30 tot 12 uur

Di 12/04 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SENIOR Lezing – Een uurtje of meer in de patatten zitten / ’t Convent,  
Begijnhof 17 / 14 uur

SOCIO Themadag opmaak ouderenbeleidsplan / Zaal ’t Hof /  
Van 9.30 tot 16 uur

Wo 13/04 JEUGD Buitenspeeldag / Sporthal Noorderwijk, Dorpsplein Morkhoven en 
Stadspark Herentals / Van 13 tot 16 uur

Do 14/04 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven,  
Goorstraat 1 / Van 17.30 tot 20.30 uur

UiT Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur /  
Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be

INFO Wereldtals / Leven met Boko Haram in Noord-Kameroen /  
Lakenhal / 20 uur

MUZIEK Esther en Mateusz – Boke Hertals / Foyer cc ’t Schaliken / 12.15 uur 

Vr 15/04 INFO Wereldtals / Gespreksnamiddag: Sterren voor Ethiopië /  
Fundatiehuis / 14 uur

HUMOR Gili – CTRL (Alles onder controle?) / cc ’t Schaliken / 20 uur /  
UITVERKOCHT

Za 16/04 MUZIEK We Are Not Lou Reed – We Love Lou / cc ’t Schaliken / 20 uur

Zo 17/04 UiT Perswandeling van de Herentalse Wandelclub / Zaal Nieuwland, 
Nederrij 100 / Van 7 tot 15 uur

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

WOORD Boeken en Bubbels – Gène Bervoets en Erik Vlaminck– Boeken en Bubbels 
/ Lakenhal / 10.30 uur

TUIN Les biotuinieren van TuinHier – Zaaien en planten / Eetzaal kOsh Campus 
Scheppersstraat / 10 uur

Ma 18/04 SOCIO Zwanger & Zo / Sociale Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /  
Van 9.30 tot 11.30 uur

INFO Wereldtals / Voordracht: De mens achter de vluchteling / De Fakkel / 
13.30 uur

Wo 20/04 FIETS Fietsgraveren / Fietspunt aan het station / Van 12 tot 16 uur
INFO Wereldtals / De geschiedenis van thee / Fundatiehuis / 19.30 uur
MUZIEK Wereldtals / Folkconcert door Kyle Carey, Ron Janssen en Amy Merrill 

/ Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans / 19 uur
SOCIO Familiegroep dementie – Zorgen voor een persoon met dementie /  

’t Convent, Begijnhof 17 / Van 18 tot 20 uur
INFO VIVA-SVV – Infoavond over allergieën / Well2Day-centrum,  

Zandstraat 42 / 20 uur / Info: tel. 014-22 46 67
Do 21/04 UiT Handwerkcafé / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 17 uur /  

Info: tel. 014-24 66 90, delink@ocmwherentals.be
SENIOR Grijze Panters – Bezoek kathedraal en museum Eugeen Van Mieghem 

in Antwerpen / Info: Joke, tel. 014-22 04 07
SOCIO  Praatgraag voor blinden en slechtzienden / Bistro De Swaen,  

Belgiëlaan 1 / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: An Van Gils,  
gsm 0477-40 51 57

INFO Willy Naessens en Pieter Janssens - Tien leefregels om een succesvolle 
onderneming te leiden / Intracto, Zavelheide 15 / 19 uur /  
Info: www.unizo.be/activiteiten

Za 23/04 SOCIO Wereldtals / Herentals ontmoet de wereld / CVO DTL, Kerkstraat 38/ 
Guesthouse Piccadilly / Van 10 tot 13 uur / Info: tel. 014-23 23 70

UiT Benefiet ten voordele van vzw De Toevlucht / Zaal ’t Hof,  
Grote Markt 41 / Eten vanaf 12 uur, concerten vanaf 18.15 uur

VERKOOP Openbare verkoop Reynaert-Adinda / Zaal Sint-Antonius,  
Kapucijnenstraat 7 / Van 13 tot 18 uur

UiT Erfgoeddag – De Jaren Demaks / Dorpshuis Noorderwijk /  
Van 10 tot 18 uur

UiT De Natuurvrienden – Avonturathlon / De Brink, Bosbergen /  
Van 9 tot 17 uur / Info: avonturathlon.weebly.com

Zo 24/04 UiT Opening toeristisch seizoen / Van 10 tot 16 uur
UiT Erfgoeddag 2016 – Rituelen / Begijnhof 

SPORT Hidrodoe-jogging / Hidrodoe, Haanheuvel 7 / Vanaf 9.45 uur

SPORT Sint-Sebastiaansgilde – Wedstrijd handboogschieten / Voetbalveld 
Dikberd / 14 uur

UiT  Erfgoeddag – De Jaren Demaks / Dorpshuis Noorderwijk / Van 10 tot 18 uur
Di 26/04 UiT   Wereldtals / Knabbelwandeling / Sociale Campus Spiegelfabriek / 13 uur

FILM Son of Saul / cc ’t Schaliken / 20 uur 

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

BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk,  
Ring 27-29 / Van 17.30 tot 20.30 uur

Wo 27/04 MUZIEK Wereldtals / Wereldmuziekconcert: Journey West / Stedelijke  
Academie voor Muziek, Woord en Dans / 19 uur

FILM Bridge of Spies / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 
Do 28/04 KLASSIEK  Walpurgis – De kever, ode aan het kind / Koetshuis Le Paige,  

Nederrij 98 / 20 uur 
MUZIEK  WAK / Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans –  

Match the Classes / Sint-Waldetrudiskerk / 19.30 uur
Vr 29/04 QUIZ WAK en Wereldtals / Algemene kennisquiz van Curieus Herentals / 

Zaal ’t Hof / 20 uur
Za 30/04 WERELD Slotmoment Wereldtals / Lakenhal / 20 uur

OPEN WAK / Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Open ateliers / 
Van 11 tot 18 uur

UiT   Spelletjesdag van de Gezinsbond / OCMW, Nederrij 133/A /  
Van 15 tot 22 uur

TENTOON WAK / Kollectief Maksimaal en FV Colette Panty – Instathals  
exposeert / Atelier 79, Lierseweg 79 / Van 18 tot 22 uur

MUZIEK Voorjaarsconcert Harmonieorkest Sint-Jozefscollege / kOsh Campus 
Collegestraat / 20 uur

Van 30/04             
tot 08/05

TENTOON WAK / Mia Verhaert – Van het laken een doek / Lakenhal / Elke dag 
open van 14 tot 17 uur

Van 30/04             
tot 08/05

TENTOON WAK / Tentoonstelling Ma(t)ch 4 / Kasteel Le Paige / Open op  
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 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 34

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

DANSEN Dansen zonder partner / Sportcomplex De Vos-
senberg / Van 13.30 tot 15.30 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 FIETSEN Vertrek aan Onze-lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Elke woensdag PETANQUE Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: André, gsm 0479-72 15 56

Elke donderdag HOBBYCLUB 
VOOR DAMES

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

S-Sport
Elke dinsdag
  

DANSEN Dansen zonder partner / Sportcomplex De Vossen-
berg / 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 zonder partner / Sportcomplex De Vos-
senberg / 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 / JC 2200, 
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur

Vrijdag- en
zaterdagavond

DE RUSTIGE JC 2200, 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 BURGERZAKEN

 Geboorten

 10/02 Stien, dochter van Nele Govaerts en Bram Lievens

 11/02 Emily, dochter van Joanna Smiecinska en Sabastian Prochnicki

 13/02 Colin, zoon van Elise Vetters en Niels Peeters

 18/02 Stan, zoon van Nele Jacobs en Robin Leysen

 19/02 Louis, zoon van Dorien Sas en Peter Pelckmans

 20/02 Vince, zoon van Cristel Drijkoningen en Luc Vets

 21/02 Arda, zoon van Kelly Vanschooren en Glenn Robrechts

 24/02 Dries, zoon van Elly Van Elsen en Werner Van den Eynden

 24/02 Maarten, zoon van Sara Pelckmans en Michiel Van Belle

 25/02 Noah, zoon van Carine Van Gorp en Stijn Hermans

 28/02 Finn, zoon van Kelly Van Looveren en Yves Laenen

 Overlijdens

 03/02 Arlette Sas (59), echtgenote van Jozef Geerinckx

 07/02 Robert Bergen (53), echtgenoot van Larissa Ceulemans

 14/02 Remigius Laenen (100), weduwnaar van Irena Helsen

 19/02 Christiana Laureys (74)

 21/02 Melania Mollen (76), echtgenote van Nicolaas Van Lommel

 23/02 Eduard Geldof (86), weduwnaar van Yvonna De Keulenaar

 23/02 Anna Verschueren (82), weduwe van Benedictus Boeren

 24/02 Maria Verstrepen (89), echtgenote van Joannes Caethoven

 25/02 Emiel Van Loven (84), echtgenoot van Julienne Goor

 26/02 Julia Dens (90), echtgenote van Achilles Horemans

 28/02 Elza Bellens (90), weduwe van Leon Van den Eynde

 01/03 Rob Van de Poel (28)

 02/03 Franciscus Steurs (57), echtgenoot van Maria Roofthooft

 02/03 Lucien Van Menxel (72), echtgenote van Willy Versweyveld

 Huwelijksaankondigingen

 Steven Baum en Ans Baijens

 Eddy Knaepkens en Katia Ceulemans

 Tony Van Messen en Karina Rosiers

 Jochen Van Grieken en Maricel Samrano

 Jozef Engelen en Vanessa Vandenbosch

 Glenn Gils en Kirsty Stevens

 Natalie De Weijer en Debby Wouters

 Ief Stausens en Els Van Looy

 Gert Callens en Leentje Bresseleers

 Tim Baeyens en Anneke Peeters

 Huwelijken

 Kurt Van Edom en Lucy Brouwers

 Kristof De Meyer en Katrien Van de Wouwer

 Gerry Janssens en Dorien Junco



april 2016 17

SPREEKUREN
Maandelijkse spreekuren
De zitdagen vinden plaats in de discrete loketten van het 
stadsloket (administratief centrum, Augustijnenlaan 30)

Rijksdienst voor pensioenen
eerste maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 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 
Op afspraak via: www.herentals.be/afspraak,   
tel. 014-28 50 50

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
iedere dinsdag van 9 tot 12 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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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Alegria Open huis voor mensen met kanker  0475-54 71 44

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

Kankerlijn  0800-35 445

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 [1,50 euro/min] 
 www.apotheek.be

Tandartsen  0903-39 969 [1,50 euro/min] 
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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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 (26/3-10/4)
Op zondag 27 maart zijn alle zwembaden gesloten. Op weekdagen zijn de zwembaden 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. Er zijn geen 
aqualessen tijdens de paasvakantie.

Op zondag 24 april is het wedstrijdbad van 12 tot 17 uur gesloten wegens de organisatie van een zwemwedstrijd.

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA DI WO DO VR ZA ZO

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op maandag 28 maart

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

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

CC ’T SCHALIKEN
Gesloten op maandag 28 maart

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 28 maart 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 28 maart

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 28 maart

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 28 maart

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

SPORTDIENST
Gesloten op maandag 28 maart

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 28 maart

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 28 maart

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 28 maart

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
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