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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. Het officiële na-Tourcriterium Herentals Fietst wordt net 
als de voorbije jaren ongetwijfeld weer een topper. 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. 

Ook in onze deelgemeenten staan feesten op het programma, met Noorderwijk Feest, 
de Ronde Van Noorderwijk en de jogging tijdens de kermis in Morkhoven. Als het wat 
rustiger mag, kunt u ook altijd genieten van wandel- en fietstochten in het mooie groen 
van onze stad. Daarover vindt u alle informatie in deze Stadskrant, maar ook op de nieuwe 
website www.UiTinNeteland.be, die alle activiteiten in onze stad, maar ook in Vorselaar, 
Herenthout, Olen en Grobbendonk bundelt.

We wensen u een deugddoende vakantie.

Uw burgemeester
Jan Bertels  

voorwoord ...

Start aanleg Begijnhofpark

STADSKRANT
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Op 6 juni start een aannemer met de voorbereidende werkzaamheden 
voor de aanleg van het Begijnhofpark. Het Begijnhofpark is de groene 
long tussen het Begijnhof, de Augustijnenlaan en de Hellekens. Na de 
aanleg van dit nieuwe park kunt u er aangenaam vertoeven en tot 
rust komen in het midden van de stad.

Eerst wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd aan de 
achtertuinen van de begijnhofwoningen. Dat zorgt ervoor dat het 
regenwater naar de Maasbeek vloeit. Net voor de bouwvakantie 
rooit de aannemer een groot aantal bomen en struiken om het 
terrein klaar te maken voor de aanleg van het park. De aanleg start 
op 1 augustus en omvat het vergroten van de poel, het verlengen 
van de Maasbeek, het aanleggen van paden en bruggetjes en de 
groenaanleg. 

Als alles volgens de planning verloopt, zijn de werkzaamheden in 
november afgerond. Het Agentschap Onroerend Erfgoed kent een 
premie van 20.000 euro toe aan de stad voor het werken aan dit 
beschermde erfgoed.

Meer informatie: www.herentals.be/begijnhofpark
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De vrijdagmarkt bestaat 90 jaar!

De Herentalse vrijdagmarkt is al sinds 1927 een 
vaste waarde in ons stadscentrum. De afgelopen 
negentig jaar groeide ze uit tot een grote markt die 
mensen uit Herentals en omstreken verwelkomt 
met een uitgebreid aanbod van verse voeding, 
bloemen, textiel en lederwaren. 

Om dit te vieren, krijgt de jaarlijkse feestmarkt op 
vrijdag 14 juli een extra feestelijke toets. Om 9 uur 
wordt de feestmarkt officieel geopend aan de 
Lakenhal. Terwijl u gezellig inkopen doet, trekt een 
dixieband over de markt met vrolijke muziek. Jef van 
de Markt, de reus die intussen al 29 jaar geworden is, 
wandelt mee. De marktvereniging zorgt voor gratis 
ijsjes en deelt krasloten uit. Een ballonnenclown en een standbeeld (dat soms gekke kuren vertoont) 
toveren een glimlach op elk kindergezicht. De kinderen kunnen ook deelnemen aan een kleurwedstrijd, 
waarbij iedereen een prijs wint. U ontvangt de tekening via de Herentalse scholen of u downloadt ze op  
www.herentals.be/feestmarkt. 

Verder houden de stad en de Lokale Politie Neteland zoals elk jaar enkele preventieacties op de 
feestmarkt. Daarover leest u meer op pagina 5.

En de markt zou natuurlijk niet eens bestaan zonder de vele marktkramers die elke vrijdag 
vroeg uit de veren zijn om hun kramen op te stellen in ons stadscentrum. Het stadsbestuur 
dankt hen voor hun trouwe aanwezigheid. Voor de marktkramers van wie de kraam al vijftig 
jaar of langer op de vrijdagmarkt staat, organiseert de stad een huldiging in de Lakenhal.

Nieuwe groepsaankoop zonnepanelen

Zonnepanelen blijven een interessante investering, 
zelfs nu u een vergoeding moet betalen om de 
opgewekte elektriciteit op het net te zetten. De 
prijs van zonnepanelen is immers sterk gedaald 
terwijl de prijs voor elektriciteit blijft stijgen. Als 
u nu zonnepanelen plaatst, hebt u de kostprijs 
na ongeveer tien jaar terugverdiend. Aangezien 
zonnepanelen gemakkelijk 25 jaar meegaan, kunt 
u heel wat geld besparen en helpt u tegelijkertijd 
mee aan een beter milieu.

Daarom wil de provincie u maximaal ondersteunen 
om in groene elektriciteit te investeren. Dit gebeurt 
via een nieuwe groepsaankoop zonnepanelen, 
waarbij de provincie u begeleidt van offerte tot goede werking van de installatie. U kunt zich 
vrijblijvend inschrijven van 30 mei tot en met 8 augustus.

Meer informatie: www.samengaanwegroener.be of gratis nummer 0800-26 177

Herentals steunt massaal de vrijwilligers van het Rode Kruis

De Herentalse afdeling van het Rode Kruis sloot de jaarlijkse stickeractie af met een geschatte 
opbrengst van 30.000 euro. Het ingezamelde geld gaat naar de aankoop van nieuwe werkpakken 
voor de vrijwilligers en naar opleidingen en bijscholingen. Het Rode Kruis dankt iedereen voor 
de niet-aflatende steun.
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De jeugddienst verhuist

De jeugddienst verhuist in mei naar De Vossenberg. Samen met de sportdienst vormen ze daar de 
nieuwe afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking. De dienstverlening van de jeugddienst 
verandert niet, alleen de locatie. Op donderdag 11 mei en vrijdag 12 mei zijn De Vossenberg en 
de jeugddienstlokalen in het Stadspark gesloten, met het oog op de verhuizing. Vanaf maandag 
15 mei kunt u dan in De Vossenberg terecht voor al uw vragen over sport, jeugd en internationale 
samenwerking. De locatie in het Stadspark krijgt een opknapbeurt en dient vanaf het najaar als 
vergaderruimte voor Herentalse verenigingen en als uitvalsbasis voor de gemeenschapswachten.

Inspraakmoment omvorming bos aan kerkhof 
Noorderwijk

In het najaar laat het stadsbestuur het naaldbos 
tussen het kerkhof van Noorderwijk en Landweg 
kappen. Op die locatie komt in het voorjaar van 2018 
een volledig nieuw bos. Het stadsbestuur wil graag 
de mening weten van de omwonenden over hoe dat 
nieuwe bos er moet uitzien. Wilt u enkele fruitbomen 
aan de rand of een wandelpad? Of liever een mooie 
open plek voor een gezellige picknick? Op donderdag 
4 mei om 19.30 uur bent u van harte welkom op de 
zolder van het Dorpshuis (Ring 26, Noorderwijk) voor 
een toelichting en een workshop over de toekomst van dit bos. Voor dit project werkt de stad samen 
met Bosgroep Zuiderkempen en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Nieuw woonproject op de Molekens

Sociale huisvestingsmaatschappij nv Eigen Haard werkt aan de renovatie van negen 
appartementen in de Olmenlaan. Vanaf dinsdag 2 mei kunt u zich inschrijven op de wachtlijst. 
Breng zeker uw aanslagbiljet van de belastingen mee (inkomsten 2014, aanslagjaar 2015) en 
indien van toepassing uw attest van invaliditeit of het vonnis van uw echtscheiding. Ook als 
u al bij Eigen Haard bent ingeschreven als kandidaat-huurder en u uw complexkeuzes wilt 
uitbreiden, moet u naar het kantoor komen. 

Het kantoor is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en op maandagavond 
van 17 tot 19 uur. Wegens werkzaamheden is Eigen Haard tijdelijk niet bereikbaar via de Augustijnenlaan. 
U kunt het kantoor enkel nog bereiken via de voetgangersdoorgang aan het Hofkwartier.

Meer informatie: nv Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6, tel. 014-85 98 02

Gezocht: hondenbaasjes met stijl!

Hondenbazen zien hun huisdier graag, en dat is een goede zaak. Als hondenbaas neemt u 
uw hond regelmatig mee op stap voor een wandeling. Daar hoort natuurlijk ook een kleine 
en soms ook grote boodschap bij. Stijlvolle hondenbazen ruimen zo’n boodschap meteen 
achter hun hond op. Toch krijgt het stadsbestuur nog regelmatig klachten over hondenpoep 
die niet opgeruimd wordt. Hondenpoep op straat blijft een van de grootste ergernissen van 
bewoners en bezoekers van onze mooie stad. En daarbij spelen hondenbazen natuurlijk een 
zeer belangrijke rol. Als alle hondenbazen de grote boodschap van hun lievelingsdier zouden 
opruimen, dan was het probleem immers opgelost.

Wilt u een affiche tegen hondenpoep ophangen voor uw raam,
surf dan naar www.herentals.be/affiche-tegen-hondenpoep of bel naar tel. 014-28 50 50.

WETENSWAARD
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Bibnieuws

Studeren in de bib

Studenten die rustig willen studeren, 
kunnen nog tot 23 juni terecht in de lees-
zaal van de bib. De deuren zijn open van 
maandag tot vrijdag tussen 9 en 10 uur. 
Als u later in de voormiddag wilt komen 
studeren, dan moet u even aanbellen. In 
de namiddag kunt u ook studeren, maar 
dan is de leeszaal ook open voor bezoe-
kers. Tussen 13 en 14 uur is de bib geslo-
ten, ook voor de studenten.

Boekenverkoop

Ook dit jaar organiseert de bibliotheek 
een verkoop van afgevoerde materia-
len. In het magazijn kunt u snuisteren 
tussen de boeken, tijdschriften, cd’s en 
dvd’s die de afgelopen maanden uit de 
rekken werden gehaald. U kunt ze voor 
een prijsje mee naar huis nemen. De 
verkoop vindt plaats op zaterdag 10, 17 
en 24 juni, telkens van 10 tot 16 uur. De 
opbrengst gaat naar 11.11.11.

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

Doe mee aan de 
kermisrommelmarkt

Van zaterdag 2 tot maandag 11 sep-
tember staat de kermis weer op de 
Grote Markt. Het kermiscomité en het 
stadsbestuur zorgen voor enkele leuke 
extra’s. Zo is er op zondag 10 septem-
ber van 14 tot 18 uur een kermisrom-
melmarkt. 

Wilt u deelnemen, schrijf u dan 
vóór woensdag 6 september in via  
www.herentals.be/rommelmarkt of 
met het inschrijvingsformulier dat u 
vindt aan het onthaal van het admi-
nistratief 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.

Fietsostrade F105 verbindt Herentals met Balen

Op donderdag 22 juni stelt de provincie Antwerpen de ontwerpplannen van de fietsostrade 
F105 voor aan de inwoners van Herentals. Iedereen is tussen 16 en 21 uur welkom op de 
infotentoonstelling in de Lakenhal. 

De F105 is de fietsostrade die langs de spoorweg van Herentals over Olen, Geel en Mol naar 
Balen zal lopen. Met een totale afstand van 26 kilometer zorgt ze ervoor dat u veilig en vlot door 
de Kempen kunt fietsen. Nu de ontwerpplannen klaar zijn, bereidt de provincie Antwerpen 
samen met de steden en gemeenten de aanvraag van de omgevingsvergunning en de aanleg 
van de fietsostrade voor.

Op de infotentoonstelling ziet u hoe de fietsostrade en de fietsbruggen over de Kleine Nete, de 
Sint-Jobsstraat en het Kempisch Kanaal eruit zullen zien. U komt te weten waar de fietsostrade 
aftakt op bestaande fietspaden, en u krijgt ook meer informatie over het behoud van natuur 
en wildmigratie in de vallei van de Kleine Nete. Hebt u nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de 
aanwezige medewerkers.

Wild van hart, wild van bijen

Van 28 mei tot 4 juni is het Week van de Bij. 
Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen 
voor de bestuiving van heel wat voedingsgewassen. 
Zij leveren dus een grote bijdrage aan onze 
samenleving. Maar ze hebben het steeds moeilijker 
om te overleven. Als er geen bijen meer zijn, is er 
ook geen heerlijk fruit meer zoals kersen, appelen 
en frambozen. Courgettes, paprika’s en avocado’s 
verdwijnen, en ook koffie en mosterd zijn vanaf dan 
verleden tijd. Hoog tijd dus om de bijen een handje te 
helpen. Dat kan door van uw tuin een bijenrestaurant 
te maken met voldoende stuifmeel en nectar. Weet 
u niet hoe u eraan moet beginnen, kijk dan op  
www.weekvandebij.be. Daar staat een overzicht van 
goede bijenplanten die u in de tuincentra kunt vinden.

Viering Vlaamse feestdag

Op dinsdag 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. Op het 
programma staat een feestrede van Frank Judo met als titel Vlaanderen in de Nederlandstalige 
ruimte. Verder is er een muzikaal optreden van Herentalsenaar Bert Geeraerts en een samenzang 
onder leiding van Dirk De Vos. De 11 juliviering wordt afgesloten met een receptie, aangeboden 
door het stadsbestuur. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

Organiseert u tussen 30 juni en 11 juli een straatfeest, een buurtinitiatief of een verenigings-
activiteit, dan komt u misschien in aanmerking voor een feestcheque van Vlaanderen Feest! 
De feestcheque met een waarde tot 170 euro kunt u aanwenden voor de huur van een zaal 
of tent, om een optreden te betalen, … Op www.vlaanderenfeest.eu vindt u alle voorwaar-
den en kunt u een aanvraag indienen. Wacht niet te lang, want de voorraad feestcheques is 
beperkt.
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Opnieuw een 
allerlaatste keer 
Houden van Griffelrock

Na de laatste editie van vorig jaar 
vindt er op dinsdag 3 oktober nog een 
allerlaatste editie plaats van Houden 
van Griffelrock. Senioren en mensen 
met een handicap kunnen nog één 
keer genieten van deze swingende 
namiddag vol Nederlandstalige muziek 
in het Antwerpse Sportpaleis. Artiesten 
als Dana Winner, Micha Marah, Connie 
Neefs en Johan Verminnen bevestigden 
reeds hun komst. U kunt uw kaarten 
bestellen bij het onthaal van het 
stadsloket. Een ticket kost 9 euro. Wie 
mee wil met de bus, betaalt hiervoor 
5 euro.

Boek over 
West-Vlaamse 
vluchtelingen in 
Herentals

In 1917 en 1918, tijdens de slag op 
Ieper, moesten vele West-Vlamingen 
op bevel van de Duitsers verhuizen 
naar het binnenland. 3.000 West-
Vlamingen belandden zo in Herentals. 
Ze probeerden er een job te vinden 
en stuurden hun kinderen hier naar 
school. Na de oorlog kreeg Herentals 
in Roeselare een eigen straatnaam: de 
Herentalslaan. 

De evacuatie vormt het onderwerp 
van een historisch onderzoek door vier 
klassen uit het zesde middelbaar van 
het Instituut Onze-Lieve-Vrouw van 
Vreugde in Roeselare. De onderzoeksre-
sultaten zijn samengebracht in het boek 
Vluchtroute, dat het boeiende verhaal 
brengt van de massale uittocht, het las-
tige leven in het binnenland en de moei-
zame terugkeer. Het boek is 364 pagi-
na’s dik en kost 24,50 euro (+5,50 euro 
verzendingskosten). U kunt bestellen via 
betaling op BE68 7386 1342 9234, op 
naam van Johan Delbecke.

Meer informatie: Johan Delbecke,
tel. 051-20 76 34,
johan.delbecke@telenet.be

WETENSWAARD
Uw belastingaangifte via Tax-on-web

Uw belastingbrief in orde krijgen is vaak een hele klus. De meest gebruiksvriendelijke manier is 
het digitaal indienen van uw aangifte via www.tax-on-web.be. Het programma vult een deel van 
de gegevens automatisch in en begeleidt u bij het vervolledigen van uw aangifte. Om Tax-on-
web te gebruiken hebt u uw elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer nodig.

Puk- en pincode kwijt?

Kent u uw pincode niet meer, kom dan met uw pukcode naar het onthaal van het stadsloket. U 
kunt er onmiddellijk een nieuwe pincode invoeren. Bent u zowel uw pin- als uw pukcode kwijt, 
vraag dan tijdig nieuwe codes aan via www.herentals.be/nieuwe-code of tel. 014-28 50 50. Het 
duurt twee tot drie weken voor uw nieuwe codes aankomen.

Hulp nodig bij het invullen van uw belastingen?

Hebt u vragen bij het invullen van uw belastingbrief, neem dan contact op met het algemeen 
infonummer van de federale overheidsdienst financiën: tel. 02-572 57 57. In juni helpen de 
medewerkers van de personenbelasting u ook elke werkdag van 9 tot 15 uur verder in RAC 
Den Hamer (Belgiëlaan 31). Breng alle nuttige documenten (belastingbrief, fiscale fiches, 
identiteitskaart) mee.

Herdenking van de Tweede Wereldoorlog

De Vaderlandslievende Verenigingen van Herentals organiseren op zaterdag 26 augustus 
een herdenkingsdag rond de Tweede Wereldoorlog. Op 25 augustus 1942 stortte een Britse 
bommenwerper neer in Morkhoven. Vier van de zeven bemanningsleden kwamen daarbij om 
het leven. Zij liggen begraven op de begraafplaats in Morkhoven. Niet alleen deze crash maar 
ook een aantal andere gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog worden herdacht.

De herdenking start om 10 uur met een show van militaire voertuigen op de Grote Markt. 
Om 10.30 uur biedt het stadsbestuur een receptie aan in de Lakenhal. Om 11.30 uur start 
een rondrit langs enkele betekenisvolle locaties in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Zo 
wordt er in het Besloten Hof in de Nonnenstraat een monument onthuld ter nagedachtenis 
van de weeskinderen die daar omgekomen zijn bij een granaatinslag in 1944. Verder zijn er 
ook kransneerleggingen aan het Dreefkappeltje, in Berteneinde en op de begraafplaats van 
Morkhoven. Om 16.30 uur is er een korte plechtigheid in de kerk van Morkhoven, waarna de 
herdenking wordt afgesloten met een receptie in de parochiezaal.

De herdenking is een organisatie van de Vaderlandslievende Verenigingen in samenwerking 
met verschillende Herentalse fanfares, de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, het 
kinderkoor van basisschool Leertuin, de militaire-oldtimerclub Spearhead, golfclub Witbos en 
het stadsbestuur.
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De omgevingsvergunning vervangt 
de milieu- en stedenbouwkundige 
vergunning

Vanaf 1 juni werkt iedereen in Vlaanderen met het digitaal loket voor 
omgevingsvergunningen. Door de komst van de omgevingsvergunning 
zal het systeem van vergunningen er heel anders gaan uitzien. De om-
gevingsvergunning verenigt en vervangt de milieuvergunning, de ste-
denbouwkundige vergunning, de stedenbouwkundige melding en de 
verkavelingsvergunning. De nieuwe vergunning geldt dus niet alleen in 
‘gemengde’ gevallen waarbij nu een milieu- én een stedenbouwkun-
dige vergunning nodig is. Ook voor het bouwen of verbouwen van een 
woning hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Aanvragen
De aanvragen voor een omgevingsvergunning worden digitaal 
ingediend bij één Vlaams loket, het Omgevingsloket. Hebt u vragen 
over deze nieuwe procedure, mail dan naar omgevingsvergunning@
vlaanderen.be of bel naar 1700, het gratis informatienummer van de 
Vlaamse overheid. U kunt ook gewoon een kijkje nemen op www.
omgevingsloket.be. Daar vindt u de antwoorden op enkele veelgestelde 
vragen.

Belasting voor omgevingsvergunningen

De stad heft een belasting voor elke milieuvergunningsaanvraag die door 
het stadsbestuur behandeld wordt. Die belasting wordt omgezet in een 
belasting voor omgevingsvergunningen. Alle kleine aanvragen, zoals een 
melding voor een veranda, het bouwen van een eengezinswoning of het 
verbouwen van een woning, blijven gratis. Enkel de dossiers waarvoor 
een openbaar onderzoek nodig is en de grotere, complexe dossiers (zoals 
verkavelingen en bouwprojecten met appartementen) worden belast. U 
vindt het reglement op www.herentals.be/belastingen.

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert een openbaar 
onderzoek over de kaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle 
Bossen (MKWB). In principe zijn alle bossen beschermd door het 
Bosdecreet. Maar in gebieden die niet bestemd zijn als natuur-, 
bos- of parkgebied, zijn de bossen minder goed beschermd en dus 
kwetsbaar. De meest waardevolle van die bossen zijn nu samen op 
een kaart gezet. Via een verstrengde procedure voor ontbossing 
kunnen de bossen beter beschermd worden.

Het volledige dossier is digitaal te raadplegen op www.natuurenbos.be/
openbaaronderzoek. U kunt uw opmerkingen nog tot en met 14 juli 2017 
indienen via de website of met een aangetekende brief aan het Agentschap 
voor Natuur en Bos (Koning Albert-II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel). U kunt 
het dossier ook inkijken bij de dienst omgeving van de stad. Maak een 
afspraak via herentals.be/openbaar-onderzoek of tel. 014-28 50 50.

PREVENTIE

Tips voor een zorgeloze zomer

U vertrekt op vakantie? Even lekker ontspannen en daarna in uw 
vertrouwde woning terugkomen? Die terugkomst kan minder fijn zijn 
als er brand is uitgebroken, of wanneer uw woning bezoek kreeg van 
inbrekers. Om dit te voorkomen, geeft de stad u graag enkele tips om 
met een gerust gemoed op reis te vertrekken. 

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 het gasfornuis af.

Voorkom inbraak en diefstal

	Geef uw woning een bewoonde indruk. Gebruik tijdschakelaars 
om af en toe het licht te laten branden. Vraag aan een 
vertrouwenspersoon om uw brievenbus leeg te maken, de 
rolluiken op te halen en neer te laten, het gras te maaien, …

	Vermeld uw vakantie niet op sociale media of op uw 
antwoordapparaat. Plak ook geen briefje op de deur.

	Controleer de beveiliging van ingangen: ramen, deuren, 
keldergaten, koepels en dakvensters.

	Activeer uw alarmsysteem. Informeer de contactpersonen over 
de procedure bij een alarmmelding en breng uw alarmcentrale 
op de hoogte van uw vertrek. 

	Breng uw gegevens niet aan op de buitenkant van uw bagage, 
maar liever aan de binnenkant.

	De politie en de gemeenschapswachten kunnen een oogje 
in het zeil houden tijdens uw afwezigheid. U kunt dit 
woningtoezicht aanvragen via www.politieneteland.be of op het 
hoofdcommissariaat in de Molenvest.

Acties op de feestmarkt

Op vrijdag 14 juli voeren de stad 
en de Lokale Politie Neteland actie 
tegen gauwdiefstal op de jaarlijkse 
feestmarkt. Tijdens een humoristische 
straattheatervoorstelling krijgt u te zien 
hoe gauwdiefstal in zijn werk gaat.

Breng ook een bezoekje aan de antirooktent. 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.

Wilt u nog meer tips?
Download de checklist ‘veilig vertrek’ op
www.herentals.be/preventie.

OMGEVINGSLOKET

Team omgeving
Om deze nieuwe procedure zo vlot mogelijk te laten verlopen, verenigt 
de stad de dienst ruimtelijke ordening en de dienst milieu in één team 
omgeving. U kunt contact opnemen met het team omgeving via 
omgeving@herentals.be. Hebt u graag een persoonlijk gesprek, maak 
dan een afspraak via www.herentals.be/omgeving.
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SOCIO

Premie voor mantelzorgers

Het stadsbestuur wil mensen die niet meer volledig voor zichzelf kunnen 
zorgen, toch thuis in hun vertrouwde omgeving laten wonen. De inzet 
van mantelzorgers is daarvoor onontbeerlijk. Mantelzorg is een vrijwillige 
hulpverlening aan bejaarden, zieken en andere hulpbehoevenden. 
Als blijk van waardering voor de mantelzorger keert de stad een 
mantelzorgpremie uit. Die bedraagt 200 euro per jaar.

Voorwaarden
De zorgbehoevende
	is 75 jaar of ouder
	is ingeschreven in Herentals en woont thuis
	had in 2015 een bruto-inkomen van minder dan 18.002,48 euro, 

verhoogd met 3.332,74 euro per persoon ten laste (= inkomens-
grens verhoogde tegemoetkoming)

	had in 2016 een uitkering van de Vlaamse Zorgkas

De mantelzorger
	is meerderjarig
	is zelf niet zorgbehoevend
	hoeft niet op hetzelfde adres te wonen als de zorgbehoevende
	woont in Herentals of in een andere gemeente in de provincie 

Antwerpen

Aanvragen
De mantelzorger vraagt de premie voor 15 november 2017 aan. 
Dat kan op twee manieren:
	U vraagt de premie online aan via www.herentals.be/premie-

mantelzorg.
	U maakt een afspraak met het stadsloket via www.herentals.be/

premie-mantelzorg of tel. 014-28 50 50.

Om de premie aan te vragen hebt u het aanslagbiljet van de 
belastingen (inkomsten 2015) nodig en een bewijs van ontvangst 
van de Vlaamse Zorgverzekering.

Uitbetaling
	Het stadsbestuur stort het bedrag op de bankrekening van de 

mantelzorger.
	De stad keert één mantelzorgpremie per zorgbehoevende per 

jaar uit.
	Wanneer meerdere zorgbehoevenden op één adres wonen, 

keert het stadsbestuur slechts één premie uit.  

Kunst om Niet te Vergeten

Mensen met dementie konden dit schooljaar in de Stedelijke 
Academie voor Beeldende Kunst deelnemen aan het project Kunst 
om Niet te Vergeten. Samen met hun mantelzorgers gingen ze 
creatief aan de slag en lieten ze zien dat ze, vanuit hun verbeelding, 
vaak nog meer kunnen dan we vermoeden. Bovenal beleefden 
de deelnemers enorm veel plezier aan deze ontmoetingen. De 
academie en de Werkgroep Dementievriendelijke Gemeente 
stellen de kunstwerken tentoon in de Lakenhal. Het doel is om 
mensen met dementie beter te leren begrijpen en hun beperkingen 
bespreekbaar maken. De tentoonstelling is open op 1, 2, 8 en 9 juli, 
van 14 tot 17 uur. U bent ook welkom op de opening op vrijdag 
30 juni om 15.30 uur.

Inschrijven voor het volgende schooljaar kan bij de Academie 
voor Beeldende Kunst via www.herentals.be/kunstacademie,  
tel. 014-28 51 55 of tijdens de open dagen op 24 en 25 juni.

AZ Herentals zoekt vrijwilligers voor 
oudere patiënten

Het AZ Herentals wil de zorg voor oudere patiënten uitbreiden. 
Daarvoor zoekt het ziekenhuis vrijwilligers die specifiek aandacht 
willen besteden aan deze patiënten. Als vrijwilliger voert u uw taken 
uit in nauw overleg met de professionele zorgverleners. U houdt de 
oudere patiënten gezelschap, helpt hen bij de maaltijd, gaat met hen 
wandelen, begeleidt eenvoudige oefeningen in de zetel, …

Hebt u interesse of wilt u meer weten over de mogelijkheden om 
als vrijwilliger binnen het ziekenhuis aan de slag te gaan, neem 
dan contact op met Liesbet Luyten, het diensthoofd patiënten-
begeleiding (tel. 014-24 62 48, liesbet.luyten@azherentals.be).

Rugschool in AZ Herentals

De rugschool van het AZ Herentals bevindt zich in het nieuwe 
consultatiegebouw. Patiënten met chronische lagerugklachten 
kunnen er terecht voor een multidisciplinaire behandeling. Dat 
betekent dat u door verschillende specialisten begeleid wordt. U 
kunt een afspraak maken met de revalidatiearts via 014-24 61 60. 
Na het toelatingsgesprek volgt een testsessie bij de kinesist, die 
samen met u een trainingsschema opstelt.

Meer informatie: www.azherentals.be/ambulante-revalidatie
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Een hart  voor 

shoppen

BRADERIJ

WWW.HELEMAALHERENTALS.BE

woe 28 juni t.e.m. 

zat 1 juli
van 13.30 tot 21 uur

Animatie, live muziek en 
optredens in de winkelstraten  

De Sterkste Man van de Kempen
Zaterdag om 14 uur - Grote Markt

Motown Supremacy & dj BOBBY EWING

Zaterdag om 21 uur - Grote Markt

Win een elektrische fiets

van 23 tot 01 uur

Waar (gratis) parkeren? Meer info op www.herentals.be/parkeren

Thals adv stadskrant Braderij.indd   1 8/05/17   14:42
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN

Seizoen 2017-2018

Het cultureel seizoen loopt op 
zijn laatste benen, maar u kunt 
nu al uitkijken naar seizoen 
2017-2018. Cultuurcentrum 
’t Schaliken heeft een program-
ma vol humor, theater, muziek 
en literatuur samengesteld.

De artiesten die u volgend sei-
zoen op het podium kunt zien, 
zijn: Wim Helsen, Dimitri Ver-
hulst, Raf Walschaerts, Sleepers’ 
Reign, Pascale Platel, Dimitri 
Leue, Liebrecht Vanbeckevoort, 
Maud Vanhauwaert, Studio 
Orka, Bart Van Loo, Ben Segers, Lucas Van den Eynde en vele 
anderen.

De ticketverkoop start op woensdag 7 juni om 23.30 uur. U 
kunt dan online tickets bestellen. Vanaf maandag 12 juni om 
9 uur kunt u ook tickets bestellen via de telefoon, mail of aan 
de balie.

Soirée d’Amis
Dinsdag 30 mei om 20 uur in cc ‘t Schaliken 

Tijdens Soirée d’Amis komt u alles te weten over het nieuwe 
cultuurseizoen en de festiviteiten rond het tienjarige bestaan van 
cc ’t Schaliken. Percussionist Andres Liefsoens, gitarist Hendrik 
Braeckman en een aantal dichters van de Poëziebus leuken de 
avond op. U kunt er ook proeven van het bier dat ’t Schaliken liet 
brouwen ter gelegenheid van haar tienjarige bestaan.

Iedereen is welkom. De toegang is gratis, maar u moet wel voor 
29 mei reserveren via cultuurcentrum@herentals.be,
tel. 014-21 90 88 of aan de balie.

Circus Ronaldo
Fidelis Fortibus 
Zondag 4 juni om 20 uur in stadspark Geel

In Fidelis Fortibus betreedt het 
publiek een circustent waar bijna 
alle artiesten overleden zijn. De 
clown is de enige die overblijft. 
Hij staat alleen in de piste en 
weigert te vertrekken. Door 
de krachtige illusies van Danny 
Ronaldo komen de overleden 
zielen tot leven.

Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenpas)

Ô-Celli
In de cinema
Vrijdag 9 juni 2017 om 20 uur in de Sint-Catharinakerk
De acht cellisten van Ô-Celli, een 
Belgisch kamermuziekensemble, 
brengen een repertoire met origi-
nele composities en op maat ge-
maakte arrangementen. Zij com-
bineren daarbij moeiteloos Verdi, 
Strauss, Williams, Rota en vele an-
deren. 

Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenpas)

Poëziebus
24 dichters uit Vlaanderen en Nederland
Vrijdag 11 augustus om 20 uur op het buitenplein

Twaalf Nederlandse en twaalf 
Vlaamse woordkunstenaars dragen 
in augustus tien dagen lang de poëzie 
uit naar Vlaamse en Nederlandse 
steden. Elke dichter geeft in zijn of 
haar eigen stijl het beste van zichzelf. 
Houdt u van het moderne spoken 
word? Of kan hiphop u bekoren? 
Houdt u het liever luchtig met light 
verse? Moet het spreektalig? Op 
11 augustus houdt de bus halt in Herentals. Kom en luister.

Toegang: gratis

Uitreiking van de Nestorprijzen
Zaterdag 26 augustus om 15 uur in de schouwburg

De Nestor wordt jaarlijks toegekend aan een of meer personen uit 
de Vlaamse culturele wereld met een lange en waardevolle staat 
van dienst. Dit jaar zijn zanger en liedschrijver Johan Verminnen en 
woordkunstenares Leen Persijn de laureaten.

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

De uitreiking van de Nestorprijzen verloopt in samenwerking met het 
stadsbestuur en de cultuurraad.

Info en tickets: 

Cc ’t Schaliken,
Grote Markt 35, cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be, tel. 014-21 90 88
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DONDERSE DAGEN

Koen Van Assche en  
Tom Van Peer
Beiaardconcerten
Donderdag 29 juni, 6, 13 en 20 juli 
om 20 uur

Voor de eerste twee concerten bespeelt 
Tom Van Peer de beiaard van de Lakenhal. 
De laatste twee concerten worden verzorgd 
door Koen Van Assche. De beiaardiers 
brengen u een aangename mix van licht 
klassieke muziek en jazz. U kunt van de 
concerten genieten van op het buitenplein 
van ‘t Schaliken of van op een terras op de 
Grote Markt. Wilt u graag meer informatie 
over het gespeelde programma, dan komt 
de beiaardier voor of na het concert even 
langs. Mail of bel naar ’t Schaliken om een 
afspraak vast te leggen.

Koen Van Assche is stadsbeiaardier van 
Herentals, Antwerpen, Lier en Turnhout. Hij 
won verschillende prijzen in internationale 
beiaardwedstrijden. Tom Van Peer is 
stadsbeiaardier van Lokeren en kerkbeiaardier 
van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk 
in Mechelen. Hij is een fervent vertolker van 
jazzmuziek op beiaard en zijn improvisaties in 
diverse stijlen getuigen van zijn creativiteit.

Enchanté 
Mutox
Donderdag 3 augustus om 20 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Enchanté amuseert zich steevast te pletter. 
Dansschoenen, crazy moves en een hemelsbre-
de glimlach zijn daarbij onontbeerlijk. De drie 
Kempense zussen Anke, Ymke en Femke steken 
samen met hun liveband uiteenlopende liedjes 
in een nieuw jasje. Soms in een leren jekker, 
maar ook vaak in een glitterjasje, een sexy man-
telpakje of gewoon in een gezellige winterjas.

Voor Mutox was het enorm spannend toen 
Laura Van Den Bruel, die ons land verdedigde 
op het Eurovisiesongfestival in 2012, de 
microfoon opeiste om pop te ruilen voor 
rock-‘n-roll. In de weken na het uitbrengen 
van hun eerste single In My Bones bereikte 
Mutox bijna 20.000 views op YouTube en 
kwam zo op de zevende plaats in de iTunes 
Rock Chart terecht.

The Heavy Machinery
The Tuxedo Swamp Blues 
Band 
Donderdag 10 augustus om 20 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Na een lange winterstop keren de heren 
van The Heavy Machinery terug met een 
mengeling van oud en nieuw materiaal. 
Eigen nummers mengen zich onopvallend 
met zorgvuldig gekozen covers, zowel van 
gevestigde waarden als Neil Young en Lou 
Reed als van meer obscure bands.

The Tuxedo Swamp Bluesband neemt u mee 
op een muzikale trip door the blues. Van 
de zuidelijke swamp blues tot Chicago, van 
classic shuffle via slidegitaar naar rock blues 
en eigen werk. 

Greenwood – Playing Peter 
Green’s Fleetwood Mac
Donderdag 17 augustus om 20 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Vijf bevriende topmuzikanten bundelen hun 
krachten om een ode te brengen aan Fleetwood 
Mac. Fleetwood Mac was een van de meest 
spraakmakende bluesbands van Engeland 
en heeft een schat aan opnames nagelaten 
uit de tijd voor de band transformeerde naar 
de beter bekende en uiterst succesvolle pop-
rockband uit de jaren tachtig.

Véronique Flamand-
Somers & Henry James 
Decap-O-Chino
Donderdag 24 augustus om 20 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Allroundzangeres Véronique Flamand-
Somers is al van kinds af gepassioneerd door 
soul, popmuziek en lichte jazz. Deze genres 
dringen ook door in de covers die ze samen 
met pianist Henry James brengt.

Tony Decap en Paul Vrindts vormen de 
kern van Decap-O-Chino. Tony is een 
pianist met veel jazz in zijn bloed. Van huis 
uit heeft hij de muziek meegekregen via 
de wereldberoemde Decap-orgels. Paul 
is begonnen op trompet en bugel, maar 
heeft zich op zijn zestiende bekeerd tot de 
basgitaar. Als de twee hun achtergronden 
mengen, komen er nummers van alle 
werelden tevoorschijn: Bill Withers, Toto, 
Stevie Wonder, Gary Moore, Bob Marley, …    

Gratis beiaardconcerten vanuit de Lakenhal
en popoptredens op het buitenplein van cc ’t Schaliken
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Zomerwandelingen en -fietstochten

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

Zondag 9 juli: natuurwandeling
Van boerenwegen met saffraan
Vertrek aan Dorpshuis Morkhoven (Dorp 1)

Zondag 16 juli: fietstocht
Fietsen langs Kempense velden, beken en bossen
Vertrek aan het Netepark (Vorselaarsebaan 56)

Zondag 23 juli: stadswandeling
De Vaart
Vertrek aan de Lakenhal (Grote Markt)

Zondag 6 augustus: stadswandeling
Gebouwd tijdens het Interbellum
Vertrek aan de Lakenhal (Grote Markt)

Zondag 13 augustus: fietstocht
De Vlakke Velden
Vertrek aan de Lakenhal (Grote Markt)

Zondag 20 augustus: natuurwandeling
Peertsbos
Vertrek aan het Netepark (Vorselaarsebaan 56)

Zomerse zoektochten

Liefhebbers van fotowandelzoektochten worden dit jaar dubbel 
verwend. Er zijn immers twee zoektochten: een in Noorderwijk en 
een in het centrum van Herentals. De zoektocht in Noorderwijk 
vertrekt aan het Dorpshuis en is ongeveer 7 kilometer lang. In de 
brochure vindt u foto’s die u in de juiste volgorde moet rangschikken. 
De tocht door het stadscentrum is net geen 5 kilometer lang en bevat 
naast foto-opdrachten enkele pittige vragen. 

Er is ook een fietszoektocht van ongeveer 35 kilometer, die u langs de 
mooiste plekjes van Herentals, Olen en Westerlo leidt. De brochure 
is te koop in de drie gemeenten bij de dienst toerisme en kost 3 euro. 
Wie deelneemt, kan een leuke prijs winnen. In Herentals kunt u ook 
terecht voor de fietstocht van de toeristische dienst in Olen.

OP STAP IN EIGEN STAD
Wandel- en fietsknooppuntennetwerk

Herentals is een ideale uitvalsbasis voor wie van een flinke 
wandeling houdt. In het noorden van de stad kunt u aansluiten op 
het wandelnetwerk Kempense Heuvelrug. De bijbehorende kaart, 
goed voor 250 kilometer bewegwijzerde wandelroutes in Herentals, 
Kasterlee en Retie, is te koop bij de dienst toerisme en kost 8 euro. 

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

Nieuwe fietstochten

Fietsen met Smaak is een nieuwe culinaire fietsroute in 
samenwerking met de toeristische diensten van Herentals en 
Kasterlee. Het principe is erg eenvoudig. U koopt bij een van de 
diensten een brochure met daarin een routebeschrijving en drie 
bons voor een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert. U 
kunt die bons verzilveren bij verschillende horecazaken op het 
parcours. Deelnemen kost 35 euro en kan tot en met 30 september.

En er is meer. Kempens Karakter maakte in samenwerking met de 
gemeenten Herentals, Vorselaar, Lille, Olen en Grobbendonk een 
pittige fietsroute langs verschillende volkscafés in de regio. In de 
brochure, die tot 31 oktober te koop is bij de toeristische diensten 
van de gemeentes, vindt u niet alleen de routebeschrijving maar 
ook een aantal bonnetjes waarmee u bij de deelnemende kroegen 
een leuke korting krijgt. De brochure kost 2 euro.
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OP STAP IN EIGEN STAD
Bezoek de Sint-Waldetrudiskerk,
de Sint-Catharinakerk en het
Begijnhofmuseum

De Sint-Waldetrudiskerk staat tijdens het toeristisch seizoen 
open voor het publiek. U kunt de kerk bezoeken 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. 

In de voormalige infirmerie van het Begijnhof vindt u het 
Begijnhofmuseum met voorwerpen uit het dagelijks leven van de 
begijnen. Deze zomer is het museum uitzonderlijk open op zondag 
4 juni, 2 juli, 6 augustus en 3 september, telkens van 14 tot 17 uur.

Het Netepark

Op zaterdag 1 juli verhuist de kassa van het Netepark naar de 
zomeringang van het domein. U betaalt dan één toegangsprijs voor 
het recreatiedomein en de zwembaden. Het gebruik van speeltuin, 
de minigolfbanen, het fietscrossparcours, de trampolines en het 
tafeltennis zijn inbegrepen in de toegangsprijs. Van 1 juli tot en 
met 3 september 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.

Zwembaden en recreatiedomein Netepark, Vorselaarsebaan 56, 
tel. 014-85 97 10, www.netepark.be

Afvaart van de Kleine Nete

Per kano de Kleine Nete afvaren, de Kempen beleven op de rug van 
een paard, met mountainbike of fiets, te voet of in een huifkar, ... 
De Waterral regelt het voor u! Vertrekken kan aan De Hut in het 
Spaanshofpark. In juli en augustus is De Hut iedere dag open vanaf 
11 uur.

De Waterral, tel. 014-21 00 09, www.dewaterral.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 woensdag en zaterdag.

Hidrodoe (PIDPA), Haanheuvel 7,
tel. 014-44 26 58,
www.hidrodoe.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 dinsdag tot 
vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur en op 
zaterdag van 10 tot 14 uur. Van mei tot en met september is het 
kantoor ook op zon- en feestdagen open van 10 tot 14 uur.

Dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be
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Sportkampen
°2002-2011         

Kleutersportweken
°2012-2013         

G-sportkampen
Kinderen met ASS/ADHD
Sjallekes
°2003-2012  

gesloten
11/7       

Sjallekes voor kleuters
°2013         

Buurtspeelpleinwerking 
Diependaal
°2005-2012  

Start
12/7       

Speelpleinwerking NoMo
°2003-2012         

Speelbus
°2005-2012

Zet een actie op voor 
hongersnood 12-12

De bevolking van Zuid-Soedan, Nigeria, 
Somalië en Jemen wordt bedreigd 
door hongersnood. Twintig miljoen 
mensen lijden aan ondervoeding en 
1,4 miljoen kinderen worden met de 
dood bedreigd. Alle steun voor de 
slachtoffers van de hongersnood is 
meer dan welkom. Wilt u ook helpen? 
Organiseer dan een benefietactie in uw 
straat, in uw school, met uw vereniging 
of in uw parochie. De stad ondersteunt 
uw actie. Per ingezamelde euro legt het 
stadsbestuur een euro bij. 

Meld uw actie via wereld@herentals.be 
en wij helpen ze mee in de kijker te zet-
ten. U kunt uw actie ook registreren via 
www.action.1212.be. Familie en vrien-
den kunnen er uw actie terugvinden en 
meteen sponsoren.

Kajakken voor 
55-plussers

Op dinsdag 27 juni kunnen 55-plussers 
gaan kajakken. De tocht start om 
13.30 uur aan De Hut (Spaanshofpark 
z/n) en eindigt rond 16 uur in 
Grobbendonk. De stadsbus brengt u 
terug naar Herentals. Deelnemen kost 
5 euro. U kunt tot 16 juni inschrijven en 
betalen bij de sportdienst.  

Meer informatie:afdeling sport, jeugd & internationale samenwerking, De Vossenberg, 
Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, info@herentals.be
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FIETST  
FEEST  

13.00 u -18.15 u  Vlaamse Wielerschool op parcours
 Initiatie/demonstratie jeugd op Grote Markt o.l.v. Vlaamse Wielerschool
 Wedstrijd voor G atleten  “Pidpa G-wegcriterium”  
 Wedstrijd voor ondernemingen
 Wedstrijd DAMES ELITE “Grote Prijs Delta Tenten” 
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
13.00 u - 20.00 u  Grote Markt (noordkant):   
 Kinderanimatie: Mondelez straat
 Parking bibliotheek:  
 Ambiancezone – publiekstent met discobar

ZONDAG 30 JULI 2017
 7.00 u - 8.00 u  Tent Grote Markt:  inschrijvingen & secretariaat                   t
 8.00 u - 10.00 u  start familietocht 45 km
    start toertocht  60 km, 100 km, 165 km

 www.classicoboretti.be

PROGRAMMA
JULI27

   AG INSURANCE TROFEE    

13 e na-Tourcriterium

BEDANKT VOOR HET UITHANGEN VAN ONZE AFFICHE

WWW.HERENTALSFIETSTFEEST.BE
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PODIUM  Namiddagprogramma vanaf 14.00 u

    Trilax
    Ghostrockers
    Crazy Disco Show for Kids
 Avondprogramma  presentatie door Caren Meynen

    

    Killer Queen
    Level Six
    Def Dames Dope 
    24.00 u - 03.00 u Open air party met TND

PARCOURS 14.30 u - 16.00 u   : 15 reeksen peuter, kleuter en kids run
 18.30 u - 20.30 u  LU 2U VAN HERTALS
 14.00 u – 21.00 u        Tent:  Inschrijvingen, prijsuitreiking en inleveren chip

TENT  14.00 u - 20.00 u     inschrijving LU 2U van Hertals
GROTE MARKT 14.10 u - 16.10 u     uitslagen en prijsuitreikingen van de kinderreeksen

 14.00 u - 16.30 u  BAL POPULAIRE 
 20.45 u - 21.00 u  Uitslag LU 2U van Hertals

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

 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 (3,1 km)  -  Bike (21 km)  - Run 2 (2,9 km)

PROGRAMMA 
JULI 28

Gelieve dez raatvenster te plakken, zo geeft u, als Herentalsenaar, uiting aan uw sympathie voor het criterium.

FIETST  
FEEST  

WWW.HERENTALSFIETSTFEEST.BE

PARKING
BIBLIOTHEEK
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AANKONDIGINGEN

Dienstencentrum  
’t Convent

Wafels met Pinksteren

Op woensdag 7 juni bakken de me-
dewerksters van ’t Convent tussen 
14.30 uur en 16 uur lekkere wafels voor 
alle bezoekers. U betaalt 1,50 euro voor 
een portie. Iedereen is welkom. Vooraf 
inschrijven is niet nodig.

Computerlessen op maat van 
senioren

Wilt u graag leren werken met de com-
puter maar weet u niet goed waar te 
beginnen? In ’t Convent kunt u terecht 
voor computerlessen op maat. De 
enthousiaste vrijwilligers leren u de 
kneepjes van het vak. Er zijn computer-
lessen voor beginners en gevorderden, 
u kunt leren werken met een tablet of 
een smartphone en er zijn initiaties en 
workshops Windows 10 en Adobe Pho-
toshop Elements 14.

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

Zomerbeurs van de 
lokale verzamelclubs

Vorig jaar vond de eerste zomerbeurs 
voor verzamelaars plaats op de Grote 
Markt. Verzamelclub Ontspanning He-
rentals, de Herenthoutse Postkaarten-
club en Numismatica Herentals waren 
zo opgetogen over het succes dat ze 
meteen besloten tot een tweede editie. 
Die vindt plaats op zondag 13 augustus 
in en rond de Lakenhal. U kunt er uw 
gading vinden in meer dan tweehon-
derd strekkende meter tentoongesteld 
materiaal. De toegang is gratis. Wilt u 
mee exposeren, neem dan contact op 
met een van de deelnemende clubs.

Meer informatie: Numismatica (rudy.
dillen@telenet.be), Ontspanning (jef.
ghys@telenet.be) en Postkaartenclub 
(freddy.kerhofs12@telenet.be)

Garageverkoop in Herentals
 
Op vraag van kopers en verkopers organiseert kwb Sint-Jan ook dit jaar een garageverkoop in de 
straten van Sint-Janneke en de Molekens. De garageverkoop vindt plaats op zaterdag 3 juni van 
8.30 uur tot 16 uur. Op het plein op de hoek van Veldhoven en Krakelaarsveld kunt u een lijst 
krijgen met de deelnemers, de aangeboden koopwaar en een wegbeschrijving. U kunt er ook 
iets drinken en iets eten. Bovendien vindt er die dag een volleybaltoernooi plaats op het plein. 
Groepen die zich geroepen voelen om mee te spelen, kunnen zich nog tot 27 mei inschrijven.
 
Meer informatie en inschrijvingen: Jos Janssens, gsm 0472-93 36 80, krakel.janss@telenet.be

Cultuurcafé met Pennenstreken

Twee poëzieliefhebbers die met woorden op mekaar 
inspelen en een celliste die tedere en aangepaste muziek 
speelt, dat is het gelegenheidstrio Pennenstreken. Op 
zaterdag 10 juni zijn ze te gast in het Cultuurcafé. De 
teksten zijn van de hand van Xavier De Busser en zijn 
tegenspeelster Martine Nijs. Ritsuko Obata, een celliste 
met Japanse roots, zorgt voor de muzikale toets. Het 
Cultuurcafé vindt plaats in het Fundatiehuis (Begijnhof 
27). De deuren gaan open om 19 uur en het optreden 
start om 20 uur. De toegang is gratis.

Wilt u zelf een optreden geven in het Cultuurcafé, dan kunt 
u met uw voorstel terecht bij de cultuurraad via info@
cultuurraadherentals.be of bij cultuurcentrum ’t Schaliken op de Grote Markt.

De zin en onzin van vitaminen

De Herentalse vrouwenraad organiseert op vrijdag 16 juni een lezing over de zin en onzin van 
vitaminen. Dokter Van Cauwenbergh vertelt waarom en wanneer we extra vitaminen nodig 
hebben. Alle vrouwen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zijn om 13.30 uur welkom in 
het Fundatiehuis (Begijnhof 27). De toegang is gratis.

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

Muziek en een vleugje humor 
door Matthijn Buwalda

Op zaterdag 10 juni brengt Matthijn Buwalda uit 
Nederland zijn intimistische liedjes en meeslepende 
verhalen vol humor in het gebouw van Levende Hoop 
Herentals (Markgravenstraat 82). Matthijn heeft intussen 
zeven albums en drie theatervoorstellingen op zijn naam. 
Op zijn laatste album Lichtjes in de mist staat onder 
meer een nummer dat hij samen zingt met Stef Bos. De 
voorstelling begint om 19.30 uur. Als voorprogramma is er 
cabaret van Marten Geertsma. Bij wijze van toegangsprijs 
kunt u een vrije bijdrage geven. De opbrengst gaat naar 
vzw De Toevlucht, die voedselbedeling doet aan armen 
uit Herentals en omstreken.

Meer informatie: wout.vanwijngaarden@skynet.be



juni, juli en augustus 2017 19

Open Tuinen

Tijdens Open Tuinen staan 201 bijzondere tuinen open 
voor de tuinliefhebber. De familie Van Doninck - Daems 
uit Herentals neemt dit jaar voor de laatste keer deel met 
hun tuin ’t Bloemen-hofje (Wuytsbergen 100). De tuin 
is open op 11, 18, 24 en 25 juni van 10 tot 18 uur. De 
toegang bedraagt 1,50 euro. In de tuingids Open Tuinen 
2017 vindt u een overzicht van de deelnemende tuinen 
en allerhande tips voor een geslaagd tuinfeest. U kunt de 
gids kopen bij een Aveve-verkooppunt in uw buurt. Open 
Tuinen is een organisatie van de Landelijke Gilden.

Meer informatie: www.opentuinen.be

IdemDito brengt Girl Power!

De straffe madammen van zangkoor IdemDito staan op zaterdag 17 juni op het podium van 
cultuurcentrum ’t Schaliken. Onder leiding van dirigent Koen Wellens brengen zij een programma 
vol girl power: van breekbare tot uptempo nummers, a capella of begeleid door muzikanten, 
van de jaren zestig tot hedendaags. Het optreden start om 20 uur. Tickets kosten 12 euro. Voor 
kinderen jongeren dan twaalf jaar is de toegang gratis.

Meer informatie en tickets: idemditokoor@hotmail.com, www.idem-dito.be

Ciné Horizon in Noorderwijk

Op vrijdag 16 juni kunt u een vertoning van de Palestijnse 
film The Idol bijwonen in de schuur van boerderij De 
Kijfelaar in Noorderwijk. De film vertelt het waargebeurde 
verhaal van Mohammed Assaf. Deze Palestijnse zanger 
uit de Gazastrook zag in 2013 zijn droom werkelijkheid 
worden toen hij de talentenjacht Arab Idol won met het 
lied El keffiyeh, dat wordt beschouwd als het officieuze 
Palestijnse volkslied. Vanaf 20 uur bent u welkom voor 
een drankje. De film start om 21 uur. De toegang is gratis 
maar u moet zich wel voor 5 juni inschrijven.

De vertoning maakt deel uit van Ciné Horizon, een project 
van de provincie Antwerpen en MOOOV, dat gemeenten de 
kans geeft om films uit de hele wereld te vertonen aan hun 
inwoners. De stad en de derdewereldraad brengen dit jaar vier zulke films naar Herentals. Voor deze 
tweede film in de reeks krijgen ze de medewerking van het 11.11.11-comité van Noorderwijk.

Meer informatie en inschrijvingen: ingrid.marit@skynet.be

Orgel-en-klavecimbelconcert in de Begijnhofkerk 

Op zondag 25 juni om 15 uur bespeelt Ben Van Nespen het nieuwe Moors-orgel en het 
klavecimbel in de Sint-Catharinakerk op het Begijnhof. Hij brengt werk van Dietrich Buxtehude, 
Bernardo Pasquini, Georg Muffat, Johann Sebastian Bach en Domenico Scarlatti. Het concert is 
een initiatief van de kerkraad Sint-Waldetrudis in samenwerking met orgel@herentals en met 
steun van het stadsbestuur. De toegang is gratis.

AANKONDIGINGEN
Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunst

De laureaat

De laureaten van de Stedelijke Acade-
mie voor Beeldende Kunst tonen hun 
werk in kasteel Le Paige. De afstudeer-
projecten zijn de kroon op het werk 
van een jarenlang leerproces, dat van 
beginners echte kunstbeoefenaars 
heeft gemaakt. Voor het eerst verlaat 
hun werk de beschermende muren 
van de academie. Het was een boei-
ende artistieke zoektocht, met verras-
sende resultaten. De tentoonstelling 
De laureaat opent op vrijdag 16 juni 
om 20 uur. U kunt de tentoonstelling 
nog bezoeken op 17, 18, 24 en 25 juni, 
telkens van 14 tot 17 uur. De toegang 
is gratis.

Open dagen

Op zaterdag 24 en zondag 25 juni is 
iedereen tussen 10 en 18 uur welkom 
in de Stedelijke Academie voor Beel-
dende Kunst. Zowel de leerlingen van 
het kinder- en het jeugdatelier als de 
leerlingen van de ateliers tekenkunst, 
schilderkunst, beeldhouwkunst, vrije 
grafiek, keramiek, video en animatie 
stellen hun werken tentoon. De leer-
krachten staan klaar om u een woordje 
uitleg te geven.

Inschrijvingen

Inschrijven bij de Academie voor Beel-
dende Kunst kan via www.herentals.
be/kunstacademie of telefonisch op 
het nummer 014-28 51 55.

Het secretariaat is in juni open op 
maandag, dinsdag en woensdag van 
13 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 
13 uur. Tijdens de open dagen op za-
terdag 24 en zondag 25 juni kunt u er 
terecht van 10 tot 18 uur. Verder is het 
secretariaat open op 3, 4 en 5 juli en 
op 21, 22, 23, 28, 29 en 30 augustus, 
telkens van 10 tot 18 uur. 

Meer informatie: Stedelijke 
Academie voor Beeldende Kunst, 
Markgravenstraat 77, tel. 014-28 51 55
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AANKONDIGINGEN

Buurtfeest in 
Diependaal

Op zondag 9 juli is het weer feest in 
Diependaal. De Vriendengroep van 
Diependaal nodigt iedereen uit voor 
een eetfestijn op het sportterrein naast 
het buurthuis (Musketstraat 100). 
Tussen 11.30 uur en 17 uur kunt u er 
eten en drinken tegen democratische 
prijzen. Wilt u mee aanschuiven, schrijf 
u dan vooraf in bij Rob en Marleen 
(Musketstraat 69). Maar u kunt ook 
gewoon iets komen drinken en de sfeer 
opsnuiven. Er zijn optredens van lokale 
artiesten en er is animatie voor de 
kinderen.

Noorderwijk Feest

Op zaterdag 29 juli vindt in het centrum 
van Noorderwijk de derde editie plaats 
van Noorderwijk Feest. Op het program-
ma staan een rommelmarkt, een fruit-, 
groente- en ambachtenmarkt, een zo-
merterras met vrij podium, een barbe-
cue en een bal populaire met Frank & 
Gerrie, Jorsi en dj Marc Van Rooy.

Meer informatie en inschrijvingen: 
www.gemeenschapsraadnoorderwijk.be

Kermisjogging in 
Morkhoven

Van zondag 27 tot dinsdag 29 augus-
tus is er kermis in Morkhoven. Op 
dinsdagavond sluit de Kermisjogging 
de kermis traditiegetrouw af. Er zijn 
loopwedstrijden voor kinderen en 
volwassenen. Inschrijven kan vanaf 
1 juli via www.kermisjogging.be. Op 
de dag zelf kunt u inschrijven in de 
parochiezaal. De kermisjogging is een 
organisatie van de Koninklijke Fan-
fare Zucht naar Kunst en Landelijke 
Gilde Morkhoven.

Tweede editie van MidzomerThals

Op zondag 25 juni organiseert de Herentalse cultuurraad voor de tweede keer MidzomerThals. 
Rond het kasteel van Le Paige stellen de Herentalse culturele en socioculturele verenigingen 
zich tussen 13 en 18 uur aan u voor. Ze geven informatie, bieden lekkere hapjes aan of geven 
het beste van zichzelf op het podium. Kinderen kunnen een centje bijverdienen door speelgoed, 
boeken of kleding te verkopen op de kinderrommelmarkt. Vanaf 18 uur sluiten enkele lokale 
artiesten de dag af op het vrij podium.

Inschrijven voor de rommelmarkt of het vrij podium kan via midzomerthals.cultuurraadherentals.be.

Bouwen voor Nepal

Bouwen voor Nepal is een solidariteitsactie voor de slachtoffers van de aardbevingen in Nepal. 
Mensen uit de laagste kaste worden er door de Nepalese overheid niet geholpen. Op zondag 
25 juni kunt u uw steentje bijdragen om deze mensen opnieuw een thuis te geven. Van 13 
tot 17 uur bent u welkom in de grote tent op de saffraanboerderij van Belgische Saffraan 
(Leefdaalstraat 14, Morkhoven). U vindt er een uitgebreide infostand over het project en kunt 
er met het hele gezin genieten van lekkere streekproducten. Kinderen kunnen spelen op een 
grote strobalenberg en maken een insectenhotel of een vogelhuisje.

Olivia Classic

Op zondag 25 juni vindt de jaarlijkse Olivia Classic plaats. Er zijn fietstochten van 90, 50 en 
25 kilometer. U kunt ook kiezen voor een loop- en wandelparcours van 5 of 10 kilometer. De 
start en aankomst liggen aan de Fermerijhoeve (Poederleeseweg 206). Inschrijven kan enkel ter 
plaatse. De opbrengst van het evenement gaat naar het Olivia Fund.

Meer informatie: olivia.be
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AANKONDIGINGEN
Retrothals

Op zondag 16 juli vindt de derde editie van Retrothals plaats op de 
Grote Markt. Dit gratis evenement bestaat uit een grote retromarkt 
met allerlei kraampjes en foodtrucks. U kunt er ook tientallen 
oldtimers en classic cars bewonderen. Verder is er ook livemuziek en 
een heleboel kinderanimatie.

Meer informatie: retrothals.be

Ronde van Noorderwijk

Van 31 juli tot 6 augustus vindt de jaarlijkse Ronde van Noorderwijk 
plaats. Zeven dagen lang bestrijden de dertien Noorderwijkse wijken 
en Morkhoven elkaar in een sportieve loopwedstrijd. Verschillende 
leeftijdscategorieën meten zich op verschillende afstanden op 
verschillende plaatsen.

Maandag 31 juli Wijk Nieuw Woud 19 uur

Dinsdag 1 augustus Wijk Centrum 19 uur

Woensdag 2 augustus Wijk Koningsveld 19 uur

Donderdag 3 augustus Wijk Rossem 19 uur

Vrijdag 4 augustus Wijk Zandkapel 19 uur

Zaterdag 5 augustus Wijk Lankom 19 uur

Zondag 6 augustus Prinsenpark (finale) 14 uur

Meer informatie: www.gemeenschapsraadnoorderwijk.be

Neteland Natuurloop

Op zaterdag 26 augustus vindt de derde Neteland Natuurloop plaats. 
Zowel lopers als wandelaars kunnen deelnemen. Starten kan tussen 
9.30 uur en 12.30 uur aan de Lichtaartseweg 80. Een parcours 
van 6, 11 of 15,5 kilometer leidt u door de bossen van Herentals, 
Lichtaart en Poederlee. Als hoogtepunt staat een beklimming van de 
Toeristentoren op het programma. Op het einde krijgt elke deelnemer 
een gratis La Chouffe (zolang de voorraad strekt). Deelnemen kost 5 
euro als u vooraf inschrijft. Wie ter plaatse inschrijft, betaalt 7 euro. 
Een deel van de opbrengst gaat naar het Olivia Fund.

Meer informatie en inschrijvingen: netelandnatuurloop.weebly.com

Ontwerpwedstrijd voor Een Streepje 
Francken

Numismatica Herentals brengt in 2018 een herinneringsmedaille 
uit ter ere van de kunstenaars Frans en Ambrosius Francken. De 
muntenclub organiseert hiervoor een ontwerpwedstrijd. Wilt u 
meedoen, breng uw ontwerp dan uiterlijk op 1 oktober 2017 binnen 
bij de dienst toerisme op de Grote Markt of via rudy.dillen@telenet.be. 
De winnaar ontvangt de penning in zilveruitvoering.

In 2018 is het vierhonderd jaar geleden dat de gebroeders Frans 
en Ambrosius Francken overleden, telgen van de roemrijke 
schildersfamilie uit Herentals. De Sint-Waldetrudiskerk telt niet 
minder dan negen van hun meesterwerken. Vandaar dat de 
Herentalse cultuurraad besloot om de kunstenaars onder de 
aandacht te brengen en de nodige eer te betuigen. Dat gebeurt op 
21 en 22 april 2018 met het evenement Een Streepje Francken. Heel 
wat verenigingen verlenen hun medewerking voor deze organisatie. 

Meer informatie: www.numismatica-herentals.be, rudy.dillen@telenet.be

Kunstenaars voor Montmartre

Op zondag 10 september vindt de achtste editie van Montmarte op het 
Begijnhof plaats. Hiervoor is de organisatie op zoek naar kunstenaars die 
hun talent en hun manier van werken willen tonen aan het publiek. Bent 
u een schilder, beeldhouwer, keramist, textiel- of juwelenkunstenaar, 
… laat het dan weten aan Claire Perdaen van het Organiserend Comité 
Montmartre. Alle kunstenaars vanaf 16 jaar kunnen zich aanmelden, 
zowel amateurs als professionelen. Deelnemen kost 7 euro per persoon. 
Groepen vanaf vijf personen betalen 25 euro.

Meer informatie:
Claire Perdaen, tel. 014-21 07 88, claire.perdaen@skynet.be

Doe mee met het Plantjesweekend van 
Kom Op Tegen Kanker

Al sinds 1995 verkopen duizenden vrijwilligers tijdens het derde 
weekend van september azalea’s ten voordele van Kom Op Tegen 
Kanker. Voor het Plantjesweekend op 15, 16 en 17 september is de 
organisatie op zoek naar helpende handen. U kunt zelf kiezen hoe 
lang u wilt helpen: een paar uur, een namiddag, een hele dag, … U 
staat bovendien nooit alleen aan een verkoopstand, want u krijgt 
altijd ondersteuning van mensen met ervaring. Wilt u graag helpen, 
neem dan contact op met de dienst preventie.

Meer informatie:dienst preventie, tel. 014-24 66 43, preventie@herentals.be

GEZOCHT
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in Neteland
Zomer betekent vakantie en dan kunnen we 
de kleine spruiten uit het Neteland natuurlijk 
niet vergeten! Op uitstap naar een pret- of 
dierenpark, ravotten op een speelplein, deel-
nemen aan keicoole workshops of een sport-
kamp vol actie? De jeugd uit het Neteland zal 
geen tijd hebben om zich te vervelen!

Via www.UiTinNeteland.be vinden kinderen 
en jongeren al onze toffe activiteiten terug. 
Ouders die zelf geen vakantie hebben, maar 
hun kroost wel een boeiende zomer willen la-
ten beleven, kunnen eenvoudigweg een plan-
ning vol pret en plezier samenstellen.

Niets naar je zin gevonden in je eigen ge-
meente? Je bent ook meer dan welkom op 
de activiteiten van de andere gemeenten uit 
het Neteland! We creëren voldoende aanbod 
binnen een voor iedereen haalbare afstand.

Jij kan ook deelnemen 
aan het vakantieaanbod 

van de gemeenten van het Neteland. 

Wil je in Grobbendonk, Herentals, 
Herenthout, Olen of Vorselaar spelen ... 

Dat kan allemaal! 
Het volledige aanbod vind je op 

www.UiTinNeteland.be.

Maak jouw keuze en 
geniet met volle teugen 
van de grote vakantie!

achterflap_220_310_herentals.indd   1 27/04/2017   14:39:32
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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
DO 01/06 SOCIO Alegria – Schedelmassage / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / 

9.30 uur /Info: gsm 0475-54 71 44

ZA 03/06 VERKOOP Garageverkoop KWB Sint-Jan / Sint-Janneke en de Molekens / 
Van 8.30 tot 16 uur

ZO 04/06 THEATER Circus Ronaldo – Fidelis Fortibus / Stadspark Geel / 20 uur

NATUUR Natuurpunt – Turen naar vogelkuren / Vogelkijkhut 
Snepkensvijver, Lichtaartseweg / 8 uur / Info: Julien, tel. 
014-51 61 57

MUZIEK Jazz in Thals / Stadscentrum / 21 uur

MA 05/06 UiT Veeprijskamp / Multifunctioneel terrein Herenthoutseweg / 
13 uur

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

SENIOR Grijze Panters – Bezoek aan het Studiecentrum voor 
Kernenergie in Mol / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

WO 07/06 SENIOR Wafels met Pinksteren / ’t Convent / Van 14.30 tot 16 uur

DO 08/06 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnen-
laan 30 / 20 uur

SOCIO Alegria – Gelaatsverzorging / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / 
9.30 uur /Info: gsm 0475-54 71 44

VR 09/06 KLASSIEK Ô-Celli – In de cinema / Sint-Catharinakerk / 20 uur

SOCIO Familiegroep Dementie – Positief omgaan met de gevoelens 
van mensen met dementie / WZC Sint-Anna, Vorselaarsebaan 
1 / 14 uur / Info: Dany Vrydag, 
tel. 014-70 31 80, www.familiegroepdementie-herentals.be

ZA 10/06 VERKOOP Verkoop van afgevoerde materialen / Bibliotheek, Gildelaan 
13 / Van 10 tot 16 uur

UiT Cultuurcafé – Pennenstreken / Fundatiehuis, Begijnhof 27 / 
20 uur

UiT Matthijn Buwalda / Levende Hoop, Markgravenstraat 82 / 
19.30 uur

ZO 11/06 UiT Maandelijkse muntenbeurs van Numismatica – EGMP-
penningen / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat / Van 8.30 
tot 12 uur

FAMILIE Theater De Spiegel – Mouw / cc ‘t Schaliken / 11 en 14.30 uur 
/ UITVERKOCHT

TUIN Open Tuinen / ’t Bloemen-hofje, Wuytsbergen 100 / Van 10 
tot 18 uur

DO 15/06 SOCIO Alegria – Hand- en voetmassage / Oud Gasthuis, 
Nederrij 133/A / 9.30 uur /Info: gsm 0475-54 71 44

VR 16/06 VROUW Vrouwenraad – Zin en onzin van vitaminen / 13.30 uur / 
Fundatiehuis, Begijnhof 27

FILM Cine Horizon: The Idol / Boerderij De Kijfelaar / 21 uur

ZA 17/06 VERKOOP Verkoop van afgevoerde materialen / Bibliotheek, 
Gildelaan 13 / Van 10 tot 16 uur

MUZIEK IdemDito – Girl Power! / cc ’t Schaliken / 20 uur Van 17/06 
tot 25/06

Van 17/06
tot 25/06

TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – De laureaat / 
Kasteel Le Paige / Zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

ZO 18/06 TUIN Open Tuinen / ’t Bloemen-hofje, Wuytsbergen 100 / Van 10 
tot 18 uur

UiT Sint-Sebastiaansgilde – Koningschieten / Gildekamer, 
Begijnhof 12 / 14 uur

WO 21/06 FIETS Fietsgraveren / Fietspunt station / Van 12 tot 16 uur

DO 22/06 SENIOR Grijze Panters – wandelen / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

INFO Infotentoonstelling fietsostrade Herentals-Balen / Lakenhal / 
Van 16 tot 21 uur

SOCIO Alegria – Huidverzorging / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / 
9.30 uur /Info: gsm 0475-54 71 44

ZA 24/06 OPEN Open dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst / 
Markgravenstraat 77 / Van 10 tot 18 uur

VERKOOP Verkoop van afgevoerde materialen / Bibliotheek, 
Gildelaan 13 / Van 10 tot 16 uur

TUIN Open Tuinen / ’t Bloemen-hofje, Wuytsbergen 100 / Van 10 
tot 18 uur

NATUUR Natuurpunt – Nachtzwaluwwandeling / Tennisclub Ter 
Heyde, Lichtaartseweg 216 / 20.30 uur /
Info: gsm 0475-79 01 55

ZO 25/06 UiT MidzomerThals / Le Paige, Nederrij 135 / Van 13 tot 22 uur

MUZIEK Orgel- en-klavecimbelconcert / Sint-Catharinakerk, Begijnhof / 
15 uur

OPEN Open dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst / 
Markgravenstraat 77 / Van 10 tot 18 uur

UiT Bouwen voor Nepal / Belgische Saffraan, Leefdaalstraat 14 / 
Van 13 tot 17 uur

TUIN Open Tuinen / ’t Bloemen-hofje, Wuytsbergen 100 / Van 10 
tot 18 uur

SPORT Olivia Classic / Fermerijhoeve, Poederleeseweg 206 / 8 uur / 
Info: olivia.be

DI 27/06 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur Van 28/06 tot 01/07

UiT Braderij / Stadscentrum

DO 29/06 KLASSIEK Donderse Dagen / Tom Van Peer – beiaardconcerten / Grote 
Markt / 20 uur

MUZIEK Optredens van de laureaten van de Academie voor Muziek, 
Woord en Dans / 't Schaliken / 19 uur

SOCIO Alegria – Picknick / Netepark, Vorselaarsebaan 56 / 
11.30 uur /Info: gsm 0475-54 71 44

JULI
Van 01/07 
tot 09/07

TENTOON Kunst om Niet te Vergeten / Lakenhal / Zaterdag en zondag 
van 14 tot 17 uur

DI 04/07 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

WO 05/07 FIETS Fietsgraveren / Dorpshuis Noorderwijk / Van 13 tot 15 uur

DO 06/07 KLASSIEK Donderse Dagen / Tom Van Peer – beiaardconcerten / Grote 
Markt / 20 uur

SOCIO Alegria - Schedelmassage / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / 
9.30 uur /Info: gsm 0475-54 71 44

ZO 09/07 WANDEL Natuurwandeling: Van boerenwegen met saffraan / 
Dorpshuis Morkhoven, Dorp 1 / 14.30 uur

UiT Buurtfeest Diependaal / Sportterrein Musketstraat / Van 
11.30 tot 17 uur

DI 11/07 FEEST Viering Vlaamse feestdag / Lakenhal / 20 uur

DO 13/07 KLASSIEK Donderse Dagen / Koen Van Assche – beiaardconcerten / 
Grote Markt / 20 uur

SOCIO Alegria - Gelaatsverzorging / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / 
9.30 uur /Info: gsm 0475-54 71 44

VR 14/07 UIT Feestmarkt / Grote Markt, Hofkwartier, Belgiëlaan, 
Augustijnenlaan / Van 8 tot 14 uur

ZA 15/07 FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13 tot 
16 uur

ZO 16/07 FIETS Fietstocht: Fietsen langs Kempense velden, beken en bossen 
/ Netepark / 14.30 uur

UiT RetroThals / Grote Markt / 12 uur

DI 18/07 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk, 
Ring 27-29 / Van 17.30 tot 20.30 uur

DO 20/07 KLASSIEK Donderse Dagen / Koen Van Assche – beiaardconcerten / 
Grote Markt / 20 uur

SOCIO Alegria – Hand- en voetmassage / Oud Gasthuis, 
Nederrij 133/A / 9.30 uur /Info: gsm 0475-54 71 44

ZO 23/07 WANDEL Stadswandeling: De Vaart / Lakenhal / 14.30 uur

DO 27/07 UiT Herentals Fietst / Stadscentrum

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

VR 28/07 UiT Herentals Feest / Stadscentrum

ZA 29/07 UiT Noorderwijk Feest / Dorpsplein

ZO 30/07 SPORT Classico Boretti / Grote Markt

Van 31/07 
tot 06/08

SPORT Ronde van Noorderwijk / Verschillende wijken

UIT IN HERENTALS
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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

Elke donderdag DANSEN Dansen zonder partner / Sportcomplex De 
Vossenberg / 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: Mia 
Driesen, gsm 0486-40 33 93

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 
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 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 AQUA-
FITNESS

Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

JONG

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.

AUGUSTUS
WO 02/08 FIETS Fietsgraveren / Dorpshuis Morkhoven / Van 13 tot 15 uur

DO 03/08 MUZIEK Donderse Dagen / Mutox en Enchanté / Buitenplein cc ‘t 
Schaliken / 20 uur

SOCIO Alegria – Schedelmassage / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / 
9.30 uur /Info: gsm 0475-54 71 44

ZO 06/08 WANDEL Stadswandeling: Gebouwd tijdens het Interbellum / Lakenhal 
/ 14.30 uur

DO 10/08 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 
30 / 20 uur

MUZIEK Donderse Dagen / The Tuxedo Swamp Blues Band en The 
Heavy Machinery / Buitenplein cc ‘t Schaliken / 20 uur

VR 11/08 WOORD Poëziebus 2017 / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20 uur 

ZO 13/08 FIETS Fietstocht: De Vlakke Velden / Lakenhal / 14.30 uur

UiT Zomerbeurs voor verzamelaars / Lakenhal 

WO 16/08 FIETS Fietsgraveren / Fietspunt station / Van 12 tot 16 uur

DO 17/08 MUZIEK Donderse Dagen / Greenwood (Fleetwood Mac-tributeband) 
/ Buitenplein cc ‘t Schaliken / 20 uur

ZO 20/08 WANDEL Natuurwandeling: Peertsbos / Netepark / 14.30 uur

MA 21/08 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
Van 17 tot 20.30 uur

DO 24/08 MUZIEK Donderse Dagen / Véronique Flamand-Somers & Henry James 
en Decap-O-Chino / Buitenplein cc ‘t Schaliken / 20 uur 

ZA 26/08 UIT Uitreiking van de Nestorprijzen / cc ‘t Schaliken / 15 uur

SPORT Neteland Natuurloop / Lichtaartseweg 80 / 9.30 uur

INFO Infodag CVO DTL / Refter kOsh Campus Collegestraat / Van 
10 tot 12 uur / Info: tel. 014-23 23 70

Van 27/08 
tot 29/08

KERMIS Kermis / Morkhoven

MA 28/08 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
Van 17 tot 20.30 uur

DI 29/08 SPORT Kermisjogging / Morkhoven

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

 

HERENTALS 4 JUNI 2017
café Brigand - café de Zalm - Unico - café De Max - hotel Karmel
club Human - café Druyts - café ‘t Theater - jeugdcenter 2200

GRATIS JAZZ FESTIVAL
aanvang 21u | einde 1u

www.jazzinthals.be

| Jef Neve solo (B) | Bart Defoort Quintet (B) |
| David Thomaere Trio (B) | Mr. Lemming (B) | 

| Zygomatik (B) | Cal Tjader Project (B) |
| Dervish (B) | Rebirth Collective (B) |
| Jan Muës Quartet (B) | Softs (B) | 

JazzJazz
inThals

Food&Music 
Van 19u tot 01u  kan je op de Grote Markt 
terecht voor een lekkere en gezonde hap.

Openingsconcert
Jef Neve solo in de kapel van hotel Karmel.  
Het is een zittend concert met verplichte 
reservatie gezien het beperkt aantal plaat-
sen. Vol is vol.
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BURGERZAKEN

Geboorten

02/04 Aline, dochter van Katleen Verheyen en Ben Van de Walle
02/04 George, zoon van Laura Wuyts en Vincent Schietekat
03/04 Lukas, zoon van Hendrika Rabout en Danny De Wachter
04/04 Joury, dochter van Dllal Achram en Ahmed Zanker
07/04 Kaat, dochter van Daniëlle Frederix en Niels Breugelmans
08/04 Alex, zoon van Beate Biernacik en Bogumil Biernacik
08/04 Stephen, zoon van Ils Laureys en Seppe Van Doninck
09/04 Floor, dochter van Tinneke Diels en Sofiane Vansteenkiste
10/04 Jayden, zoon van Stefanie Van Nyen en Stijn Breugelmans
10/04 Kendrick, zoon van Gerda Apapoe en Henki Mullenhof
18/04 Lola, dochter van Cindy Huyghe en Ben Cooreman
18/04 Xander, zoon van Cindy Lathouwers en Bert Gios
18/04 Remi, zoon van Tinne Mertens en Bert Van Hove
21/04 Mila, dochter van Marjolein Steurs en Steven Van der 

Weijen
21/04 Finn, zoon van Inez De Kort en Jan Verherstraeten
21/04 Nayten, zoon van Heidi Van Bael
22/04 Daris, zoon van Maida Karimanovic en Almir Karimanovic
24/04 Em, dochter van Elke Gys en Joppe Wuyts
25/04 Julian, zoon van Barbara Scibior en Flávio Ramos
25/04 Maria, dochter van Barbara Scibior en Flávio Ramos
27/04 Alexia, dochter van Sigrid Gorris en Matthias Van Rompaey
01/05 Felix, zoon van Noortje Van der Linden en Koen Smolders

Overlijdens

29/03 Lydia Cuylaerts (71), weduwe van Lodewijk Van der Linden
31/03 Louisa Hardies (72)
02/04 Augustinus Peeters (73), echtgenoot van Rita Brants
06/04 Vital Janssens (76), echtgenoot van Maria Pauwels
07/04 Marcel Peeters (85), echtgenoot van Francina Daems
11/04 Jozef Nagels (97), weduwnaar van Joanna Vrindts
12/04 Paul David (90)
12/04 Jacques Van Melle (85), echtgenoot van Ernestine 

Franssens
19/04 Louisa Verlinden (77)
23/04 Maria Wouters (95), weduwe van Karel De Busser
24/04 Emiel Haverans (93), echtgenoot van Ferdinanda Janssens
28/04 Julia Moons (90), weduwe van Jacobus Eijkelenberg

Huwelijksaankondigingen

Joris Rutten en Sofie Maeyninckx
Leslie Smans en Ginette Senol
Ben Maes en Lisa Bergmans
Jozef Hendrickx en Carina Bleys
Steven Van der Veken en Romy Janssen
Johan Dillen en Wendy De Raet
Joris Diels en Kathelijne Lemmens
Wilfried De Strijcker en Annick Bauweraerts
Maarten Van Hoey en Renee Poortmans
Kristof Soentjens en Jasmien Meulendijks
Noël Van Roy en Silke Wouters
Brett Bervoets en Sofie Peeters
Dirk Van Baelen en Isabelle Boelen
Glenn Veltmans en Lore Buelens
Kevin Dillen en Jolien Helsen

Huwelijken

Patrick Van lent en Hilde Gevers
Wesley Cristael en Naomi Maris
Toon Carnas en Eva Rabušicová
Peter Goossens en Evi Van Loy
Dirk Van Baelen en Isabelle Boelen
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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 Bertels
Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, 
algemeen beleid en coördinatie, communicatie 
en informatie, openbare werken en gemeentelijk 
patrimonium, bevolking en burgerlijke stand, 
ondergeschikte besturen (OCMW en kerkfabrieken)

Eerste en derde maandag van de maand
van 18.30 tot 19 uur, vrijdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] burgemeester.jan.bertels@herentals.be

schepen Mien Van Olmen
Ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, 
monumenten en landschappen, landbouw en 
plattelandsontwikkeling

Alleen na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

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

Maandag van 18.30 tot 19 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Liese Bergen 
Sport, personeel, gezondheidsbeleid, financiën

Maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.liese.bergen@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, sociale 
economie en seniorenprojecten, huisvesting

Maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
In juli en augustus alleen na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Bieke Baeten
Jeugd, internationale samenwerking, informatica, 
kinderopvang

Alleen na afspraak
[i] schepen.bieke.baeten@herentals.be

schepen Fons Michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW

Alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be

SPREEKUREN

Zitdagen

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

Federale pensioendienst werknemers
eerste maandag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
(uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

Federale pensioendienst zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur
Geen zitdag op woensdag 9 augustus

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat
Op afspraak via www.herentals.be/afspraak, tel. 014-28 50 50
iedere maandag van 17.30 tot 19.30 uur

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
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DRINGENDE HULP

Ziekenwagen en brandweer  112

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

Academie voor Beeldende Kunst - 

Markgravenstraat 77 014-28 51 55

Academie voor Muziek, Woord en Dans -  

Hikstraat 28 014-21 33 05

Belastingen 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

bpost - Belgiëlaan 51 022-012 345

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-56 66 30

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35  014-21 90 88

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

Kringkruidenier - Lierseweg 132  014-24 66 84

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A  015-23 73 93

Netepark - Vorselaarsebaan  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

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

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132 014-24 66 93

Politiezone Neteland - Molenvest 23  014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10  014-85 92 40

Sport, jeugd en internationale samenwerking - De Vossenberg, 

Markgravenstraat 93  014-28 52 50

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60  014-85 95 10

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1  014-21 28 00

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk  014-28 50 50

Toerisme Herentals - Grote Markt 35  014-21 90 88

Werkwinkel - Molenvest 21  014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Alegria open huis voor mensen met kanker   

Nederrij 133/A 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 praatgroep Nederlands voor anderstaligen 

 0472-22 86 71 / 014-22 17 81

Den Brand dagbesteding voor mensen met een handicap  

 014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16  014-21 40 73

De Fakkel vereniging waar armen het woord nemen  

 0487-99 06 23 / 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

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

Vzw OpWeg, ondersteuning van personen met een handicap 

 014-23 18 80

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA DI WO DO VR ZA ZO

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op maandag 5 juni, op dinsdag 11 en 
vrijdag 21 juli en op maandag 14 en dinsdag 
15 augustus

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 EN TOERISME
Op maandag 5 juni, dinsdag 11 en vrijdag 21 juli en 
op dinsdag 15 augustus open van 10 tot 14 uur

NA AFSPRAAK 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

BIBLIOTHEEK GILDELAAN
Gesloten op maandag 5 juni, op dinsdag 11,  
vrijdag 21, donderdag 27 en vrijdag 28 juli en  
op dinsdag 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 maandag 5 juni  18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

RECYCLAGEPARK
Gesloten op dinsdag 11 en vrijdag 21 juli en op 
dinsdag 15 augustus

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

HUMMELTJESHOF
Gesloten op maandag 5 juni, op maandag 10, 
dinsdag 11 en vrijdag 21 juli en van 14 tot en met 
19 augustus

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

SPORT EN JEUGD
Gesloten op maandag 5 juni, op dinsdag 11 en 
vrijdag 21 juli en op maandag 14 en dinsdag 
15 augustus

09.00-12.00
13.30-16.00
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

STADSARCHIEF
Gesloten op maandag 5 juni, op dinsdag 11 en 
vrijdag 21 juli en op maandag 14 en dinsdag 
15 augustus

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.00

09.00-12.00
13.30-16.00 NA AFSPRAAK NA AFSPRAAK

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op maandag 5 juni, op dinsdag 11 en 
vrijdag 21 juli en op maandag 14 en dinsdag 
15 augustus

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

OCMW SOCIALE DIENST
Gesloten op maandag 5 juni, op dinsdag 11 en 
vrijdag 21 juli en op dinsdag 15 augustus

09.00-11.45 
18.00-19.00 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk 09.30-10.30
Zitdag Dorpshuis Morkhoven 11.00-12.00

OCMW DIENST RECHTSHULP
Gesloten op maandag 5 juni, op dinsdag 11 en 
vrijdag 21 juli en op dinsdag 15 augustus

09.00-11.45 
18.00-20.00 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

DIENSTENCENTRUM ’T CONVENT
Gesloten op maandag 5 juni, op dinsdag 11 en 
vrijdag 21 juli en op dinsdag 15 augustus

09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00

KRINGKRUIDENIER
Gesloten op dinsdag 11 juli en van 14 tot en met 
25 augustus

10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL
Gesloten op dinsdag 11 juli en van 14 tot en met 
25 augustus

13.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

OPENBAAR COMPUTERLOKAAL  
’T PEESEEKE
Gesloten op maandag 5 juni, op dinsdag 11 en 
vrijdag 21 juli en op dinsdag 15 augustus

13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 10.00-12.00

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 in juli en augustus
Van zaterdag 1 juli tot en met zondag 3 september 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 openen om 11 uur. Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad met veel spelmateriaal!.


