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Opening toeristisch seizoen
Nieuwe toeristische film stelt Herentals in 
al zijn glorie voor
Op zondag 27 april is het weer zover. Dan opent opnieuw het toeristisch seizoen. 
Het belooft net zoals andere jaren een groot feest te worden. Maar in tegenstelling 
tot andere jaren vinden de activiteiten vooral plaats op de Grote Markt. Want daar 
organiseert de stad een groot kinderfeest. Kinderen kunnen zich laten grimeren, 
zich uitleven op het springkasteel en hun beste danspasjes uitproberen in de kinder-
disco. 

Bovendien valt het historische Spel van de Roetaert dit jaar uitzonderlijk samen 
met de opening van het toeristisch seizoen. Kinderen tussen drie en twaalf jaar 
kunnen dan pluchen konijntjes vangen die uit de toren van de Lakenhal worden 
gegooid. Wie het konijn met het strikje vangt, wint een fiets.

De nieuwe vrijetijdswinkel zal de hele dag open zijn. Kom gerust een kijkje ne-
men. De dienst toerisme trakteert iedere bezoeker op een lekker ijsje. U kunt 
zich hier ook inschrijven voor de jaarlijkse wandel- en fietszoektochten die op 
deze dag van start gaan. Iedere deelnemer krijgt hier de nieuwe toeristische 
film van Herentals cadeau. U hebt tot 14 september de tijd om de zoektocht 
af te werken.

De toeristische film is een coproductie van de stad en Toerisme Herentals 
vzw. Het Herentalse bedrijf Visions werkte drie jaar aan de film en het 
resultaat is om trots op te zijn. Herentals staat immers in al zijn pracht 
en glorie in de kijker. U maakt een meeslepende tocht (in vier talen, met 
ondertitels) door onze stad en onze natuur. De film wordt onder meer 
verdeeld onder de Herentalse bedrijven en in de toeristische sector.

Meer informatie over de opening van het toeristisch seizoen en een 
filmbespreking vindt u op pagina 4.

Beste stadsgenoten,

De lente is weer in het land. In deze periode van het jaar brengen vele mensen hun tuin thuis in orde en wordt 

er ijverig geplant en bewerkt. Het is immers aangenaam terug buiten te kunnen vertoeven in een groene en 

propere omgeving. Ook de mannen en vrouwen van de gemeentelijke groendienst hebben hun handen vol om 

onze openbare parken en plantsoenen in orde te brengen. Het is voor hen niet altijd een gemakkelijke taak. Er 

komt meer en meer openbaar groen in onze stad, in elke nieuwe straat vragen te mensen terecht voldoende 

aanplantingen en groenstroken. Door de vlaamse wetgeving worden de gemeenten gedwongen minder en 

minder chemische onkruidbestrijders te gebruiken. Dat is goed voor de volksgezondheid, maar geeft wel meer 

werk en arbeidsdruk voor onze groendienst. We genieten allemaal graag van kleurig en goed onderhouden 

openbare parken en pleintjes, zonder zwerfvuil, zonder hondenpoep en vandalisme. 

Laat ons zuinig zijn op onze openbare ruimte, en het werk van de gemeentelijke 

arbeiders respecteren.
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wETENSwAARd
Nieuwe verkeersregeling in Lantaarnpad en Nonnenstraat
De heraanleg van het Lantaarnpad is klaar. Hiermee sluit het Lantaarnpad aan bij het her-
nieuwde stadscentrum. Het Lantaarnpad heeft brede stoepen en een geasfalteerd wegdek. 
Vooral de stoepen zijn een hele verbetering tegenover vroeger. 

Voortaan geldt in het Lantaarnpad eenrichtingsverkeer van de Grote Markt naar de Nonnen-
straat. Ook in de Nonnenstraat geldt voortaan eenrichtingsverkeer van de Bovenrij naar de 
Koppelandstraat. In de Koppelandstraat eenrichtingsverkeer van de Grote Markt tot aan de 
inrit van het parkeerterrein van Delhaize. Fietsers en bromfietsen mogen in beide richtingen 
blijven rijden.

Nieuwe voetpaden voor Diependaal
De voetpaden in de wijk Oud-Diependaal kregen de afgelopen weken een nieuw uitzicht. De heraanleg is nu klaar. De plan-
nen van de groenaanleg zijn uitgetekend en sluiten aan op de groenaanleg van Nieuw-Diependaal. De groendienst wacht 
enkel nog op de oplevering van de nieuwe stoepen om te starten met de groenaanleg. 

Voorbereidende werkzaamheden in de Kerkstraat
In augustus start de heraanleg van de Kerkstraat. Pidpa voert einde maart, begin april al een aantal voorbereidende werk-
zaamheden uit. Er komt een nieuwe hoofdwaterleiding omdat de oude niet meer voldoet. De nieuwe hoofdwaterleiding 
komt onder de rijweg. De werkzaamheden gebeuren in drie stappen. Eerst plaatst Pidpa de nieuwe hoofdleiding en sluit ze 
dan aan met de huizen. Daarna wordt er water door de leiding gelaten. Het water wordt gekeurd tot het van een goede 
kwaliteit is. Ten slotte wordt de oude hoofdleiding verwijderd. Tijdens deze werkzaamheden is de Kerkstraat ongeveer een 
maand niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Plaatselijk verkeer tot aan de werf van die dag blijft mogelijk.

Kinderen ravotten op speelterrein Leemputten 
De kinderen van Leemputten en omgeving kunnen voortaan ravotten op het nieuwe 
buurtspeelplein. Het speelterrein omvat een minivoetbalveld, een basketbalterrein 
en een aantal leuke speeltoestellen. De volledige aanleg van het speelterrein koste 
ongeveer 20.000 euro. De speeltoestellen zijn gemaakt van FSC-gelabeld hout. Ook de 
buurtbewoners hadden hun zeg in de aanleg. Zij legden tijdens twee buurtvergaderin-
gen hun ideeën over het nieuwe terrein aan de stad voor.

Dertigste Dennen Run 

Op zaterdag 26 april rijdt de Dennen Run voor de dertigste maal door onze 
stad. Voor vele kinderen met een handicap is de Dennen Run de belevenis 
van het jaar. In de voormiddag genieten de deelnemers van een rondrit langs 
rustige Kempense wegen. Na de middag vertoeft het gezelschap in Bobbejaan-
land. De start van de dertigste Dennen Run op de Grote Markt zal voor de 
vroege vogels opnieuw een spectaculaire en ontroerende ervaring zijn. 

Voor deze dertigste editie kan de organisatie opnieuw een beroep doen op 
een grote groep Vlaamse motorvrienden uit alle provincies en een sterke de-
legatie Nederlanders. De laatste jaren zette de internationalisering zich voort 

met de deelname van een vijftal Duitse motards. Dankzij hun vrijwillige inzet kunnen dit jaar meer dan negentig kinderen uit 
de Kempense scholen voor buitengewoon onderwijs mee.

De karavaan doet drie keer de Herentalse binnenstad aan. De organisatoren rekenen op het begrip van de andere wegge-
bruikers. Dit zijn de doortochten: 

09.15 uur:  Grote Markt, Fraikinstraat, Nederrij en Lichtaartseweg
11.15 uur:  Meivuurstraat, Poederleeseweg, Olympiadelaan, Belgiëlaan en Augustijnenlaan
11.30 uur: Aankomst in de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs
12.45 uur: Vertrek naar Bobbejaanland via Augustijnenlaan, Sint-Jobsstraat, Kamergoor en Proostenbosstraat
16.55 uur: Lichtaartseweg, Nederrij, Fraikinstraat, Hofkwartier, Grote Markt, Koppelandstraat en Augustijnenlaan 
17.00 uur: Aankomst in de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs
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Wachtlijst huurwoningen 
Sint-Janneke opent op 
maandag 14 april
Op maandag 14 april om 17 uur opent Eigen 
Haard de wachtlijst voor de huurwoningen van 
het nieuwe woonproject in de Gagelstraat en de 
Veenbesstraat. Dit woonproject is een initiatief 
van de Kleine Landeigendom, die er een dertig-
tal woningen bouwt. Eigen Haard beschikt in dit 
project over acht woningen met vier slaapka-
mers en een woning met vijf slaapkamers.

[i] Meer informatie: Eigen Haard, Augus-
tijnenlaan 28/6, tel. 014-85 98 00

Zangwedstrijd Herentals 
Feest
Op 1 augustus vindt op de Grote Markt het 
volksfeest Herentals Feest plaats. Ook dit jaar is 
er weer een zangwedstrijd. Deze zangwedstrijd 
was tijdens vorige edities steeds een schot in 
de roos. Al de finalisten over de jaren heen, ge-
tuigen van een fantastische ervaring. De zin om 
live op te treden voor een bomvol marktplein, 
begint ondertussen Vlaamse bekendheid en 
interesse te vertonen. Geïnteresseerd? U hoeft 
geen ervaring te hebben in zingen, optreden, 
wedstrijden, … Wie graag zingt of iemand kent 
die graag zingt, laat het ons weten en schrijf in. 

[i] U kunt het wedstrijdreglement aan-
vragen bij Christel Huysmans, huysmans.
christel@pandora.be. 

Infodag over het gebruik van 
de elektronische identiteits-
kaart
Op woensdag 16 april organiseren de over-
heidsdienst voor financiën, het stadsbestuur 
en het OCMW een informatiedag over de 
praktische toepassingen van de digitale iden-
titeitskaart. Jan Viaene van het ministerie van 
financiën verzorgt de informatie en toont hoe u 
een kaartlezer gebruikt. 

Er zijn twee sessies gepland: een in de namid-
dag en een ‘s avonds. Elke sessie duurt ongeveer 
anderhalf uur. De sessies zijn bestemd voor de 
burger maar kunnen zeker ook vrije beroepen 
interesseren. De namiddagsessie start om 14 
uur, de avondsessie om 19 uur. Beide sessies 
vinden plaats in de schouwburg van cc ’t Schali-
ken. Alle aanwezigen krijgen een gratis kaartle-
zer mee naar huis.

Oproep voor jonge ouders van Noorderwijk en Morkhoven 
Het stadsbestuur doet een oproep naar alle jonge ouders van Noorderwijk en Morkhoven om meer gebruik 
te maken van het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) in Sterrebos 3. Deze kinderopvang in Noorderwijk 
bestaat ondertussen een jaar maar kent slechts een matige opkomst. Dit is mogelijk te wijten aan de afstand 
tussen de scholen en de kinderopvang. Omdat het stadsbestuur de kinderopvang in Noorderwijk nog een kans 
wil geven, legt het bestuur ‘s morgens en ’s avonds een bus in om de kinderen van kinderopvang naar school en 
omgekeerd te brengen. Deze busritten zijn enkel mogelijk als er voldoende interesse. De stad vraagt dan ook 
om voor 30 april in te schrijven bij coördinator Lien Weytjens, tel. 014-22 25 58 of 014-26 06 37.

Blijft de interesse beperkt, dan moet de stad deze locatie sluiten en verhuist de kinderopvang naar een plaats 
waar de behoefte groter is. Het IBO in Sterrebos is een samenwerking van de stad met de Landelijke Kinder-
opvang vzw. De opvang gebeurt voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar op woensdagnamiddag en voor en na de 
schooluren. Op snipperdagen en in de vakanties kunt u terecht in Middenschool De Vesten in het centrum 
van Herentals. Het IBO is open van 6.45 tot 18.30 uur. 

Diftar
Vergeet stap 3 niet

Eind april ontvangt u een brief met de datum waarop uw nieuwe restafvalcontainer wordt gebracht. Deze 
datum valt ergens tussen einde april en begin mei. Als u een groene container wilt gebruiken, wordt op die dag 
uw groene bak voorzien van de computerchip. Wilt u geen groene container gebruiken, dan wordt uw groene 
bak die dag meegenomen. 

Let op: u mag uw nieuwe grijze container nog niet gebruiken. De laatste afvalophaling van de witte zakken 
vindt plaats op woensdag 18 juni. U mag de nieuwe grijze container pas gebruiken vanaf 1 juli.

Veeprijskamp zoekt jubilarissen
Op maandag 12 mei vindt op het multifunctionele terrein van Sint-Janneke de vijftigste editie van de vee-
prijskamp plaats. Dit belooft een ware feesteditie te worden. De stad is op zoek naar vroegere of huidige 
deelnemers die 15 jaar, 20 jaar of nog langer op de veeprijskamp aanwezig zijn. Zij mogen contact opnemen 
met de dienst feesten van de stad, Grote Markt 35, tel. 014-28 50 50. 

diftar
afval in balans

Kringwinkel vermindert uw afvalfactuur
De Kringwinkel is een ideale manier om uw herbruikbare goederen 
niet op de afvalberg te laten belanden. In 2007 zamelde de Herentalse Kringwinkel 268 ton goederen 
in. Dit komt neer op 10,5 kilogram herbruikbare goederen per Herentalsenaar. Het gemiddelde inge-
zamelde gewicht per inwoner in Vlaanderen bedraagt 5 kilogram zodat Herentals tot de koplopers in 
Vlaanderen behoort. Omdat u herbruikbare goederen gratis kunt brengen of laten ophalen, betekent 
de Kringwinkel in het Diftarsysteem ongetwijfeld een besparing op uw afvalfactuur. 

De inzamelploeg van de Kringwinkel brengt 36 % (95 ton) van de herbruikbare goederen naar het 
sorteercentrum, terwijl de Herentalsenaar 30 % (80 ton) zelf naar de Kringwinkel brengt. De contai-
ner in het recyclagepark is goed voor 34 % (92 ton) van de goederen. Door het succes van de inzame-
ling in het recyclagepark kwam er in maart een grotere hergebruikcontainer op het recyclagepark. De 
inzamelploeg maakt deze container minstens tweemaal per week leeg.

[i] De Kringwinkel, Lierseweg 136, Kringwinkelnummer tegen zonaal tarief 015-23 73 93, 
www.dekringwinkelzuiderkempen.be

Van 12 april tot 30 augustus is de Zandstraat alle zaterdagen verkeersvrij tussen 11 en 18 uur. De door-
gang van de Collegestraat naar de Nieuwstraat blijft behouden. Op deze manier kunt u aangenaam winke-
len of een terrasje doen in de binnenstad.

Op zaterdag 5 en zondag 6 april organiseert de middenstandsvereniging Thals vzw naar jaarlijkse ge-
woonte Shop in Thals. Heel het weekend zijn er tal van evenementen in de winkelstraten. De Zandstraat 
is tijdens Shop in Thals autovrij op zaterdag en zondag, telkens tussen 12 en 18 uur. Aan de kant van het 
Boerenkrijgmonument kunt u niet parkeren omdat hier de modeshow plaatsvindt. Parkeren blijft mogelijk 
op de gratis P-route langs de Augustijnenlaan.
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ontstond de vrijetijdswinkel. 
In de vrijetijdswinkel kan iedereen terecht voor toeris-
tische informatie. Er liggen folders over evenementen 
en bezienswaardigheden in Herentals maar ook over 
andere toeristische streken in België. Toeristen ko-
men hier soms binnen om een stadsplan te vragen, 
om te vragen welke bus ze moeten nemen, … Ver-

der kunt u hier tickets kopen voor voorstellingen in 
het cultuurcentrum. Een groot succes zijn ook de He-
lemaal Herentals Kadocheques hier verkrijgbaar zijn. 

De vrijetijdswinkel organiseert onder meer de 
opening van het toeristisch seizoen, het Spel van 
de Roetaert, de Open Monumentendag en de 
kerstmarkt. Verder stellen zij elk jaar een fiets- 
en wandelzoektocht samen. Tijdens de zomer 
zorgen zij ook voor begeleide wandel- en fiets-
tochten. Nieuw dit jaar is de startdag van Het Groe-
ne Neteland op 18 mei. Die wordt georganiseerd in 
samenwerking met Olen, Grobbendonk, Herenthout, 
Vorselaar en Kasterlee.

Op weekdagen is de vrijetijdswinkel open van 9 tot 12 
uur en van 13.30 tot 16 uur. Tijdens de zomermaan-
den en de winkelweekends in december en tijdens 
de braderie kunt u er ook terecht 
op zaterdag en zondag van 10 
tot 15 uur. Binnenkort is de 
vrijetijdswinkel elke zaterdag 
open.

oPENINg ToERISTIScH SEIzoEN

Programma

Tussen 10 en 17 uur kunt u in het 
infokantoor van Toerisme Heren-
tals terecht voor een open dag 
met streekproevertjes en ijsjes. U 
kunt zich hier inschrijven voor de 
nieuwe fiets- en wandelzoektocht. 
Elke deelnemer ontvangt als geschenk 
de nieuwe toeristische film van onze stad. Er staan een 
aantal gratis fietsen ter beschikking om aan deze zoek-
tocht deel te nemen. Wandelaars kunnen kiezen voor 
het wandelevenement langs het wandelnetwerk. Dit 
evenement wordt georganiseerd in samenwerking met 
Toerisme Kasterlee en Toerisme Retie. Om 14.30 uur 
start het Spel van de Roetaert. Voor en na dit histori-
sche spel speelt de kinderdisco Kids Disco Time.

De vrijetijdswinkel

Jaarlijks komen er 450.000 toeristen naar onze stad. 
Dit aantal is verspreid over stadsbezoeken, natuurbe-
zoeken, het Netepark, de Toeristentoren, BLOSO, Hi-
drodoe, de Brink, ... De combinatie van monumenten, 
recreatie op en langs het water, wandelen en fietsen 
in groen trekt toeristen aan. Bij de jeugd is vooral het 
Netepark een topper. Fietsen langs knooppunten is 
ook nog altijd erg in trek. Sinds vorig jaar kan men ook 
wandelen langs knooppunten over de Kempense Heu-
velrug (Herentals - Kasterlee - Retie).  

Bij de opening van cc ’t Schaliken vorig jaar veranderde 
er ook heel wat voor de toeristische dienst van onze 
stad. Het toeristische kantoor verhuisde naar de be-
nedenverdieping van ’t Schaliken en verschafte vanaf 
toen naast toeristische ook culturele informatie. Zo 

Helemaal Herentals, een aanrader 

Hoofdrollen: de Lakenhal, het Begijnhof, de Kleine Nete 
en vele andere Herentalse bezienswaardigheden
Duur: 17 minuten
Productie: Toerisme Herentals vzw, stadsbestuur He-
rentals en Visions bvba
Ongeveer drie jaar geleden begon de Herentalse firma 
Visions op vraag van het stadsbestuur en Toerisme 
Herentals vzw met de productie van een wervende 

film over Herentals. Aan de hand van 
onderwerpen als toerisme en cultuur, 

onderwijs en economie, vrije tijd en 
uitgaansleven en sport en recreatie 
schetst de film een beeld van wat 
onze stad zo bijzonder maakt, niet 

alleen om te bezoeken maar ook om 
in te wonen, om in te sporten, om in 

te ontspannen … kortom om in te leven. De 
film toont een veertigtal herkenningspunten en zet ze 
prachtig in de kijker. Dit gebeurde onder meer met een 
helikopter zodat u ook spectaculaire luchtbeelden te 
zien krijgt. De film is te bekijken in vier talen.

Wilt u deze film graag aan uw collectie toevoegen? 
Neem dan deel aan de wandel- of fietszoektocht van 
de dienst toerisme. Elke deelnemer ontvangt een gra-
tis exemplaar. Inschrijven voor deze zoektochten kan 
vanaf 27 april bij de dienst toerisme, Grote Markt 35. 
Na 27 april is de dvd voor 5 euro te koop bij de dienst 
toerisme.

Bent u benieuwd naar de film? Zou u graag de 
première van de film op 10 april bijwonen? Bel 
dan snel naar de dienst toerisme op het num-
mer 014-21 90 88. De eerste twintig bellers 
worden uitgenodigd op de persvoorstelling.

Op zondag 27 april wordt in de Antwerpse Kempen het toeristische seizoen feestelijk ingezet. In Herentals is deze opening stee-
vast de aanleiding voor een groot feest. Dit jaar zijn de activiteiten gecentraliseerd op de Grote Markt. Samen met de opening 
van het toeristisch seizoen vindt op de Grote Markt ook het Spel van de Roetaert plaats. 
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dE doRPEL bESTAAT TwINTIg jAAR
Op 25, 26 en 27 april bestaat ontmoetingshuis De Dorpel twintig jaar. Voor de vrijwilligers en bezoekers van De Dorpel is dit het moment 
om met hun talenten naar buiten te komen. De feestelijkheden vinden plaats in zaal ’t Hof op de Grote Markt. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 
april kunt u om 20 uur een revue bezoeken waarbij dans, toneel, muziek en poëzie centraal staan. Op zaterdag 26 en zondag 27 april is er 
om 14 uur een modeshow, een kinderprogramma met goochelacts en ballonnen en een cultureel programma met dans, poëzie en muziek. 
Op zaterdag en zondag is er om 17 uur ook nog een café chantant.

werknemers en vrijwilligers van binnen en 
van buiten de doelgroep.

Naar de Dorpelshop

De Dorpelshop is een tweedehandswinkel 
waar kleding, schoenen en textiel verkocht 
worden tegen lage prijzen. De kleding is af-
komstig van mensen uit Herentals en om-
streken. In de sorteerruimte kijken de vrij-
willigers de kleding grondig na. Beschadigde 
of vuile kleding komt niet in de winkel. De 
opbrengst van de verkoop gaat volledig 
naar de organisatie van andere activiteiten 
van De Dorpel. De Dorpelshop is open op 
woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 
uur. Op feestdagen is de winkel gesloten. 

Welkom in de keuken

De keuken van De Dorpel is klein maar ge-
zellig. Er werken afwisselend vier personen, waaron-
der een kokkin en drie vrijwilligers. De keuken is open 
vanaf 9 uur. Op dinsdag, woensdag, donderdag en 
vrijdag kunt u vanaf 11 uur een bezoek brengen aan 
het restaurant. De Dorpel heeft op die dagen tussen 
de 20 en 25 mensen op bezoek. Een middagmaal kost 
2 euro, soep met brood 0,50 euro. De maaltijden zijn 
gezond en de bezoekers mogen suggesties doen over 
het menu. 

Wegwijs

De Dorpel heeft een wegwijsdienst op woensdag, 
donderdag en vrijdag van 13 tot 16.30 uur. Meestal 
zijn er twee vrijwilligers aanwezig. Ze bieden een luis-
terend oor en zoeken samen met de bezoeker naar 
oplossingen voor problemen. De wegwijsdienst werkt 
rond thema’s zoals omgangsvormen, gezinssituaties, 
huisvesting, energiegebruik en budget.

Computerklassen

De Dorpel biedt zowel een beginners- als een gevor-
derdencursus voor computer aan. De beginnerscur-
sus bestaat uit een kennismaking met de meest gang-
bare computerprogramma’s. De gevorderdencursus 
omvat onder meer lessen over het maken van een 
website.

De eetgroep

De eetgroep van De Dorpel organiseert jaarlijks vier 
etentjes waarop mensen elkaar beter leren kennen. 
Het is ook een uitgelezen gelegenheid om bezoeker 
en vrijwilliger samen te brengen. 

Weekendgroep

De weekendgroep verzorgt elke zondag tussen 14 en 
17 uur een ontmoetingsmoment voor personen die 
zich eenzaam voelen. Het aantal bezoekers varieert. 
De bezoekers zoeken vooral gezelligheid. Er wordt 

heel veel gelachen tijdens de ontmoetingen. Soms 
vraagt een bezoeker een privégesprek met een van 
de vrijwilligers. Dit gesprek vindt dan plaats in de ver-
gaderruimte. 

Hobbygroep

De hobbygroep van De Dorpel komt elke donderdag 
van 13 tot 16 uur samen om in groep creatief bezig 
te zijn. De groep maakt op goedkope manier knutsel-
werkjes en kaartjes voor verschillende gelegenheden. 
De deelnemers kunnen ontsnappen uit de dagelijkse 
sleur en leren in een gezellige sfeer hun tijd nuttig te 
gebruiken.

Atelier

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand tus-
sen 18.30 en 20.30 uur kunt u in De Dorpel terecht 
voor het atelier, waar culturele en maatschappelijke 
ontplooiing centraal staan. De opdrachten zijn voor 
iedereen geschikt. De bedoeling is zichzelf te overstij-
gen en de grenzen te verleggen.

Lees- en schrijfgroep

Elke woensdag komen een tiental bezoekers van De 
Dorpel samen om te werken aan hun problemen met 
lezen of schrijven. Het niveau is heel verschillend. De 
deelnemers kiezen zelf welke oefeningen ze willen 
maken. Er wordt ook gewerkt rond actuele thema’s 
en er is aandacht voor het zelfvertrouwen.

De Dorpel
Sint-Waldetrudisstraat 37
2200 Herentals 
014-21 40 73
dedorpel@edpnet.be
http://www.dedorpel.org

De Dorpel, een stukje geschiedenis

Twintig jaar geleden startten Zuster Maria Van 
Campenhout, Ria Szekér, Suzanne Dinckhuysen en 
Ria Verhaegen met groot enthousiasme een lees- 
en schrijfgroepje. De Dorpel ontstond toen deze 
groep onderdak vond in de huidige locatie in de 
Sint-Waldetrudisstraat. De naam werd gekozen 
omdat het een plek moest worden met lage drem-
pel.

In 1988 werd de benedenverdieping een ontmoe-
tingsplaats. Een jaar later ziet de zondagsontmoeting 
het licht en worden er rijlessen gegeven. In de jaren 
negentig komt er een praatgroep voor vrouwen, 
een doegroep, een zelfhulpgroep voor echtgeschei-
denen, een avondbijeenkomst voor alleenstaanden 
en een keer per maand een feesteten.

In 1992 start De Dorpel in een aanpalend huis in de 
Spekmolenstraat de tweedehandswinkel De Dor-
pelshop. In 1993 krijgt De Dorpel het statuut van 
vzw en start een wegwijsdienst op. Al snel starten 
ook enkele vrijwilligers met het dagelijks middag-
maal. Sindsdien is een kok met een artikel 60-sta-
tuut een vaste waarde in de keuken.
In 1994 ontstaat de bewegingsgroep. Bewegen en 
turnen, dansen, zwemmen, wandelen en fietsen 
helpen om te durven leven en werken groepsvor-
ming in de hand. Kunst en creativiteit krijgen een 
plaats via het atelier. In 1995 krijgt De Dorpel een 
nieuw kleedje en dat is de aanleiding voor een pro-
ject rond behangen, schilderen en vloer leggen.

In 2001, het jaar van de vrijwilliger, krijgt De Dorpel 
een officiële erkenning als vrijwilligersorganisatie. In 
2002 komt de erkenning van vereniging waar armen 
het woord nemen en een aansluiting bij Welzijns-
schakels. In 2003 voert De Dorpel het toneelstuk 
Met eigen woorden op en is er een tentoonstelling 
met schilderijen. 2004 staat in het teken van toneel 
spelen en computeren. 

In 2005 levert het atelier meer dan 90 schilderijen 
voor een prachtige tentoonstelling in de Lakenhal. 
In 2006 is het tijd voor een poëtisch jaar. Dit le-
vert een bundel aangrijpende gedichten op met als 
thema ‘hopen en dromen’.

Verdere groei was en is niet meer te stuiten. De 
stap naar structureel werken werd in 2007 ver-
sterkt en aangemoedigd door de stichting van een 
afzonderlijke werking in vzw De Fakkel, als vereni-
ging waar armen het woord nemen en lid van het 
Vlaams Netwerk Vlaanderen.

Ontmoetingshuis voor mensen in armoede

De Dorpel is een laagdrempelige ontmoetingsplaats 
die armoede en uitsluiting in de samenleving wil be-
strijden. Het ontmoetingshuis biedt een ruim en geva-
rieerd aanbod van diensten en activiteiten dat mensen 
in armoede groeikansen biedt. Zo werkt De Dorpel 
aan een positieve beeldvorming van mensen in armoe-
de. Voor zijn werking doet De Dorpel een beroep op 
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Theater Malpertuis
Mevrouw Appelfeld
Vrijdag 18 april
Schouwburg cc ’t Schaliken
20 uur
UITVERKOCHT!

Theater Paljas
Wintertulpen
Vrijdag 25 april
Schouwburg cc ’t Schaliken
20 uur
LAATSTE TICKETS!
Toegangsprijs: 10 euro / 8,50 euro (korting) / 7 
euro (abo) 

SimoensTrio
Dinsdag 29 april 
Schouwburg cc ’t Schaliken
20 uur
LAATSTE TICKETS!

Toegangsprijs: 10 euro / 8,50 euro (korting) / 7 
euro (abo) 

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

De Sanseveria’s
Uit de tijd – een humoristisch programma met liedjes uit de jaren 50 - 70
Vrijdag 4 april 
Schouwburg cc ’t Schaliken
14.30 uur

De drie vrouwentongen Sandra, Vera en Ria vormen samen De Sanseveria’s. De Sanseveria’s brengen op hu-
moristische wijze een prachtig liedjesprogramma en staan garant voor een namiddag ouderwets amusement 
met een lach en een traan. Hun repertoire bestaat uit een eigen vertolking van Nederlandstalige liedjes uit 
de jaren vijftig tot en met zeventig, aangevuld met zelfgeschreven liedjes en teksten.

[i] De toegangsprijs bedraagt 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. 
Hebt u recht op korting, dan betaalt u 8,50 euro.

Intgeniep 
ZigZelf
Zaterdag 5 april
Schouwburg cc ’t Schaliken
20 uur

Intgeniep ontstond in 2001 in en rond Herentals en groeide uit tot een cabaretgroep die humor, theater en 
muziek eigenzinnig combineert. Met hun eerste shows hebben ze op menige Vlaamse en Nederlandse lach-
spier gewerkt en in 2007 wonnen ze ei zo na het  het prestigieuze Leids Cabaretfestival. In ZigZelf zoeken ze 
de mogelijkheden van pure fantasie, verpakt in humor van de meest absurde plank. Geniet zonder schroom 
en schuw de lach niet, laat staan de glimlach.

[i] De toegangsprijs bedraagt 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. 
Hebt u recht op korting, dan betaalt u 8,50 euro.

Oxalys Ensemble
Aperitiefconcert
Zondag 6 april
Lakenhal
11 uur

Het Oxalys Ensemble duikt in het vroegromantische kamermuziekrepertoire. Met de Serenade in D van Beet-
hoven als uitgangspunt komt het Oxalys Ensemble terecht bij zijn leerling Ferdinand Ries, die bijzonder mooie 
fluitkwartetten schreef. Helaas bleef Ries door de prominente aanwezigheid van zijn leermeester al te veel 
in zijn schaduw staan. Het ensemble neemt ook Il Barbiere di Siviglia onder handen, niet in de originele versie 
van Rossini, wel de bewerking van Joseph Küffner. Om duimen en vingers bij af te likken.

[i] De toegangsprijs bedraagt 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro. 
Hebt u recht op korting, dan betaalt u 6,50 euro.

Theater Froe Froe
Pinokia (+ 6 jaar)
Zondag 20 april
Schouwburg cc ’t Schaliken
14.30 uur

Theater Froe Froe speelt het overbekende Pinokkio-verhaal in een mix van poppenspel en videobeelden. 
Zelden slaagde een schrijver erin een mooiere pop op papier te zetten dan Collodi met zijn houten Pinok-
kio. Pinokia is een keihard eenouderverhaal en vertelt een levensles met een happy end. Theater Froe Froe 
brengt zowat het beste jeugdtheater dat er in Vlaanderen te zien valt. In 2007 mochten ze dan ook terecht 
de Cultuurprijs Jeugdtheater van de Vlaamse Gemeenschap in ontvangst nemen.

[i] De toegangsprijs bedraagt 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro.
 Hebt u recht op korting, dan betaalt u 6,50 euro.

Programma cc ’t Schaliken – APRIL
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koningspinguïn

Theaterling, de vijftienkoppige, jonge spelersben-
de van Theaterspektakel, brengt het verhaal van 
Lodewijk de pinguïn. Lodewijk is een vreemde 
pinguïn, die gelooft dat hij kan vliegen. Want hij 
is toch een vogel en vogels kunnen vliegen … 
Maar niet alle pinguïns geloven Lodewijk. De 
oude Filemon schreeuwt elke dag dat pinguïns 
niet kunnen vliegen. Maar de mooie Madeleine 
vindt dat Lodewijk het op zijn minst mag probe-
ren. Tot de koning der koningspinguïns zich met 
de zaak bemoeit …

Lodewijk is een verhaal voor jong en oud over 
dromen, vriendschap en een twijfelende pinguïn 
die niet altijd in de pas loopt.

Zaterdag 12 april, 20 uur
Zondag 13 april, 15 uur
Zaterdag 19 april, 20 uur
Zondag 20 april, 15 uur

[i] De voorstellingen vinden plaats in de 
kamertheaterzaal van ’t Hof, Grote Markt 
41. Reservaties bij cc ’t Schaliken, Grote 
Markt 35, tel. 014-28 51 30.
Volwassenen: 5 euro, kinderen tot 12 jaar: 
3 euro

Cultuurraadquiz

Op vrijdag 4 april organiseert de Herentalse cul-
tuurraad voor de derde maal een algemene quiz. 
De quiz vindt plaats in zaal ‘t Hof op de Grote 
Markt en start om 20 uur. De quiz is bestemd 
voor ploegen van 4 of 5 personen. Wegens het 
succes van vorig jaar beperkt de cultuurraad 
het aantal inschrijvingen om toch zitcomfort te 
garanderen. Snel inschrijven is dus de boodschap 
en dat kan bij Gert Meir, tel. 014-22 18 72,  gert.
meir@telenet.be. 
Geef bij inschrijving ook uw ploegnaam en een 
contactpersoon op.

cuLTuuR
Erfgoeddag 2008
Geboren in het land van Nete en Aa
zaterdag 12 en zondag 13 april

Op zaterdag 12 april en zondag 13 april vindt de achtste editie van de 
Erfgoeddag(en) plaats. Ook Herentals werkt mee aan het project. We doen 
dat echter niet in ons eentje. Sinds enkele maanden werken we samen in een 
erfgoedvereniging van zeven gemeenten uit onze regio, waartoe ook Grobben-
donk, Herenthout, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar behoren. Die erfgoedvereni-
ging kreeg de naam Kempens Karakter en wil dit jaar actief meewerken aan de 
Erfgoeddag 2008. 

Het centrale thema voor die Erfgoeddag is ‘wordt verwacht’. Bezoekers kunnen op zaterdag 12 april en 
zondag 13 april in het oude Sancta Maria-moederhuis van Herentals terecht voor een tentoonstelling met 
tal van originele invalshoeken rond het thema zwangerschappen en geboortes. U kunt kennismaken met de 
kerkelijke rites, de evolutie van de naamgeving, de geschiedenis van de verloskunde, de gebruiken en tradities 
in het vieren van geboortes, de mystiek van zwangerschappen, …

Kom zeker eens een kijkje nemen! Het Sancta Maria-moederhuis in de Augustijnenlaan opent de deuren op 
12 april van 14 tot 18 uur. Op zondag 13 april is het moederhuis geopend van 10 tot 18 uur. U kunt er terecht 
voor een mooie en interactieve tentoonstelling. Verschillende kamers van het gebouw werden ingericht om 
er voorwerpen, tekeningen, panelen, audio- en videomateriaal te presenteren. De toegang is gratis. 

Bibnieuws

Ook in april staan er verschillende activiteiten op stapel in de bib. Een overzicht …

Haatweeooh! – tentoonstelling

U gebruikt het om te douchen, om uw handen mee te wassen, om te drinken en om in te zwemmen. Som-
migen hebben het in hun knie, anderen zijn er bang voor. Water is alom aanwezig in onze maatschappij en 
maakt een vast onderdeel uit van onze dagelijkse handelingen. En water is er altijd genoeg, draai de kraan 
maar open. Maar klopt dat wel? Raakt zuiver drinkbaar water niet uitgeput? Is water in andere werelddelen 
ook een evidentie? Is water een economisch goed of een fundamenteel mensenrecht? Welke conflicten 
bestaan er over water? En hoe moet dat als wij ons blijven vermenigvuldigen terwijl de hoeveelheid water 
vermindert? De tentoonstelling staat in de polyvalente ruimte van de bibliotheek en is vrij te bezoeken tijdens 
de openingstijden.

Tuinboeken in de kijker

Zodra de zon begint te schijnen, begint het in onze tuin te kriebelen. Bent u op zoek naar een origineel 
ontwerp? Wilt u informatie over bijzondere planten? Ideeën nodig over kleurige bloembakken? Dan moet 
u beslist eens langs de bib wandelen. In april staat op de eerste verdieping een themastand over tuinieren, 
aardbeien kweken en zwemvijvers. Alle tentoongestelde boeken kunnen ontleend worden.

Erfgoeddag 2008

Op zondag 13 april vindt de achtste editie van de Erfgoeddag plaats. Ook in de bibliotheek besteden we 
aandacht aan dit evenement. 

Bib opent doek

Filmfestival Open Doek vindt dit jaar van 18 tot 27 april voor de zestiende maal plaats in Turnhout. Open 
Doek heeft de afgelopen jaren een stevige reputatie opgebouwd als een festival dat aandacht biedt aan 
minder bekende films, uit minder voor de hand liggende regio’s. Het zijn vaak films die u niet te zien krijgt in 
grote bioscopen, en dat is dikwijls zeer ten onrechte. Tijdens het festival kunt u op de tweede verdieping van 
de bibliotheek minder bekende films uitlenen. U kunt maximaal twee dvd’s per lenerskaart ontlenen en de 
uitleenvergoeding bedraagt 1,50 euro per stuk.

[i] Wilt u graag op de hoogte blijven van de activiteiten in de bib, geef dan uw e-mailadres 
door aan de baliemedewerkers of mail het naar herentals@bibliotheek.beLodewijk de 
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Open repetitie van Vocaal 
Ensemble Markant

Vocaal Ensemble Markant is een koor dat zich 
niet tot één enkel muzikaal genre wil beper-
ken. Begin dit jaar brachten ze een concert 
met swingende muziek uit de Verenigde Staten. 
Nu bereidt het koor zich onder meer voor op 
een uitvoering van het Requiem van Fauré. Op 
zondag 27 april houdt Markant van 13.30 uur tot 
16.30 uur een open repetitie in de Lakenhal. Al 
wie geïnteresseerd is of wie gewoon graag wat 
mooie koormuziek wil horen, is welkom.

Lakenhal
Grote Markt
zondag 27 april
van 13.30 tot 16.30 uur

Open dag van de Herentalse 
Houtsnijdersclub

De Herentalse Houtsnijdersclub bestaat vier jaar 
en telt 43 leden. Op zondag 27 april organise-
ren ze een open dag in de werkhuizen van het 
Koninklijk Technisch Atheneum. De werken van 
de leden van de voorbije jaren worden tentoon-
gesteld. 

Koninklijk Technisch Atheneum
Hondsberg, Herentals
zondag 27 april
van 13 tot 18 uur 

Tentoonstelling van
Kunstkring 80

Kunstkring 80 is een vereniging van 38 creatieve 
leden en stelt schilderijen, beeldhouwwerk en 
keramiek tentoon.

Lakenhal
Grote Markt
van 26 april tot en met 4 mei 
maandag gesloten
van 14 tot 18 uur

Open atelierdagen van
Tabula Rasa

Tabula Rasa houdt open atelierdagen tijdens het 
eerste weekend van de Week van de Amateur-
kunsten. 

Tabula Rasa
Schoolstraat 44/2
zaterdag 26 april van 14 tot 19 uur
zondag 27 april van 14 tot 19 uur

Tentoonstelling van Atelier X en François Van Roy

Atelier X is een 
groep kunstschilders 
die samenkomen in 
een atelier om zich 
verder te ontplooien. 
De groep bestaat uit 
leerlingen van de afde-
ling schilderen van de 
Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunst. 

Naast de schilderwerken van Atelier X krijgen ook de werken van François Van Roy een plaats in het kasteel. 
François Van Roy is ook een leerling van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst. In zijn abstract 
expressionisme speelt het experiment een grote rol. Hij gebruikt marmerpoeder, gips, tegellijm, terracotta, 
hout, acryl- en olieverf, terwijl spatel, paletmessen en schraapmateriaal het penseel vervangen. 

Kasteel Le Paige
Nederrij 135
woensdag en vrijdag van 14 tot 18 uur
zaterdag, zondag en donderdag 1 mei van 13.30 tot 17.30 uur

Algemene quiz van Curieus

Curieus organiseert een quiz voor iedereen die zijn hersenen nog eens wil trainen. Ploegen mogen bestaan 
uit minimaal drie en maximaal vijf personen. Inschrijven kost 12 euro per ploeg. U kunt betalen op de avond 
van de quiz. De eerste vier ploegen ontvangen een wijnpakket, maar iedereen heeft prijs. Er is ook een tom-
bola voor de aanwezigen.

Inschrijven kan bij Gert Meir, tel. 014-22 18 72, gert.meir@telenet.be of bij Willy De Wachter, tel. 014-70 79 
39, willy.de.wachter@telenet.be

Zaal ’t Hof
Grote Markt 41
woensdag 30 april 
20 uur

Open repetitie van de Koninklijke 
Aloude Sint-Sebastiaansgilde

De dansers van de Koninklijke Aloude Sint-Sebastiaansgil-
de herscheppen de Kempense en Oud-Brabantse dansen 
die eertijds bij verhuizingen, bruiloften en festiviteiten 
werden uitgevoerd. Zij doen dit in de traditionele kledij. 
De dansen worden ingeoefend in het paviljoentje van het 
Begijnhof. 

De dansgroep treedt op bij feestelijke gelegenheden en 
voor het goede doel. De dansgroep neemt ook deel aan 
de wedstrijden op Kempense Gildenfeesten en aan dans-

namiddagen georganiseerd door de Hoge Gildenraad der Kempen. Regelmatig wordt samengewerkt met 
dansers uit andere gilden. De gilde telt momenteel nog een vijftal actieve dansparen.

’t Paviljoentje
Begijnhof
dinsdag 29 april 
van 20 tot 22 uur

wEEk VAN dE AmATEuRkuNSTEN VAN 25 APRIL ToT EN mET 4 mEI
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Liebeskummer lohnt sich 
nicht my darling

Na de sterk gesmaakte revue Pantomime voor 
de blinden in 2007 zorgt Kreutzfeld Verein ook 
dit jaar voor een productie van formaat. Teksten 
van Hans Teeuwen, Brigitte Kaandorp en Theo 
Maassen worden op eigenzinnige manier in de 
echt verbonden tijdens een authentiek Vlaams 
trouwfeest. 

Volkshuis - Revue
Sint-Magdalenastraat 26
vrijdag 2 en zaterdag 3 mei om 20 uur
vrijdag 9 en zaterdag 10 mei om 20 uur
reserveren via www.kreutzfeldverein.be

Schilderprijs Talens Palet 
2008 - Voorronde Herentals

‘Vreemdgaan toegestaan’ is naast het thema van 
de WAK ook de opdracht van het Talens Palet, 
een nationale schilderswedstrijd, georganiseerd 
door KUNSTWERK[t]. Ook in Herentals vindt 
een voorronde plaats van deze wedstrijd voor 
niet-professionele kunstenaars. De laureaten 
mogen naar de finale, waar een jury onder lei-
ding van Herr Seele de winnaars bekend maakt. 
De inzendingen van de voorronde in Herentals 
kunt u bezichtigen in de foyer van cc ‘t Schaliken. 

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
van 14 tot 17 uur 
Zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur 
Niet op donderdag 1 mei!

wEEk VAN dE AmATEuRkuNSTEN VAN 25 APRIL ToT EN mET 4 mEI

Tentoonstelling personeelsleden stadsbestuur, OCMW en
Sint-Elisabethziekenhuis

Heel wat werknemers van de stad en het OCMW zijn in hun vrije tijd schilder, tekenaar, beeldhouwer, … 
Dat is niet abnormaal: de helft van Vlaanderen lijkt wel te liefhebberen in de een of andere kunsttak. Deze 
gedrevenheid delen met een zo groot mogelijk publiek: dat is het wezen van de amateurkunsten. Tijdens 
de Week van de Amateurkunsten willen de stad en het OCMW de kunstenaars onder hun personeel 
eens in de kijker zetten. Op 1, 2 en 3 mei zijn hun werken te bekijken in de bovenzaal van het OCMW. 

Bovenzaal van het OCMW
Nederrij 133/A
1, 2 en 3 mei
van 14 uur tot 17.30 uur

Lenteconcert Harmonie De Broederband

De Broederband en Music Band Avanti willen met hun Lenteconcert in de Week onderstrepen dat kunst 
beantwoordt aan een basisbehoefte van de mens. Het concert vindt plaats op zaterdag 26 april om 20 uur 
in het Volkshuis, Sint-Magdalenastraat 26. 

Op 23 augustus nodigen De Broederband en Music Band Avanti iedereen uit die ooit een instrument 
bespeelde en er mee is gestopt, om samen te musiceren. Want het is nooit te laat om de draad weer op 
te nemen. Elk niveau is welkom. Als u geen instrument bezit, zorgt de organisatie ervoor. Meer inlichtingen 
over dit project krijgt u bij Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be.

Tentoonstelling van Ellen Jans-
sens 

Ellen Janssens is graficus. Zij maakt illustraties en is de 
geestelijke moeder van Florke, een vertederende har-
tendief met een hoog carpe-diemgehalte. Voor de Week 
van de Amateurkunsten presenteert zij een reeks etsen 
met het portret als onderwerp. De kunstenares legt 
een intense emotie in haar werk en creëert zo unieke 
psychologische portretten die meer vertellen over het 
innerlijk dan over het uiterlijk van haar modellen.

cc ’t Schaliken
foyer
Grote Markt 35
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 
14 tot 17 uur
zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur
Niet op donderdag 1 mei!

Aperitiefconcert van kamermuziekensemble Luciano

Het Luciano-ensemble kan pronken met een rijk en uitgebreid repertorium dat zij tot nu toe gevonden 
hebben bij de grootmeesters van de barokke pracht en praal. De zoektocht langs onbekende paden levert 
opnieuw enkele minder bekende muzikale pareltjes op die het ensemble met gepolijste liefde serveert. Op 
het programma staan het Concerto in d voor sopraanblokfluit van Fasch, de Sonate in G van Graupner, het 
Concerto in C voor altblokfluit, viool en strijkers van Graun en het Concertino nr. 2 van Ricciotti.

Lakenhal
Grote Markt
zondag 27 april om 10.30 uur
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SPoRT
Zwangerschapszwemmen: een deugd voor moeder en kind

Als aanstaande moeder is het vaak niet vanzelfsprekend om wekelijks een sportief uurtje in te bouwen. Toch 
is het ook voor u belangrijk om actief bezig te blijven, zowel voor het eigen lichaam als voor de ontwikkeling 
van uw kind. 

Beweging houdt het lichaam fit en verhoogt een goede bloedcirculatie en spierfunctie. Bewegen in het water 
is daarbij een van de weinige activiteiten die u tot vlak voor de bevalling kunt beoefenen. Door de opwaartse 
kracht en masserende werking van het water kunt u de pijn, vermoeidheid en overbelasting even vergeten. 
Het verbeteren van de beweeglijkheid, het oefenen van specifieke spiergroepen en ademhalings- en ont-
spanningsoefeningen krijgen ruime aandacht tijdens de lessen. Zo worden moeder en kind voorbereid op de 
bevalling. 

Dankzij de begeleiding op muziek, de groepsgeest en het gebruik van verschillende soorten drijfmiddelen 
krijgen de lessen een speels en ontspannend karakter. Het sociaal contact tussen de deelnemers en de kans 
om ervaringen met elkaar uit te wisselen worden hierdoor positief beïnvloed.

Dankzij zwangerschapszwemmen verloopt het herstel na de bevalling vaak sneller en met minder problemen 
als zonder beweging tijdens de zwangerschapsperiode. Raadpleeg voor aanvang van de oefeningen steeds uw 
arts of gynaecoloog. Om deel te nemen moet u geen zwemdiploma hebben. De oefeningen vinden plaats in 
borstdiep water van 30°C.

Zwangerschapszwemmen: elke donderdag van 20 tot 21 uur (behalve tijdens schoolvakanties 
en feestdagen) in het Netepark. 

[i] Voor meer informatie neemt u contact op met de sportdienst, tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be. 

Lesgevers gezocht 

De sportdienst zoekt gemotiveerde en gediplomeerde lesgevers 
voor tewerkstellingen van korte en bepaalde duur tijdens het school-
jaar en voor vakantieperiodes. Het aanbod van de stedelijke sport-
dienst is veelzijdig. 

Zo zoekt de sportdienst begeleiders voor sportkampen voor het 
lager en middelbaar onderwijs, kleutersportdagen, turbozwemmen, 
zwemlessen tijdens het schooljaar, baby-, peuter- en kleuterzwem-
men, aquagymlessen, zwangerschapszwemmen, sporten met gehan-
dicapten.

U kunt zich kandidaat stellen als u houder bent van een diploma re-
gent (bachelor) of licentiaat (master) lichamelijk opvoeding, diploma 
kleuter- of lager onderwijs, diploma kinesitherapie, diploma Vlaamse 
Trainerschool - sporttakgericht of als u een derdejaarsstudent bent 
uit een van bovenvermelde richtingen. Indien u over een diploma 
hoger redder beschikt is dit een pluspunt voor alle zwemactiviteiten.

Het betreft tijdelijke tewerkstellingen voor sportkampen en initi-
atiereeksen. Voor de zwemlessen tijdens het schooljaar zoekt de 
sportdienst mensen die zich enkele avonduurtjes per week willen 
engageren.

[i] Wij verwachten uw kandidatuur met afschrift van 
diploma’s bij het stadsbestuur Herentals, Augustijnenlaan 
30 - 2200 Herentals voor 21 april 2008. Voor meer infor-
matie kunt u contact op nemen met de sportdienst, tel. 
014- 28 52 50, sportdienst@herentals.be 
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SPoRT
Finale Jeugdolympiade
Op zaterdag 19 april is Herentals de draaischijf 
van heel Vlaanderen voor de finale en de 
gouden medailles. In het Bloso-centrum en 
op het Netepark kunnen jongeren de hele 
dag proeven afleggen voor de jeugdolympiade 
om zo een gouden medaille te behalen. De 
finale loopt in samenwerking met de Vlaamse 
Sportfederaties. Deelnemers hoeven niet aan 
fase 1 of 2 hebben meegedaan. Ze moeten wel 
minimaal 50 punten behalen in fase 3 om een 
gouden medaille te krijgen.
De proeven zijn opgesteld voor 10- tot 14-ja-
rigen. De jongeren kunnen in tien sporttakken 
(atletiek, badminton, basketbal, gymnastiek, 
handbal, tennis, voetbal, volleybal, wielrennen, 
zwemmen) proeven afleggen en een olympi-
sche medaille behalen. De jongeren bepalen 
zelf of zij in één of meer sporttakken deel-
nemen. Inschrijven is nodig en kan via www.
jeugdolympiade.be

[i] Voor meer informatie neemt u con-
tact op met de sportdienst, 
tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be of met 
Bloso, tel. 014-85 96 60. 

50-plussers

Op dinsdag 15 april maart vanaf 14 uur kun-
nen 50-plussers een namiddag curve bowls 
in de Vossenberg. De Short Mat Bowls 
Club verzorgt de begeleiding. Deelnemen 
kost 2 euro. Meer info krijgt u bij de sport-
dienst in De Vossenberg, tel. 014-28 52 50.

[i] Zwemprogramma’s Netepark
Op 1 mei (Dag van de Arbeid en He-
melvaart) zijn de zwembaden open 
van 9 tot 17 uur. 

OP DONDERDAG 1 MEI ZIJN DE ZWEMBADEN OPEN VAN 9 TOT 17 UUR. ER IS GEEN 

ZWANGERSCHAPSZWEMMEN OP DIE DONDERDAGAVOND. OP VRIJDAG 2 MEI VIN-

DEN DE ACTIVITEITEN PLAATS VOLGENS HET NORMALE UURSCHEMA.

Provinciale
seniorensportdag

Op donderdag 22 mei vindt in het Bloso-
centrum de Provinciale Seniorensportdag 
plaats. Sportieve 50-plussers kunnen er 
tussen 9.30 en 15.30 uur terecht voor het 
beoefenen van verschillende sporten.

[i] Inschrijven kan van 1 april tot 5 
mei. Meer info krijgt u bij de sport-
dienst in De Vossenberg, tel. 014-28 
52 50 of bij Bloso, tel. 014-85 96 60. 

Vorming

Ook in april kunnen sportievelingen vor-
ming volgen. Op woensdag 2 april kunt u 
in Oud-Turnhout naar de cursus over de 
Voetbalclinic, , op 10 april in Olen naar 
een cursus ‘werken met vrijwilligers’, op 
maandag 14 april in Olen naar een cursus 
over het organiseren van evenementen en 
op 20 april in Heist-op-den-Berg naar een 
bijscholing over redden. Voor deze cursus-
sen kunt u contact opnemen met Diane 
Loosen, tel. 03-240 62 73, vorming@
sportdienst.provant.be.
Op woensdag 16 april kunt u in Zandhoven 
naar een seniorengymcursus. Informatie 
hierover krijgt u bij Fons Janssens, tel. 
014-40 33 50, fons.janssens@okra.be

[i] Meer informatie over vormingen 
in Herentals en omgeving vindt u te-
rug op de website van de stad Heren-
tals > toerisme & vrije tijd > sport.

 OPENINGSTIJDEN ZWEMBADEN NETEPARK

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
RECREATIEBAD 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

DOELGROEPENBAD 17.00-21.00 15.30-19.00 14.00-21.00 15.30-21.00 16.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

WEDSTRIJDBAD
07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

Zwemprogramma’s Netepark
Geen aqualessen tijdens de paasvakantie van 24 maart tot en met 4 april.

Aquagym voor senioren
maandag
maandag

15.30 - 16.15
16.15 - 17.00

Aquafit voor senioren vrijdag 09.00 - 10.00

Aquafitness (high-impact)
dinsdag
woensdag

19.00 - 20.00
21.00 - 22.00

Aquasculp dinsdag 20.00 - 21.00
Aquajogging woensdag 20.00 - 21.00
Aquafit overdag vrijdag 10.00 - 11.00

Aquagym voor mensen met een handicap
dinsdag
vrijdag

19.00 - 20.00
15.30 - 16.30

Zwemmen voor chronische-pijnpatiënten
dinsdag
donderdag

12.00 - 13.00
12.00 - 13.00

Zwemmen voor kinderen met een handicap
-6-jarigen
+6-jarigen

woensdag
woensdag

18.30 - 19.15
19.15 - 20.00

Zwangerschapszwemmen prenataal donderdag 20.00 - 21.00

[i] Voor meer info over onze zwemprogramma’s kunt u terecht bij de stedelijke sportdienst op 
     het nummer 014-28 52 50.
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Grabbelpas

Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen tus-
sen drie en twaalf jaar met een Grabbelpas 
deelnemen aan allerlei leuke activiteiten. Er zijn 
knutsel-, kook- en dansworkshops gepland en 
de kinderen kunnen op uitstap naar de Ant-
werpse Zoo, de dierenkliniek Venheide en de 
Kabouterberg in Kasterlee. Inschrijven kan op 
de jeugddienst in het Stadspark, op 014-21 21 86 
of via jeugddienst@herentals.be. Vergeet niet 
dat slechts een beperkt aantal kinderen aan de 
activiteiten kan deelnemen.

[i] jeugddienst, Stadspark z/n,
tel. 014-21 21 86

Jongerenbeurs 18+ wat nu?

Ben je (bijna) achtien en heb je op woensdag 16 
april tijd en zin om in de namiddag de jongeren-
beurs te bezoeken, schrijf je dan snel in op de 
website www.8tienplus.be! Aan de hand van 
workshops en interactieve infostands leer je al-
les over je rechten en plichten, je mogelijkheden 
en andere interessante, leuke, speciale, belang-
rijke, vernieuwende dingen. Dit alles wordt 
overgoten met een FUN-sausje. Djembe-fun 
zorgt voor de nodige beats, defensie laat je met 
een F16-simulator vliegen, je kan je vriend(in) 
uitdagen voor een gladiatorengevecht, je krijgt 
een gratis consumptie aan de Oxfam-toog, ...

Raak je moeilijk in Olen? Geen nood op 
www.8tienplus.be krijg je een wegbeschrijving 
en kom je exact te weten waar en hoe laat de 
bus in je omgeving vertrekt. Als je ingeschreven 
bent krijg je via mail nog extra uitleg. Uiteraard 
is alles gratis: toegang, workshops, animatie en 
zelfs het busvervoer! De jongerenbeurs vindt 
plaats op woensdag 16 april van 13.30 tot 16 uur 
in domein Teunenberg in Olen. 

[i]Inschrijven is noodzakelijk en kan op de 
website www.8tienplus.be

SWAP tijdens de paasvakantie

Op woensdag 2 april van 14 tot 16 uur organiseren de jeugddienst en jeugdhuis 10R20 een percussiework-
shop door twee leden van Percussive. Percussive is slagwerk in alle genres en facetten. Het Kempense viertal 
zet de boel op stelten met een percussie-arsenaal van drums, elektronica, marimba’s, GFT-containers en olie-
tonnen, soms aangevuld met bas, sax en trombone. Percussive is niet vies van studentikoze lol en staat garant 
voor muzikaliteit en entertainment van de bovenste plank. Zowel lichaamslagwerk als klassiek slagwerk als 
alternatief slagwerk komen aan bod. Deze workshop is informatief, plezierig, ontspannend en voor jongeren 
met ritme een extreme uitlaatklep.

Deze SWAP-activiteit vindt plaats in het jeugdhuis. De deelnameprijs is 3 euro, drie drankbonnetjes inbe-
grepen. Jongeren tussen twaalf en zestien jaar met een SWAP-sticker of -pas kunnen zich inschrijven bij de 
jeugddienst. Vergeet niet dat maar een beperkt aantal jongeren aan de activiteiten kan deelnemen.

[i] jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86

Jan Zonder Vrees

In mei organiseert de jeugdraad een debat-
avond. Herentalse jongeren krijgen die avond de 
kans om vragen te stellen aan de burgemees-
ter. Die mogen gaan over speelpleinen, fuiven, 
naschoolse activiteiten en andere interessante 
onderwerpen. Om het debat in goede banen 
te leiden, vraagt de jeugdraad om vooraf al 
vragen in te dienen. Natuurlijk kunnen de avond 
zelf nog andere vragen gesteld worden. Heb je 
een vraag voor de burgemeester, mail ze dan 
naar janzondervrees@jeugdraadherentals.be of 
bezorg ze aan de jeugddienst in het Stadspark.

Jongeren tussen 16 en 35 jaar die willen mee-
praten over het jeugdbeleid in Herentals zijn 
welkom op de volgende jeugdraadvergadering op donderdag 24 april. De vergadering start om 19.30 uur en 
vindt plaats in de lokalen van de jeugddienst. 

[i]www.jeugdraadherentals.be

Grote namen op tiende editie van Parkrock 

Parkrock is de perfecte schooljaaraf-
sluiter en vindt dit jaar plaats op 20 juni 
in het Stadspark. Wat tien jaar geleden 
begon als een kleinschalig gebeuren, is 
de voorbije jaren uitgegroeid tot een 
heus jongerenfestival. Naar aanleiding 
van deze feesteditie hebben de jeugd-
dienst en de jeugdraad dit jaar twee be-
kende groepen kunnen strikken. Op de 
affiche staan Milk Inc., de dansformatie 
met Linda Mertens en Funeral Dress, de 
old-school punkgroep met Dirk Peeters. 
Beiden zijn inwoners van Herentals en 
spelen dus zo goed als voor eigen deur. 
De affiche wordt verder aangevuld met 
lokale artiesten. Zijn er jongeren die zich 
geroepen voelen om dit feestgebeuren 
mee op te bouwen, dan moeten ze dat 
zeker laten weten op parkrock@heren-
tals.be. Tot dan!

jEugd
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DI 01/04 JEUGD
SENIOR

RAAD
VERKOOP

Zap-avontuur
S-Sport: dansen voor senioren op moderne muziek (zonder  partner) / Volkshuis, 
Sint-Magdalenastraat 26 / Van 10 tot 12 uur / Info bij Albert Corthout, tel. 014-21 
99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39
Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur
Openbare verkoop van afgedankt materiaal / Meer informatie bij het stedelijk
magazijn, tel. 014-85 92 40 / 13.30 uur

D0 03/04 SOCIO Amnesty briefschrijfavond / Het Convent / 21 uur

VR 04/04 TONEEL

QUIZ

Uit de tijd / cc ’t Schaliken / 14.30 uurDe Queeste / Osama The Hero / Schouw-
burg / 20 uur
Cultuurraadquiz / zaal ’t Hof / 20 uur

ZA 05/04 TONEEL
SPORT

Zigzelf / cc ’t Schaliken / 20 uur
Open Belgisch Kampioenschap Taekwondo / Blosocentrum

ZO 06/04 MUZIEK
SPORT

Aperitiefconcert Oxalys Ensemble / Lakenhal / 11 uur
Open Belgisch Kampioenschap Taekwondo / Blosocentrum

DI 08/04 SENIOR S-Sport: dansen voor senioren op moderne muziek (zonder  partner) / Volkshuis, 
Sint-Magdalenastraat 26 / Van 10 tot 12 uur / Info bij Albert Corthout, tel. 014-21 
99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

WO 09/04 UIT Informatiesessie Mag ik kwaad worden tijdens werkgroep voor familie demente-
renden / Het Convent / 17 uur

VR 11/04 INFO Lezing over Koerdistan door Hugo Van Rompaey / Lakenhal / 20 uur / Een orga-
nisatie van de Vlaamse Volksbeweging

ZA 12/04 QUIZ
UIT

Quiz van De Leertuin / Parochiezaal Sint-Jan / 19.30 uur
Theatervoorstelling Lodewijk de koningspinguïn / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

ZO 13/04 UIT
FILM

UIT

Erfgoeddag 2008
Alexander - film en voordracht / aanvang om 18 uur in de Zalm, film om 20 uur 
in Cinécafé
Theatervoorstelling Lodewijk de koningspinguïn / Kamertheaterzaal ’t Hof / 15 uur

MA 14/04 INFO Infoavond voor kandidaat-pleegouders / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / 20 uur

DI 15/04 INFO

SENIOR
SENIOR

Infoavond over veilig internetten voor kinderen / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A 
/ 20 uur
50-plussers – curve bowls / De Vossenberg / 14 uur
S-Sport: dansen voor senioren op moderne muziek (zonder  partner) / Volkshuis, 
Sint-Magdalenastraat 26 / Van 10 tot 12 uur / Info bij Albert Corthout, tel. 014-21 
99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

WO 16/04 INFO Infodag over het gebruik van de elektronische identiteitskaart / cc ’t Schaliken / 
om 14 uur en om 19 uur

VR 18/04 TONEEL
VROUW

Mevrouw Appelfeld / cc ’t Schaliken / 20 uur
Vrouweninfo over subsidies bij aanpassingswerken in de woning / Het Convent / 
14 uur

ZA 19/04 UIT
SPORT
SOCIO
UIT

UIT

25 jaar Amnesty International Herentals / Grote Markt
Jeugdolympiade / Bloso-centrum
Fietsgraveren / Verkeerspark
Feest van de Vrijzinnige Jeugd / Feestzaal Middenschool De Vesten, Augustijnen-
laan / 13 uur
Theatervoorstelling Lodewijk de koningspinguïn / Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

ZO 20/04 TONEEL
UIT

Pinokia / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
Theatervoorstelling Lodewijk de koningspinguïn / Kamertheaterzaal ’t Hof / 15 uur

MA 21/04 SENIOR Sportieve senioren – curve bowls / De Vossenberg / 14 uur

DI 22/04 RAAD
SENIOR

OCMW-raad / Kantoor van de voorzitter, Nederrij 133 / 20 uur
S-Sport: dansen voor senioren op moderne muziek (zonder  partner) / Volkshuis, 
Sint-Magdalenastraat 26 / Van 10 tot 12 uur / Info bij Albert Corthout, tel. 014-21 
99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

DO 24/04 RAAD
RAAD
INFO

Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur
Jeugdraad / Bovenzaal koetshuis, Stadspark / 20 uur
Extra Diftarvergadering / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat / 20 uur 

VR 25/04 UIT
TONEEL
UIT

Week van de Amateurkunsten tot 4/05 l, Kapucijnenstraat / 20 uur 
Wintertulpen / cc ’t Schaliken / 20 uur
20 jaar De Dorpel / Zaal ’t Hof, Grote Markt

AgENdA APRIL 2008
ZA 26/04 UIT

UIT

UIT
UIT

UIT

Tentoonstelling van Kunstkring 80 / Lakenhal / Van 14 tot 18 uur / Ma. gesloten
Open atelierdagen Tabula Rasa / Atelier Tabula Rasa, Schoolstraat 44/2 / Van 14 
tot 19 uur
Tentoonstelling van Atelier X en François Van Roy / Kasteel Le Paige / Van 13.30 
tot 17.30 uur
Dertigste Dennen Run / Grote Markt / Vertrek om 9.15 uur
Lenteconcert Harmonie De Broederband / Volkshuis, Sint-Magdalenastraat 26 
/ 20 uur
20 jaar De Dorpel / Zaal ’t Hof, Grote Markt

ZO 27/04 UIT

UIT

UIT

UIT

UIT
UIT

UIT

Opening toeristisch seizoen en Spel van de Roetaert / Grote Markt / vanaf 10 
uur
Open repetitie van Vocaal Ensemble Markant / Lakenhal / Van 13.30 tot 16.30 
uur
Open dag van de Herentalse Houtsnijdersclub / Koninklijk Technisch Atheneum, 
Hondsberg / Van 13 tot 18 uur
Aperitiefconcert van kamermuziekensemble Luciano / Lakenhal / 10.30 uur
20 jaar De Dorpel / Zaal ’t Hof, Grote Markt
Tentoonstelling van Kunstkring 80 / Lakenhal / Van 14 tot 18 uur
Open atelierdagen Tabula Rasa / Atelier Tabula Rasa, Schoolstraat 44/2 / Van 14 
tot 19 uur
Tentoonstelling van Atelier X en François Van Roy / Kasteel Le Paige / Van 13.30 
tot 17.30 uur

DI 29/04 MUZIEK
BLOEDGEVEN
UIT

UIT
UIT

SENIOR

SimoensTrio / cc ’t Schaliken / 20 uur
Bloedinzameling / Parochiecentrum Noorderwijk / Van 17.30 tot 20.30 uur
Open repetitie van de Koninklijke Aloude Sint-Sebastiaansgilde / ’t Paviljoentje, 
Begijnhof / van 20 tot 22 uur
Tentoonstelling van Kunstkring 80 / Lakenhal / Van 14 tot 18 uur 
Tentoonstelling van Atelier X en François Van Roy / Kasteel Le Paige / Van 14 
tot 18 uur
Sport: dansen voor senioren op moderne muziek (zonder  partner) / Volkshuis, 
Sint-Magdalenastraat 26 / Van 10 tot 12 uur / Info bij Albert Corthout, tel. 
014-21 99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

WO 30/04 QUIZ
UIT
UIT

Algemene quiz van Curieus / Zaal ’t Hof, Grote Markt / 20 uur
Tentoonstelling van Kunstkring 80 / Lakenhal / Van 14 tot 18 uur 
Tentoonstelling van Atelier X en François Van Roy / Kasteel Le Paige / Van 14 
tot 18 uur

DO 01/05 UIT
UIT

UIT

Tentoonstelling van Kunstkring 80 / Lakenhal / Van 14 tot 18 uur 
Tentoonstelling personeel stadsbestuur, OCMW en Sint-Elisabethziekenhuis / 
Bovenzaal OCMW, Nederrij 133/A / Van 14 uur tot 17.30 uur
Tentoonstelling van Atelier X en François Van Roy / Kasteel Le Paige / Van 13.30 
tot 17.30 uur

VR 02/05 UIT
UIT

UIT

SENIOR

Tentoonstelling van Kunstkring 80 / Lakenhal / Van 14 tot 18 uur 
Tentoonstelling personeel stadsbestuur, OCMW en Sint-Elisabethziekenhuis / 
Bovenzaal OCMW, Nederrij 133/A / Van 14 uur tot 17.30 uur
 Tentoonstelling van Atelier X en François Van Roy / Kasteel Le Paige / Van 14 
tot 18 uur
Meifeest S-Plus / Volkshuis, Sint-Magdalenastraat 26 / 13 uur / info bij Willy De 
Wachter, tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be

ZA 03/05 UIT
UIT

UIT

Tentoonstelling van Kunstkring 80 / Lakenhal / Van 14 tot 18 uur 
Tentoonstelling personeel stadsbestuur, OCMW en Sint-Elisabethziekenhuis / 
Bovenzaal OCMW, Nederrij 133/A / Van 14 uur tot 17.30 uur
Tentoonstelling van Atelier X en François Van Roy / Kasteel Le Paige / Van 13.30 
tot 17.30 uur

ZO 04/05 UIT
UIT

Tentoonstelling van Kunstkring 80 / Lakenhal / Van 14 tot 18 uur 
Tentoonstelling van Atelier X en François Van Roy / Kasteel Le Paige / Van 
13.30 tot 17.30 uur
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
zaterdag, zondag en donderdag 1 mei van 13.30 tot 17.30 uur

Gezondheidswandelingen  
• Elke maandag voor gevorderden aan het Netepark
• Elke dinsdag aan het administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• Elke dinsdag aan de parochiezaal Molekens, Olmenlaan
• Elke woensdag aan het administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• Elke woensdag voor gevorderden aan het Netepark
• Elke donderdag aan de parochiezaal Molekens, Olmenlaan

[i] De gezondheidswandelingen vertrekken telkens stipt
     om 10 uur.  Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

DRINGENDE HULP

Brandweer 100 of 112 
Ziekenwagen 100
Politie 101
Antigifcentrum 070-245 245
Gasgeur 0800-65 065

Deze agenda bevat uitsluitend evenementen die deze maand in Herentals plaatsvinden en die ons tijdig werden gemeld.
Voor een ruimer overzicht: www.herentals.be > Kalender
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van 21 tot en met 27 april 2008 

Eigen Haard en De Heibloem 
zoeken maatschappelijk 
werker

De sociale bouwmaatschappijen De Heibloem 
uit Olen en Eigen Haard uit Herentals zijn op 
zoek naar een voltijds maatschappelijk werker 
voor een halftijdse tewerkstelling bij De Hei-
bloem en een halftijdse tewerkstelling bij Eigen 
Haard. De maatschappelijk medewerker doet 
algemeen maatschappelijk werk ten behoeve 
van de huurders, volgt huurachterstallen en 
huurdersklachten op, werkt mee aan projecten 
voor het aanpakken van leefbaarheidspro-
blemen en zet samenwerkingsverbanden met 
externe diensten op. 

Geïnteresseerden zijn bachelor in het sociaal 
werk met als afstudeerrichting maatschappelijk 
werk of sociaal-cultureel werk. Indien u over 
een andere bachelor beschikt, moet u nuttige 
ervaring aantonen in buurtwerking, wijkwer-
king of samenwerkingsopbouw. Ervaring in 
een klantgerichte en administratieve functie en 
het kunnen leiden van een vergadering is een 
pluspunt.

[i] Als u wilt solliciteren, dan stuurt u een 
cv en sollicitatiebrief voor 1 mei naar Ei-
gen Haard, de heer Jef Schoors, Augustij-
nenlaan 28/6, 2200 Herentals. Meer info 
kunt u aanvragen bij Eigen Haard, tel. 
014-85 98 00, eigen.haard@scarlet.be.

Informatieavond over veilig 
internetten voor kinderen

Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd voor 
het computerscherm om informatie op te zoe-
ken voor een huistaak. Maar het internet is niet 
altijd een veilige plaats en ouders maken zich 
soms zorgen over het internetgedrag van hun 
kinderen. De Gezinsbond wil ouders wijzen op 
de gevaren van het internet en manieren om ze 
te herkennen. Via een multimediapresentatie die 
de Gezinsbond samen met Child Focus ontwik-
kelde, kunt u ervaren hoe jongeren omgaan met 
internet. U krijgt onder meer informatie over 
technische aspecten, beveiliging en cyberpesten. 
Na afloop kunt u vragen stellen. 

[i] De vormingsavond vindt plaats op 
dinsdag 15 april om 20 uur op de zolder-
verdieping van het Oud Gasthuis, Ne-
derrij 133/A. Leden van de Gezinsbond 
betalen 1,50 euro, niet-leden 3 euro. 
Hiervoor krijgt u tijdens de pauze ook 
een drankje. Inschrijven is noodzakelijk 
en kan bij Tilly Meulemans, tel. 014-22 02 
43 (na 18 uur) of bij Jef Haest, tel. 014-51 
25 82, jefhaest@hotmail.com.

Het Convent 

dienstencentrum voor senioren

Ondersteuningsgroep dementie

Op woensdag 9 april vindt de maandelijkse samenkomst plaats voor 
partners en familieleden van dementerende personen. De informa-
tiesessie ‘Mag ik kwaad worden’ wordt verzorgd door de heer Luc Van 
De Ven, psychogerontoloog en professor aan de KU Leuven. Nadien is 
er mogelijkheid om vragen te stellen. De infosessie start om 17 uur en 
eindigt om 18.30 uur. De samenkomst vindt plaats op de eerste ver-
dieping van Het Convent en deelname is gratis. Iedereen is van harte 
welkom.

Infonamiddag over ouderenmishandeling

Op dinsdag 8 april komt Gerd Callewaert van het Vlaams Meldpunt voor Ouderenmishandeling langs om de 
problematiek van de ouderenmishandeling toe te lichten. Wat is ouderenmishandeling en misbehandeling? 
Wie zijn de risicopersonen en in welke omstandigheden? Waar kan ik mishandeling melden? Op deze vragen 
krijgt u een antwoord. De infonamiddag begint om 14 uur. Deelname is gratis.

Laat de mazelen niet bij jou op-
treden
De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) wil tegen 
2010 mazelen elimineren in Europa. De mazelen is im-
mers geen onschuldige kinderziekte. Van 21 tot en met 
27 april organiseert de WGO daarom de Europese 
Vaccinatieweek, om het belang van vaccinatie onder de 
aandacht te brengen. Ook de Vlaamse overheid neemt 
actief deel aan dat jaarlijks terugkerende initiatief. 

Jongeren tussen veertien en achttien jaar moeten zich 
bewust zijn van het belang van vaccinaties. De actie zet 
jongeren ertoe aan om hun vaccinatiegegevens te ken-
nen en bij te houden. Zo kunnen ze hun vaccinaties mee 
volgen en zich laten vaccineren als dat nodig is. Als ze 
zelf hun vaccinatiegegevens niet terugvinden, kunnen ze 
die opvragen bij het Centrum voor Leerlingenbegelei-
ding of bij hun dokter.

Jongeren kunnen het best tweemaal gevaccineerd wor-
den tegen mazelen voor ze achttien jaar zijn. Dit ge-
beurt met een combinatievaccin tegen mazelen, bof en 
rubella (rodehond). In Vlaanderen wordt die vaccinatie 
systematisch aangeboden op de leeftijd van twaalf maan-
den en in het vijfde leerjaar. 

[i] www.vaccinatieweek.be

Informatieavond over pleegzorg

Bent u geïnteresseerd om een kind een tijdje op te vangen bij u thuis? Op maandag 14 april organiseert Ge-
zinsplaatsing Kaos & Co een informatieavond voor kandidaat-pleegouders. Deze infoavond vindt plaats in het 
Oud Gasthuis, OCMW, Nederrij 133/A en start om 20 uur. 

AANkoNdIgINgEN

Lokaal
dienstencentrum
Het Convent
Begijnhof 17
2200 Herentals
tel. 014-28 20 00 
bertvangenechten@ocmw-
herentals.be
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APRIL 2008 17

AANkoNdIgINgEN

Boskat verzorgt ook uw tuin
Bent u op zoek naar iemand met voldoende tijd, 
kennis of materiaal om uw tuin goed te onderhou-
den? Misschien kunt u dan een beroep doen op 
Boskat vzw. Boskat is een sociale werkplaats die zich 
bezighoudt met natuurzorg en groenonderhoud. 
De organisatie beschikt over vijftien arbeiders met 
een professionele opleiding en een intensieve be-
geleiding. De Boskatploegen werken zelfstandig en 
hebben professioneel materiaal ter beschikking. Als 
u gebruik maakt van de dienstverlening van Boskat, 
levert u een positieve bijdrage aan de tewerkstelling 
van personen die moeilijk de weg vinden naar de 
gewone arbeidsmarkt.

Boskat zorgt al bijna tien jaar voor het professionele onderhoud van tuinen en plantsoenen bij bedrijven. 
Dankzij de uitbreiding van de werking kan de vzw vanaf dit jaar ook diensten aan particulieren aanbieden. De 
opdracht moet wel minstens een halve dag werk vergen van twee arbeiders. Het gaat dus vooral om groter 
onderhoud in uw tuin, zoals snoeien, grasmaaien, planten verzorgen en aanplanten,  onkruid bestrijden (eco-
logisch) en bomen vellen. Goed tuinonderhoud betekent vaak enkele beurten onderhoud tijdens het groeisei-
zoen en een aanvullende beurt winteronderhoud.

[i] Boskat, Joris Bockx, tel. 014-23 31 36, joris.bockx@boskat.be

25 JAAR                   HERENTALS

14:00 tot 14:45  STRANGE FRUIT - Swinging Jazz
15:00 tot 15:45  VERRASSINGSACT!!!
16:00 tot 17:00  HI HO’S - Rockabilly 

•

•

•

ZATERDAG 19/04/2008
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+ KUNSTWAND MET GRAFFITI + TENTJES MET ACTIES + ZWEVENDE CEL +

25 jaar Amnesty International Herentals

In februari 1983 hielden enkele enthousiaste vrijwilligers de lokale groep van Amnesty International boven 
de doopvont. Zulke lokale groepen vormen de ruggengraat van deze internationale mensenrechtenorgani-
satie. Amnesty Herentals heeft niet alleen internationale werking ondersteund maar ook op een creatieve 
wijze het takenpakket creatief ingevuld. Naast het werken rond dossiers, het verstrekken van informatie, 
briefschrijfacties en fondswerving probeert de lokale groep via samenwerking met scholen, verenigingen 
en diverse socio-culturele organisaties de overbrugging tussen het mondiale en het lokale karakter van de 
mensenrechten te realiseren.

Nu, 25 jaar later, viert Amnesty Herentals feest! Op zaterdag 19 april tussen 14 en 17 uur is iedereen 
welkom op de Grote Markt. Een blikvanger is ongetwijfeld de zwevende cel, waar een plaatselijke gevan-
gene ons oproept deel te nemen aan een van de vele acties rond het respect van mensenrechten in de 
wereld. Geniet ook van de optredens van groepen die Amnesty International muzikaal steunen. Om 14 
uur is dat Strange Fruit (Swinging Jazz), om 15 uur een verrassingsact en om 16 uur is het de beurt aan de 
rockabilly van de Hi Ho’s. U kunt op de Grote Markt ook terecht voor action painting met kunstenaars 
die ter plaatse een mensenrechten-kunstwand creëren met graffiti en muurschilderingen. In tentjes kunt u 
deelnemen aan een actie of meer te weten komen over Amnesty International. Een gezellig terrasje maakt 
het geheel volledig.

Quiz van De Leertuin
Op zaterdag 12 april kunt u vanaf 19.30 uur 
terecht in de parochiezaal van Sint-Jan (op de 
Molekens) voor de quiz van basisschool De Leer-
tuin. Traditiegetrouw kunt u daarbij rekenen op 
een aangename mix van algemene kennisvragen 
en ludieke elementen. De quiz is afgestemd op 
een breed publiek, maar biedt ook doorwinterde 
quizzers een uitdaging. Ploegen kunnen tot 6 
deelnemers tellen, maar de plaatsen zijn beperkt. 
Snel inschrijven is dus de boodschap.

[i] Inschrijven kan bij de familie Verrydt-
Stickens, tel. 014-21 38 79, info@dsv.be

Met belgerinkel naar de winkel
Van 26 april tot 14 juni loopt de campagne Met 
belgerinkel naar de winkel, een actie van de Bond 
Beter Leefmilieu in samenwerking met Unizo, de 
fietsersbond, de CM en het stadsbestuur. Met 
deze campagne willen de organisatoren de bevol-
king stimuleren om meer te voet of met de fiets 
naar de winkel te gaan, omdat fietsen en wande-
len beter zijn voor het milieu. De deelnemende 
handelszaken zijn herkenbaar aan de bijhorende 
affiche. Bij ieder fietsbezoek (of te voet) aan een 
deelnemende handelaar krijgt u een stempel 
op uw spaarkaart. U kunt uw volle kaarten aan 
de handelaars geven. Een onschuldige hand loot 
onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder de 
winnaars uit. Er is een prijzenpot van 2.500 euro

.
Kandidaturen Cultuurprijs 
Herentals 2008 
De Herentalse cultuurraad zal in januari 2009 
reeds voor de derde maal een cultuurprijs 
uitreiken aan een persoon of vereniging die een 
opmerkelijke culturele prestatie levert of heeft 
geleverd op het vlak van letterkunde, toneel, mu-
ziek, dans, geschiedenis, volkskunde, fotografie, 
film, schilderkunst, beeldende kunst enz. Kandi-
daturen dienen schriftelijk met een uitgebreide 
motivatie te worden ingediend bij de Herentalse 
cultuurdienst uiterlijk op 30 september 2008. 

[i] Alle gegevens over het reglement 
van de Cultuurprijs Herentals vindt u op 
www.cultuurraadherentals.be. 

KWB organiseert extra 
Diftarvergadering
Hebt u de informatievergaderingen van de stad 
over Diftar gemist? KWB Herentals organiseert 
een extra informatieavond over Diftar. Deze 
infoavond vindt plaats op donderdag 24 april om 
20 uur in de Sint-Antoniuszaal in de Kapucijnen-
straat. U krijgt uitleg van de IOK. Vanaf 19.30 
uur mag u de zaal binnen en kunt u de infostand 
van de Herentalse compostmeesters bezoeken. 
Iedereen is welkom.

[i] Meer informatie: Rik Janssens,
 Cardijnlaan 17, tel. 014-21 43 67
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Voor de publicatie van gegevens uit de burgerlijke stand is de uitdrukkelijke toestemming nodig van de betrokkenen. Daarom kunnen in 
deze rubriek alleen de geboorten, overlijdens, huwelijken en huwelijksafkondigingen opgenomen worden waarvoor in Herentals aangifte 
werd gedaan.

                 GEBOORTEN
04/02/2008  Robbe, zoon van Ann Torfs en Bart Baeten
09/02/2008  Hadjera, dochter van Ljumturije Krasnici en Adnan Kastrati
11/02/2008  Lowie, zoon van Kristine Coopmans en Bart Heylen
11/02/2008  Linda, dochter van Patricia Mens en Chris Janssens
15/02/2008  Stella, dochter van Vanessa Van Ouytsel en Senne Goossens
17/02/2008  Andreas, zoon van Mieke Horemans en Yves Meeus
18/02/2008  Nina, dochter van Leen Debloudts en Tom Reyniers
18/02/2008  Marie-Alixe, dochter van Nathalie Thiry en Christophe Suerinckx
27/02/2008  Steffe, zoon van Leen Schrauwen en Joris De Ceulaer
28/02/2008  Sargis, zoon van Margarita Harutunyan en Zurab Nagapetian
01/03/2008  Gioya, dochter van Shiva Bauwens en Joey Torfs
01/03/2008  Chayenna, dochter van Kelly Mertens en Kevin Fannes
06/03/2008  Marie, dochter van Valérie Van Thielen en Frederik Heylen

                 OVERLIJDENS
07/02/2008 Augusta Vercammen (93), weduwe van Franciscus Ennekens
07/02/2008 Jozef Allaerts (85), weduwnaar van Véronique Decap
09/02/2008 Maria Neefs (93), weduwe van Franciscus Fierens
09/02/2008 Louisa Cloots (81), weduwe van Julius Van Hulsel
09/02/2008 Lodewijk Meir (83), weduwnaar van Ludovica Lemmens
10/02/2008 Frans Mertens (78), echtgenoot van Maria Nevelsteen
17/02/2008 Hilda Leysen (52), echtgenote van Ludovicus Laenen
20/02/2008 Maria Dierckx (82), weduwe van Franciscus Van Lommel
20/02/2008 Lodewijk Van Lommel (96)
22/02/2008 Martha Van den Eynde (74), echtgenote van Frans Schoors
25/02/2008 Roza Cornelis (83), weduwe van Eduardus Cras
26/02/2008 Robert Cornelis (68), echtgenoot van Francine Boxstaens
27/02/2008 Jacobus Van den Eynden (84), weduwnaar van Julia Meuris
28/02/2008 Jan Janssens (83)
03/03/2008 Maria Meir (92), weduwe van Dionysius Vercammen
03/03/2008 Jozefina Ruts (78), weduwe van Pieter Smits
05/03/2008 Jozef Heylen (89), weduwnaar van Maria Pluym

                 HUWELIJKEN
                   Nico Wouters (Herentals) en Janice Abianares (Herentals)
                   Danny Cornelis (Herentals) en Els Cuylaerts (Herentals)
                   Bart Van den Broeck (Herentals) en Annelies Asselberg (Herentals)

                 HUWELIJKSAANGIFTEN
                   Philippe Tuypens (Herentals) en Nancy Schurmans (Herentals)
                    Victor Vervloesem (Herentals) en Gert Mannaerts (Herentals)
                   Bart Verbiest (Herentals) en Kathleen Smet (Herentals)
                    Joris Torfs (Herentals) en Hildegarde Smets (Herentals)
                   Michel Haanstra (Nijmegen) en Tinne De Winter (Nijmegen)
                   Bert Naets (Herentals) en Dorien Geerts (Herentals)
                   Johan De Ceuster (Herentals) en Agnieszka Wasilewska (Herentals)
                   Geert Van Herck (Herentals) en Kurt De Groot (Herentals)
                   Sven Van Leemputte (Herentals) en Catharina De Cuyper (Herentals)

 

 wAcHTdIENSTEN
APOTHEKERS 
U vindt de wachtdiensten van de apothekers op www.apotheek.be of 
telefonisch via 0900-10 500. 

De wachtdiensten worden georganiseerd voor de aflevering van dringende 
geneesmiddelen. De apothekers met wachtdienst rekenen daarom een 
hoogdringendheidshonorarium aan vanaf 19 uur op weekdagen en op 
zon- en feestdagen. Uw ziekenfonds betaalt dit ereloon terug als op het 
voorschrift een geneesmiddel voorkomt waarvoor het ziekenfonds een 
uitkering toekent.

buRgERzAkEN

HUISARTSEN
HERENTALS

centraal oproepnummer: 014-22 22 00
De huisartsenwachtpost: Nederrij 99

moRkHoVEN EN NooRdERwIjk

centraal oproepnummer 014-54 83 83.

De wachtdienst begint telkens op vrijdagavond (of op de avond voor 
een feestdag) om 20 uur en eindigt maandagmorgen
(of op de ochtend na de feestdag) om 8 uur. 

Rode Kruis
Bloedinzamelingen

Op dinsdag 29 april van 17.30 uur tot 20.30 uur kunt u bloed geven in de 
parochiezaal van Noorderwijk.

Maatregelen bruinrot

Het FAVV behoudt de maatregelen die vorig jaar werden ingevoerd om de ver-
spreiding van de bruinrotbacterie tegen te gaan. Deze bacterie verspreidt zich 
via de waterlopen en het grondwater. De maatregelen zijn ook van toepassing 
voor het grondgebied van Herentals. De volgende maatregelen blijven dus van 
kracht:
- Het is verboden om oppervlaktewater te gebruiken voor de teelt van aardap- 
  pelen, tomaten en aubergines.
- Andere percelen mogen wel met oppervlaktewater besproeid worden. 
  U moet er wel op letten dat het gebruikte water niet op een aangrenzend aardap
  pelenperceel terechtkomt.
- Aardappelenpercelen mogen met grondwater besproeid worden als de sproei- 
  machine op voorhand grondig gespoeld is.
- Iedere aardappelteler moet voor 30 april aangifte doen van zijn aardappel-
  percelen die groter zijn dan 10 aren.
- Telers van aubergines en tomaten mogen oppervlaktewater uit een vergaar- 
  bekken gebruiken op voorwaarde dat hij zijn teelt aangeeft voor 30 april. 
  Het vergaarbekken moet vrij zijn van de bruinrotbacterie, het water moet  
  minstens 48 uur opgeslagen worden en er moeten regelmatig analyses van 
  het water genomen worden.

[i] Meer informatie: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV), Primaire productie – plantaardige sector, 
Italiëlei 124 bus 92, 2000 Antwerpen, tel. 03-202 27 53.

Openbaar onderzoek straatnaamwijziging

De gemeenteraad besliste op 4 maart 2008 om de procedure te starten voor 
de gedeeltelijke straatnaamwijziging in de omgeving van het kruispunt De 
Beukelaer-Pareinlaan, Ekelstraat en Montezumalaan. 
U kunt uw bezwaar tegen deze principiële beslissing indienen tot en met 19 
april 2008 bij de dienst burgerzaken, Augustijnenlaan 30, info@herentals.be.
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SPREEkuREN buRgEmEESTER EN ScHEPENEN

burgemeester Jan Peeters 
politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en coördinatie, communicatie en 
informatie, burgerlijke stand en bevolking, administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale 
economie
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
vrijdag van 17 tot 19 uur (secretariaat Molenvest 2/A)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Ingrid Ryken
cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages
maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen
alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be

schepen Mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, landbouw en plattelandsontwikkeling
woensdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx 
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Jan Bertels
financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica, huisvesting, OCMW en kerkfabrieken
maandag van 18 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Jos Schellens
openbare werken en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, monumentenzorg en landschappen
maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i]schepen.jos.schellens@herentals.be

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 kan u bij hen terecht tijdens hun spreekuren in het 
administratief centrum. U kunt bij hen langsgaan of u kunt bellen: 014-28 50 50.

Maandelijkse spreekuren
in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief centrum
Rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

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

Rijksdienst voor de sociale verzekering van zelfstandigen 
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)
tweede woensdag van 10 tot 12 uur

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur 

Opvanggezinnen:
enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18 

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

in de Werkwinkel, Molenvest 13

Militie
vierde woensdag van 13 tot 16 uur 

Spreekuren OCMW-voorzitter
OCMW-voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op een van de 
volgende nummers:
014-24 66 44 (OCMW-kantoor) - 0475-56 10 32
voorzitter@ocmwherentals.be

NuTTIgE 
TELEFooNNummERS
Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten
  Els  014-22 29 47
 René  014-51 20 51
 Karel  014-51 55 48
 Lydi  014-22 25 17

Autisme-telefoon 078-15 22 52

Begeleid Wonen,  Herentals
info over wonen voor mensen met een handicap 014-23 18 80

Belastingen, Belgiëlaan 31 014-25 61 40

Belgacom 0800-22 800

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

Centrum voor Levens- en
Gezinsvragen, Stationsstraat 2 014-21 08 08

Compostmeesters 014-28 50 50

De Lijn 070-220 200

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap 014-84 12 00

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 014-21 40 73

De Post, Belgiëlaan 51 014-28 67 20

Diftar-informatielijn 0800-97 687

Eigen Haard,  Augustijnenlaan 28/6 014-85 98 00

Eurofoon, Europese Unie 078-15 19 92

IOK, Geel 014-58 09 91

Iveka 078-35 35 35

Jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Milieu en gezondheid 078-15 55 70

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

NMBS-Herentals 03-229 56 14
PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Tele-onthaal 106 of 078-15 19 19

Tele-ticketservice 070-23 32 33

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)     105

Zit Stil (ADHD)     03-830 30 25



DE POSTBEDEELD DOOR

oPENINgSTIjdEN STAdSdIENSTEN
mA dI wo do VR zA zo

AdmINISTRATIEF cENTRum 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

cc ’T ScHALIkEN 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

ombudSdIENST   administratief centrum 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

bIb gILdELAAN
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00 14.00-17.00

10.00-12.00

bIb moLEkENS 10.00-12.00

bIb NooRdERwIjk 14.00-16.00
18.00-20.00 

10.00-12.00

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

jEugddIENST 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 Dagopvangcentrum voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Gratis urgentieopvang voor kinderen van werkzoekenden die
gaan solliciteren, een opleiding volgen of tijdens de eerste zes maanden van een hertewerkstelling.

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 09.00-17.00

SPoRTdIENST 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 08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00
13.30-16.00

Op zaterDaG 
12 en 26 

april
GeOpenD van 9

tOt 12 uur

ToERISmE HERENTALS 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

09.00-12.00
13.30-16.00

STEdELIjkE wERkPLAATSEN 08.00-12.00
12.30-16.30

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

NuTTIgE TELEFooNNummERS
Stadsdiensten 014-28 50 50
administratief centrum,  Augustijnenlaan 30 fax 014-21 78 28

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

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

De Fakkel 0487-99 06 23
vereniging waar armen het woord nemen 014-21 40 73

Defecten aan de openbare verlichting  014-28 50 50

Drughulp, Hikstraat 47 014-23 34 01

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

JAC - Hikstraat 47 014-23 34 01

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen, Lierseweg 136 015-23 73 93

Kerkhof Herentals - van ma tot vr tussen 12 uur en 12.30 uur 014-23 38 93

Muziekacademie - Hikstraat 28 014-21 33 05

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

Netepark - Vorselaarsebaan 014-85 97 10

politie - Molenvest 23 014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

Rusthuis - infofoon 078-15 25 25

Slachtofferhulp, Sint-Jansstraat 17 014-23 02 42

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 014-24 61 11


