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Heraanleg Kerkstraat
Begin augustus start de heraanleg van de Kerkstraat. Als alles volgens planning verloopt en het
weer meezit, is deze heraanleg klaar tegen het
einde van het jaar. Tijdens de heraanleg is doorgaand verkeer in de Kerkstraat niet mogelijk. Alle
woningen en winkels blijven bereikbaar voor voetgangers. Hulpdiensten kunnen de woningen in de
werfzone altijd bereiken.
De aannemer start met de aanleg van een nieuwe
riolering aan het kruispunt van de Kerkstraat met
de Collegestraat en het Kerkplein. Telkens een
nieuwe rioolbuis wordt geplaatst, sluit de aannemer
de aanpalende woningen aan op de nieuwe pijp.
Tijdens deze werkzaamheden is het parkeerterrein aan de Sint-Waldetrudiskerk niet bereikbaar.
Het is de bedoeling om het parkeerterrein zo snel
mogelijk toegankelijk te maken. Dat gebeurt eerst
met een steenslagfundering. De exacte tijdsduur
van deze fase is moeilijk te voorspellen, aangezien
rioleringswerkzaamheden zeer afhankelijk zijn van
de weersomstandigheden.
Na de heraanleg van de Kerkstraat wijzigt ook de
verkeerssituatie. De Kerkstraat is dan vanuit de
Grote Markt en de Bovenrij open voor al het verkeer (auto’s, bussen, vrachtwagens, fietsers, voetgangers, ...). Vanuit de Herenthoutseweg kunt u
tot het parkeerterrein bij de Sint-Waldetrudiskerk,
maar niet verder. Voor bussen en fietsers geldt er
tweerichtingsverkeer.

Voorwoord

		

Zomer in Herentals
De zomervakantie komt eraan. We maken ons op voor een ontspannende periode met meer tijd voor familie,
samenzijn met vrienden, een leuk terrasje, lekker nietsdoen. In onze stad staan er in de zomermaanden weer heel
wat evenementen op stapel. Ons grote wielercriterium Herentals Fietst en Feest vindt dit jaar plaats op 31 juli en 1
augustus. In deze Stadskrant zit een uitneembare affiche van Herentals Fietst en Feest. Hang ze voor uw raam, zo
kunnen we samen nog meer uitstraling geven aan dit wielerfeest. Maar ook Parkrock, de braderij, en de opvolger
van onze Lakenhallive, de Donderse Dagen, zullen vele mensen naar ons stadscentrum brengen. Met Noorderwijk
Alive, de Zandkapelkermis en Morkhovenkermis zullen in augustus ook onze deelgemeenten vol leven zitten.
Op 1 juli start ook het nieuwe Diftar-afvalverwerkingssysteem in Herentals. Deze ingrijpende verandering is in
de voorbije maanden intensief voorbereid door de stadsdiensten en de medewerkers van IOK-Afval. Het is een
verandering die ook heel wat vragen oproept bij de bevolking, want van iedereen wordt een inspanning en een
gedragsverandering gevraagd. Afvalophaling en afvalverwerking in moderne droog- en verbrandingsinstallaties
worden steeds complexer en ook duurder voor de gemeentebesturen. We willen
dan ook afvalvoorkoming en een nog betere sortering stimuleren, en de mensen die
daarvoor moeite doen financieel belonen. In deze Stadskrant beantwoorden we nog
eens de meest voorkomende vragen over de kostprijs en de praktische invoering van
Diftar op 1 juli.
Ik wens u een ontspannende zomer.

Jan Peeters
Uw burgemeester
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Een straatfeest, een feest apart
De zomer komt eraan, en misschien overweegt u
om met uw straat, plein of buurt een straatfeest te
organiseren. Het stadsbestuur moedigt dit aan en
wil u hierbij helpen. De stad zorgt ervoor dat uw
straat verkeersvrij is en stelt materiaal zoals tafels
en stoelen, een week lang ter beschikking. U krijgt
ook nog een subsidie van 50 euro. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de dienst sociale zaken
en preventie in de kleine vleugel van het administratief centrum, tel. 014-28 50 50.
U vindt het aanvraagformulier ook op www.herentals.be (typ ‘straatfeest’ in bij ‘zoek’).
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Vraag uw reispas tijdig aan
Wie een reispas aanvraagt, kan dat beter op tijd toen. De firma die de passen maakt, heeft vanaf de dag van aanvraag vijf
werkdagen nodig. Om echter niet voor een onaangename verrassing te staan, raden wij u aan uw reispas ruim vooraf aan
te vragen en niet te wachten tot het allerlaatste moment.
Een uitzonderingsprocedure, waarbij u uw reispas na 24 uur krijgt, blijft evenwel mogelijk. Deze procedure kost wel 245
euro. De aanvraag moet bovendien voor 12 uur ‘s middags gebeuren. Hou er rekening mee dat als u op vrijdag een reispas
aanvraagt met de uitzonderingsprocedure (zelfs vóór 12 uur), die reispas pas maandagvoormiddag klaar zal zijn.
Neemt u uw kinderen mee op reis, zorg er dan voor dat ook zij in orde zijn. Kinderen jonger dan twaalf jaar die naar het
buitenland vertrekken, moeten een identiteitsbewijs met pasfoto (het kinderpasje) bij zich hebben. Voor kinderen ouder
dan twaalf jaar gelden dezelfde regels als voor volwassenen (identiteitskaart of waar nodig een reispas).
[i] Dienst burgerzaken in het administratief centrum (tel. 014-28 50 50).

Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte
Naar goede gewoonte helpen ook dit jaar de medewerkers van de belastingdiensten u bij het invullen van uw belastingaangifte (aanslagjaar 2008, inkomsten van 2007). U kunt voor deze hulp terecht op vrijdag 30 mei van 9 tot 12 uur en van 13
tot 14 uur in de bibliotheek van Noorderwijk, en op vrijdag 6 juni van 9 tot 12 uur en van 13 tot 14 uur in het voormalige
gemeentehuis van Morkhoven. Tijdens de werkdagen kunt u van 9 tot 11.45 uur terecht in het kantoor op de Belgiëlaan 31.

www.herentals.be
Bericht aan onze lezers buiten
Herentals en in het buitenland
Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het
gemeentelijk informatieblad van Herentals
met de post. In het beste geval vindt u de
Stadskrant pas enkele dagen na de eerste
van de maand in de brievenbus. U kan de
Stadskrant sneller in huis halen met de
website van het stadsbestuur.
Op www.herentals.be kunt u op het einde
van elke maand de Stadskrant voor de
volgende maand downloaden. Klik op
Algemene info > publicaties > Stadskrant
of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.
Volstaat deze online-Stadskrant voor u en
vindt u het niet langer nodig om een gedrukt
exemplaar te ontvangen? Laat het ons weten:
communicatie@herentals.be.

Om uw aangifte vlot te kunnen laten invullen, brengt u de volgende documenten mee: strookje betaald verlof over 2007,
alle inkomstenfiches over 2007, pensioenfiche over 2007, bewijzen betaalde kinderopvang voor kinderen jonger dan 12 jaar,
bewijs van de terugbetaling woon-werkverkeer (NMBS - De Lijn), aanslagbiljet in de onroerende voorheffing, bewijs van
betaalde levensverzekeringspremies, bewijs van betaling kapitaal en intresten betreffende lening voor aankoop, bouw en
verbouwing van woningen, bewijs pensioensparen, bewijs van betaalde giften, bewijs van betaling PWA-cheques, bewijs van
betaalde onderhoudsgelden, bewijs van gedane voorafbetalingen, bewijs van betaling dienstencheques en facturen, attesten
en betalingsbewijzen van energiebesparende investeringen.
U kunt uw aangifte ook via internet invullen en opsturen. Surf hiervoor naar www.tax-on-web.be.
[i] Met al uw vragen over uw belastingaangifte kunt u terecht bij het contactcentrum, tel. 02-572 57 57.

Bermen landbouwwegen worden hersteld
Het stadsbestuur wil de buitenwegen en de landbouwwegen herstellen. Dit werd ook opgenomen in het algemene beleidsplan van 2007 - 2012. Ondertussen heeft de stad een lijst goedgekeurd met wegen die hersteld moeten worden. De
herstelling van de wegen gebeurt door de uitvoeringsdiensten.
Op de lijst staan Acacialaan, Berteneinde, Bertheide, Broekhoven, De Beukelaer-Pareinlaan, Distelhof, Doornestraat, Duipt,
Hazepad, Hezewijk, Hulseinde, Kamergoor, Keinigestraat, Klein Rossem, Kruisstraat, Langepad, Lankem, Lange Eerselsstraat,
Plassendonk, Rietbroek, Pluiskensvest, Hoge Weg, Schransstraat en Schravenhage.
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Aanleg fietspad Saffierstraat
Op 15 juni start een aannemer met de aanleg van een fietspad in de Saffierstraat. Met dit nieuwe fietspad
sluiten de fietspaden in de industrieterreinen Klein Gent en Wolfstee beter op elkaar aan. Bovendien zal met
het nieuwe fietspad de verkeersveiligheid voor fietsers op de brug aanzienlijk verbeterd worden. De stad
ontvangt voor de aanleg van het fietspad een subsidie van de provincie. De aanleg duurt, afhankelijk van de
weersomstandigheden, 40 werkdagen.

Zestienjarigen werken opnieuw voor de stad
Sinds enkele jaren geeft het stadsbestuur enthousiaste zestienjarigen de kans om als jobstudent een week
lang bij de stad te komen werken. Deze oproep heeft altijd veel succes. De jobstudenten worden ingezet
bij de groendienst, de reinigingsdienst, de schoonmaakdienst en zelfs bij de jeugddienst en op het Netepark.
Voor de aanwerving van de jobstudenten heeft de stad een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met
Ago Interim. Alle zestienjarigen krijgen een brief waarmee ze zich bij het interimkantoor kunnen aanmelden.

Snelheidsbeperking op Olenseweg
Nadat enkele bewoners van de Olenseweg in Noorderwijk en Olen de overdreven snelheid op de Olenseweg hadden aangekaart, nam het stadsbestuur contact op met de gemeente Olen. Op basis van de ongevallengegevens en de gegevens van het verkeersanalysetoestel van de politie beslisten de twee besturen samen
om een snelheidsbeperking in te voeren op de Olenseweg. Vanaf 2 juni 2008 mag er op de Olenseweg niet
meer dan 50 km per uur gereden worden.

Heraanleg voetpaden
De stad is verantwoordelijk voor het onderhoud van de stedelijke voetpaden. Ieder jaar maakt het stadsbestuur een lijst op van voetpaden waaraan onderhoud, herstellingen en verbeteringen uitgevoerd moeten
worden. De lijst komt tot stand aan de hand van controles door de technische dienst en meldingen van burgers. In 2008 worden de voetpaden vernieuwd in de Albertstraat, Leopoldstraat, Wipstraat, Ernest Claesstraat, Burchtstraat, Wolstraat, Diesterbaan en Tempels. De kosten worden geraamd op 348.948,27 euro.

Zomerbrochure
De Herentalse middenstandsorganisatie Thals en het stadsbestuur werken ook in 2008 samen aan de uitgave
van een zomerbrochure die de troeven van Herentals tijdens de zomermaanden in de verf zet. De zomerbrochure 2008 is een handige en overzichtelijke gids vol tips over Herentalse bezienswaardigheden en evenementen. De Post bedeelt de zomerbrochure in de laatste week van juni in de brievenbussen van Herentals,
Herenthout, Olen, Vorselaar, Grobbendonk, Poederlee, Lichtaart en Westerlo. Verenigingen of organisaties
die hun activiteiten willen aankondigen in de zomerbrochure, kunnen hun teksten nog inleveren tot en met
donderdag 5 juni bij de dienst communicatie van het stadsbestuur, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@
herentals.be.
[i] Dienst communicatie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30 - tel. 014-28 50 50

Informatievergadering aanvraag plaatsing
windmolens
De firma Air Energy wil bij het stadsbestuur een aanvraag indienen voor de
plaatsing van zes windmolens in de industriezone Herentals, Grobbendonk en
Herenthout. Deze windmolens dienen voor het opwekken van elektriciteit.
Vooraleer het stadsbestuur hier een beslissing in neemt, willen we uw mening
hierover weten. Air Energy organiseert daarom op vraag van de stad een
informatieavond over de plannen voor de bouw van de windmolens. Deze
informatieavond vindt plaats op woensdag 4 juni om 19.30 uur in de eetzaal
van de Zuidkempische Werkplaatsen, Herenthoutseweg 136.

Zandstraat is
winkelwandelstraat
Van 12 april tot 30 augustus kunt u elke zaterdag tussen 11 en 18 uur autovrij winkelen in
de Zandstraat. Het stadsbestuur en vzw Thals
zorgen voor animatie voor jong en oud.

Herentals 800 jaar stad en
vrijheid
In 2009 bestaat Herentals 800 jaar. Om dit
te vieren wordt gedacht aan het organiseren
van een tentoonstelling en activiteiten over
Fraikin, een festival met Herentalse artiesten
van de laatste decennia, een project met de
verschillende verenigingen om de start van het
cultureel seizoen te vieren, een speciale editie
van Herentals Fietst en Feest, … Om deze festiviteiten voor te bereiden, richt het stadsbestuur
een werkgroep op. Deze werkgroep bestaat
uit leden van het stadsbestuur en de stedelijke
administratie en verschillende personen en
verenigingen die activiteiten willen organiseren
in het kader van 800 jaar Herentals.
Personen of organisaties die wensen mee te
werken, nemen contact op met cultuurcentrum
’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30

Met Belgerinkel naar de
Winkel
Nog tot en met 14 juni loopt de campagne Met
Belgerinkel naar de Winkel van de Bond Beter
Leefmilieu en Unizo, de Unie van Zelfstandige
Ondernemers. De actie wil mensen aanzetten
om voor kleine inkopen de auto thuis te laten
en de fiets te gebruiken. Want fietsen zorgt
niet enkel voor gezonde beweging, het is ook
milieuvriendelijk. Wie tijdens deze periode met
de fiets gaat winkelen, kan stempels sparen. Met
een volle spaarkaart kunnen de deelnemers een
prijs winnen. Dit jaar maakt u kans op onder
meer fietsen, railpassen, geschenkmanden en
Helemaal Herentals kadocheques. Vergeet niet
uw deelnemerskaart op tijd binnen te brengen.

Nog tot 30 juni kunt u een
schooltoelagen voor
2007-2008 aanvragen
U kunt nog tot 30 juni een studietoelage aanvragen voor het schooljaar 2007-2008. Voor
volgende schooljaar kunt u aanvraag indienen
vanaf 15 augustus. Wie een elektronische identiteitskaart heeft of federaal token kan de schooltoelage online aanvragen. Maar ook papieren
formulieren blijven welkom. Meer informatie
krijgt u op het gratis telefoonnummer 1700 (de
vroegere Vlaamse Infolijn), het schoolsecretariaat of www.studietoelagen.be.
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GEZONDHEID
Gezinsverpleging voor mensen met psychiatrische problemen
Het OCMW van Herentals en
het Openbaar Psychiatrisch
Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)
slaan de handen in elkaar om
psychiatrische gezinsverpleging
in Herentals te organiseren.
Psychiatrische gezinsverpleging
betekent dat iemand met psychiatrische problemen
inwoont bij een gastgezin. In de moderne gezondheidszorg wordt dat steeds vaker geprobeerd: mensen met chronische problemen de kans geven om in
de samenleving een volwaardig leven uit te bouwen.
In Geel is het al een eeuwenoude zorgvorm, die
actueler is dan ooit. Momenteel vangen 350 pleeggezinnen zowat 400 patiënten op; het merendeel in
Geel, enkelen in de buurgemeenten van Geel. De
Stadskrant heeft een gesprek met Lieve Van de Walle, directeur van de Divisie Rehabilitatie OPZ Geel
en we vragen haar wat gezinsverpleging precies is en
hoe we dit in Herentals kunnen uitbouwen.

Wat is gezinsverpleging?
Lieve Van de Walle: “Gezinsverpleging is eeuwenoud maar toch heel vooruitstrevend. De kern van
gezinsverpleging is dat het gaat om zorg in en door
de gemeenschap met ondersteuning van deskundigen. Het gaat dus om gedeelde zorg en dat is mooi.
Dankzij de steun van een pleeggezin kunnen heel wat
cliënten met ernstige en langdurige psychiatrische
problemen zich in de maatschappij handhaven.”

Voor wie is gezinsverpleging bedoeld?
Lieve Van de Walle: “Mensen kunnen op een bepaald
moment in hun leven het niet meer redden om zelfstandig te wonen als gevolg van hun psychiatrische
problemen. Dat kan zijn na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis of nadat iemand, die hen beschermde in hun onmiddellijke omgeving, is weggevallen. Het kan gaan om kwetsbare jonge mensen, maar
evengoed om mensen die psychiatrische problemen
krijgen als ze ouder worden. Ze zijn op een of andere
manier vastgelopen en zijn op zoek naar regelmaat
en houvast. Het is de bedoeling om in elk individueel
geval de juiste dosis ondersteuning te bieden. In de
gezinsverpleging laten mensen hun verleden achter
zich en krijgen door het inwonen in een gastgezin een
nieuwe start en de mogelijkheid om weer iets te betekenen voor hun omgeving.”

Is gezinsverpleging een keuze voor het leven?
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Lieve Van de Walle: “Gezinsverpleging kan voor een
korte periode, in afwachting bijvoorbeeld van een
kamer in een rusthuis of eenvoudigweg om op een
veilige plek tot rust te komen. Maar gezinsverpleging
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Hoe kunnen cliënten aangemeld worden in de gezinsverpleging?

biedt cliënten ook een permanente stek indien ze
daarnaar op zoek zijn: een pleeggezin met misschien
kinderen, kleinkinderen, buren, vrienden en familie.
Kortom, het sociale netwerk dat men misschien al
een hele tijd mist. Het is maar wat de cliënt en zijn
natuurlijke omgeving zelf willen.”

Lieve Van de Walle: “Meestal worden kandidaten
aangedragen door wat men ‘verwijzers’ noemt: maatschappelijk werkers, psychologen, psychiaters, artsen
of verpleegkundigen. Maar ook families kunnen het
initiatief nemen en het OPZ contacteren om een familielid of bekende door een gezin te laten opvangen.
Tijdens een eerste gesprek tussen de kandidaat en
het team van het OPZ wordt er eerst en vooral gekeken naar de verwachtingen die leven bij de cliënt: hoe
denkt hij/zij dat het familieleven er zal uitzien? Omdat
een geslaagde integratie in een pleeggezin alleen mogelijk is als de verwachtingen van de kandidaat realistisch zijn, is dit een zeer belangrijk punt. Het team
onderzoekt ook welke mogelijkheden de kandidaat
bezit om in een gezin te kunnen leven.”

Wie wordt pleeggezin en hoe wordt het pleeggezin
ondersteund?
Lieve Van de Walle: “Pleeggezinnen zijn geen supergezinnen. De kracht van een pleeggezin ligt juist in
het gewone, het alledaagse. Zowel alleenstaanden
als koppels, oude als jonge mensen met of zonder
kinderen komen in aanmerking. Het gezin dient zich
wel goed te voelen bij het idee samen te leven met
iemand met psychiatrische problemen en het dient
hiertoe uiteraard de nodige ruimte te hebben. OPZ
Geel van zijn kant wil haar pleeggezinnen met zorg
omringen en hecht veel belang aan een professionele
begeleiding. In de eerste fase bestaat deze begeleiding vooral uit het grondig informeren over vragen
als: kom ik in aanmerking om pleeggezin te worden?
Wat mag ik als pleeggezin verwachten? Wat wordt er
van mij als pleeggezin verwacht? Eenmaal een cliënt
en een pleeggezin zijn samengebracht, en de kennismaking voor beide partijen positief is verlopen, wordt
het gezin voorbereid op de komst van de cliënt. Zodra de cliënt in het pleeggezin woont, worden het
pleeggezin én de cliënt van dichtbij opgevolgd, zeker
in de beginfase. De wijkverpleegkundige, de spilfiguur
van de gezinsverpleging, komt geregeld langs. Pleeggezinnen kunnen 24 uur per dag terecht bij een wijkverpleegkundige via een permanentiedienst.”

Wat staat er te doen in Herentals?
Lieve Van de Walle: “Herentals kan op dit moment
weinig bieden aan mensen met langdurige psychiatrische problemen. Er is geen beschut wonen, geen
dagactiviteitencentrum, geen psychiatrische thuiszorg,
geen psychiatrisch verzorgingstehuis ... Het is de bedoeling dat we met de gezinsverpleging een eerste,
voorzichtige stap zetten op weg naar het uitbouwen
van een gevarieerd aanbod, zodat zorg op maat binnen de eigen regio op termijn mogelijk wordt. Om van
start te kunnen gaan, zijn we dringend op zoek naar
pleeggezinnen. Natuurlijk kan dit project enkel slagen
met de steun van de brede Herentalse gemeenschap.
Bent u geïnteresseerd in gezinsverpleging? De brochure ligt voor u klaar in het administratief centrum
en bij de diensten van het OCMW. Aarzel niet om
contact op te nemen!”
Dank u voor dit gesprek.
[i] Wenst u meer te weten over deze gezinsverpleging, neem dan contact op met het
secretariaat rehabilitatie, tel. 014-57 90 89,
rehabilitatie@opzgeel.be, www.opzgeel.be.

Telkens om 20.30 uur Op het buitenplein van cultuurcentrum 't Schaliken

Na tien mooie jaren op de Grote Markt verdwijnt Lakenhallive. Het is tijd om het zomerfestival in een nieuw kleedje te steken.
De stad kiest daarom voor een nieuwe locatie, een nieuwe dag en een nieuwe naam:
Donderse Dagen.
Tijdens de Donderse Dagen kunt u elke donderdag
van juli en augustus afwisselend een (semi)akoestisch optreden en een beiaardconcert bijwonen. De
optredens vinden plaats op het buitenplein van cultuurcentrum ’t Schaliken. de beiaardconcerten kunt
u beluisteren op het buitenplein of op een terrasje.
De aanvang is telkens om 20.30 uur. De toegangsprijs blijft dezelfde: nul euro. Bij slecht weer wijken de
(semi)akoestische optredens uit naar de foyer van cc
’t Schaliken.
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Beiaardconcerten
Liefhebbers van klassieke muziek kunnen tijdens de
zomermaanden op donderdagen 3 juli, 17 juli, 7 augustus en 21 augustus telkens om 20.30 uur genieten
van de Beiaardconcerten. Op het buitenplein van cc ’t
Schaliken kunt u stadsbeiaardier Koen Van Assche aan
het werk horen en zelfs één keer aan het werk zien.
Tijdens het eerste optreden op 3 juli bespeelt hij een
mobiele beiaard en begeleidt een gastmuzikant hem.

Donderdag 10 juli om 20.30 uur
Liquid Yazz Meets Blue Blot:
a Tribute to Luke Walter Jr.

Donderdag 14 augustus om 20.30 uur:
Kathleen Vandenhoudt, Lieven Tavernier en Wigbert

kathleen vandenhoudt
marty townsend

Dit belooft een boeiende avond te worden met een
eerbetoon aan de overleden zanger Luke Walter Jr.
van Blue Blot, de succesvolle bluesgroep uit de jaren
negentig. Enkele originele bandleden, zoals Lenny
North (sax en zang) en Marty Townsend (gitaar en
producer) zijn de centrale gasten van dit unieke concert. U mag een cocktail verwachten met nummers
van Blue Blot, Liquid Yazz en Bulsjivism.

Donderdag 24 juli om 20.30 uur
Tom Vanstiphout en Piet Van den
Heuvel

Deze avond staat in het teken van het betere Nederlandstalige lied, met muzikanten die elk een mooie
staat van dienst hebben. Kathleen Vandenhoudt legt
sinds de jaren negentig een eigenzinnig parcours af
dat haar een stevige reputatie als componiste en als
singer-songwriter oplevert. Lieven Tavernier geniet
dan weer bekendheid met de klassiekers Fanfare van
honger en dorst, Eerste sneeuw en Verdwenen karavaan, drie nummers waarvan Jan De Wilde prachtige
versies neerzette. Wigbert, ten slotte, is een briljant
songschrijver. Hij blijft voor eeuwig en drie dagen vereenzelvigd met Ebbenhoutblues, hoewel hij veel meer
pareltjes uit zijn mouw schudde. Behalve liedjesschrijver is hij een geweldig multi-instrumentalist.

Donderdag 28 augustus om 20.30 uur
Patrick Riguelle en Jan Hautekiet

Akoestische optredens

piet van den heuvel

bart buls

Met de (semi)akoestische concerten brengt Donderse Dagen kwalitatief hoogstaande muziek voor jong
en oud. Telkens zijn er enkele steengoede zangers
en/of zangeressen van de partij, die begeleid worden door muzikanten van Bulsjivism. Dat is de groep
rond Herentalsenaar Bart Buls, bekend als bassist bij
De Laatste Showband. Met Bulsjivism treedt Bart
Buls meer op de voorgrond terwijl hij zingt en gitaar
speelt. Naast Bart spelen ook Martine Dries, Marty
Townsend, Herre Cambré en Nils Decaster mee.

Tom Vanstiphout is een gitaarvirtuoos die vooral bekendheid geniet als sessie- en studiomuzikant bij onder meer Clouseau, Jan Leyers, Neeka en De Laatste
Showband. Ondanks zijn drukbezette agenda slaagde
hij er onlangs in om een eigen cd uit te brengen. Vanstiphout wordt voor dit concert bijgestaan door Piet
Van den Heuvel, die in de jaren tachtig doorbrak met
de groep Scooter. Nu is hij een gewaardeerd liedjesschrijver en producer en verzorgt hij de backings bij
Clouseau, De Kreuners, dirk Blanchart, Jean Blaute,
…

riguelle

& hautekiet

Riguelle en Hautekiet brengen covers, maar in hun
geval is dat meer dan liedjes van anderen herzingen.
Zij bewerken de liedjes en geven er een eigen sound
aan, met respect voor de oorspronkelijke nummers.
Patrick Riguelle heeft lang aan zijn carrière getimmerd.
Hij was lange tijd de stem van Kadril, maar het brede
publiek herkent hem zeker van zijn hese stem in De
Laatste Showband. Bovenal is hij een fantastische muzikant, die meerdere instrumenten beheerst: gitaar,
lapsteel, mondharmonica, percussie … Zijn kompaan
Jan Hautekiet behoeft geen voorstelling. Hij is vooral
bekend als hoofd van Studio Brussel en Radio 1, maar
zijn ware hart en talent liggen bij het pianospelen. Zet
u schrap voor een avond vol muzikaal vuurwerk!
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MILIEU

diftar

Juni compostmaand

afval in balans

Diftar van start
Op 1 juli start Diftar in Herentals. Diftar betekent dat
u voor de ophaling van uw afval per kilo betaalt. We
zetten nog even de meest prangende vragen op een
rijtje.

Is Diftar in Herentals duurder dan in de ons omringende gemeenten?
Neen. Herentals kiest er voor om de sorteerder te laten besparen en de vervuiler te laten betalen. Daarom
is in Herentals de maandelijkse vaste kost aanzienlijk
lager dan in de ons omringende gemeenten. Voor de
huur van twee afvalcontainers (groene en grijze bak samen) van 120 liter betaalt u in Herentals 1,80 euro per
maand (vanaf 2009, in 2008 nog 2,90 euro per maand) tegenover 5,50 euro in Geel, 5 euro in Herenthout,
3,50 euro in Heist-op-den-Berg en 2,05 euro in Vorselaar.
Om het sorteren te bevorderen, is de prijs per kilo afval in Herentals hoger dan in andere gemeenten. Een
kilo restafval kost in Herentals 0,317 euro tegenover 0,150 euro in Geel, Heist-op-den-Berg, Herenthout en
Vorselaar en voor een kilo GFT betaalt u in Herentals 0,221 euro tegenover 0,075 euro in Geel, Heist-opden-Berg, Herenthout en Vorselaar. Met de Herentalse bedragen kunt u door te sorteren, aanzienlijk besparen op uw afvalfactuur. Uw vaste kost is veel lager, terwijl u zelf bepaalt hoeveel afval u aanbiedt.
In juni ontvangt u ook uw eerste betalingsuitnodiging. Elk gezin betaalt volgens deze factuur een voorschot
van 50 euro. In de loop van de volgende maanden gaat er bij elke ophaling een bedrag van deze rekening
af. Wanneer uw saldo lager is dan 5 euro, ontvangt u een nieuwe factuur. Vanaf 2009 is het bedrag op deze
factuur berekend op wat u de laatste drie maanden aan afval hebt meegegeven. Het bedrag volstaat dan
normaal gesproken om het afval te betalen dat u op een jaar meegeeft.

Moet ik voortaan voor alles betalen op het recyclagepark?
Neen. Grof vuil en de meeste andere afvalsoorten blijven ook na de invoering van Diftar gratis op het recyclagepark. Herentals is de enige gemeente in de Kempen waar dat nog kan. De regeling voor het groenafval
op het recyclagepark verandert wel. Dat zal ook gewogen en per kilo aangerekend worden. Hiervoor moet
de stad eerst aanpassingen uitvoeren op het recyclagepark. De aanpassingen zouden klaar moeten zijn tegen
half 2009. Tot dan blijft het bestaande systeem van kracht (en blijft het groenafval ook gratis).

Mag ik mijn nieuwe afvalcontainers al buitenzetten?
Iedereen heeft ondertussen zijn containers ontvangen. Als u een groene container hebt, mag u die al gebruiken voor de geplande ophalingen van juni. Deze ophalingen in juni zijn gratis want ze vallen nog niet onder
Diftar. De laatste gratis GFT-ophaling gebeurt op 25 juni. De laatste ophaling van restafval in de grijze en
witte zakken is op 18 juni. Tot dan mag u de grijze restafvalcontainer niet gebruiken. U mag deze grijze container pas buitenzetten vanaf 2 juli.

Krijg ik nog een afvalkalender voor de rest van het jaar?
U ontvangt nog een nieuwe afvalkalender voor de tweede helft van het jaar. Begin juni valt die in uw brievenbus.

Wat met PMD, Papier en karton?
Voor PMD (de blauwe zakken) verandert er niets. Met de invoering van Diftar verdwijnen enkel de groene
en de witte huisvuilzakken. De blauwe huisvuilzakken voor PMD blijven in gebruik. De prijs voor PMD-zakken
blijft nog zeker tot 2013 dezelfde, namelijk 5 euro voor een rol van 24 zakken.
Ook voor papier en karton blijft alles hetzelfde. U mag nog steeds papieren en kartonnen verpakkingen,
papieren zakken, kartonnen dozen, tijdschriften, kranten en reclamebladen meegeven. U verzamelt uw papier
en karton in een kartonnen doos of maakt er een handelbare stapel van. Vuil of vettig papier, aluminiumverpakkingen, cellofaanpapier, behangpapier of cementzakken mag u niet meegeven.

Wanneer zet ik mijn containers buiten?
De Diftarophalingen starten om 7 uur in de ochtend. De stadsdiensten begonnen de ophalingen om 8 uur.
Wilt u er zeker van zijn dat uw afval opgehaald wordt, zorg er dan voor dat het voor 7 uur buiten staat. U
mag uw afval natuurlijk ook altijd de avond voordien buitenzetten.

Steeds meer mensen verwerken thuis hun keuken- en tuinafval door er compost van te maken.
De Vlaamse overheid roept juni daarom uit tot
compostmaand. In juni krijgt u dus uitgebreid de
gelegenheid om kennis te maken met de preventie van tuinafval, gazonbeheer en gebruik van
compost. Elke tuinliefhebber zal zijn gading vinden. Tijdens de activiteiten wordt getoond hoe
u compost maakt en hoe u het kunt gebruiken.
U komt ook te weten hoe u het composteersysteem nog kan verbeteren, zodat u betere
compost verkrijgt.
Op zaterdag 7 en zondag 8 juni kunt u van 10
tot 16 uur het compostpark van Kleerroos bezoeken. Het stadsbestuur verloot een compostbak onder de bezoekers. De compostmeesters
laten zien hoe u van start kunt gaan met een
compostvat of een compostbak en geven een
antwoord op al uw vragen over de verwerking van keuken- en tuinafval. Wat is nu wel en
wat niet composteerbaar? Kunt u grasmaaisel
verwerken tot kwaliteitscompost? Hebt u zelf
ervaring met compost, dan zijn al uw tips en
vragen welkom.
Juni compostmaand is een gemeenschappelijk
initiatief van de OVAM, Vlaco vzw, de gemeenten, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de compostmeesters.
[i] Voor informatie over de activiteiten
neemt u contact op met de milieudienst,
tel. 014-28 50 50.

Snoei uw taxushaag en vecht
mee tegen kanker
Deze zomer zamelt de stad taxussnoeisel in
ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het
snoeisel van de taxushaag (Taxus baccata)
bevat de kostbare stof baccatine die de pharmaceutische sector verwerkt in geneesmiddelen tegen verschillende soorten kanker. Maar
voor een kilo baccatine is meer dan twaalf ton
snoeisel nodig. De stad vraagt u daarom om
tussen 15 juni en 15 september uw taxussnoeisel gratis naar het containerpark te brengen. U
levert hiermee grondstof die verwerkt wordt
tot medicijnen en bovendien gaat per kubieke
meter taxussnoeisel 40 euro naar Kom op
tegen Kanker. U kunt het snoeisel los of in
eigen zakken aanbrengen op het gemeentelijke
containerpark. Om de inzameling makkelijker
te maken kunt u daar ook gratis zakken krijgen.
[i] Meer informatie bij de milieudienst,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50 of
op www.vergrootdehoop.be

[i] Met vragen over Diftar kunt u terecht op de gratis Diftar-informatielijn 0800-97 687.
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toerisme in eigen streek
Reizen: het hoeft niet altijd exotisch of overzees te zijn. Toerisme Herentals en Het Groene
Neteland zorgen er voor dat u uitgebreid per fiets of te voet op vakantie kunt gaan. Want
ook onze eigen streek staat steevast garant voor een interessante, culturele, toeristische of
ontspannende uitstap.

Toeristische fiets- en wandelzoektocht
Nog tot zondag 14 september kunt u samen met vrienden en familie deelnemen aan een leerrijke maar
ontspannende toeristische fiets- en wandelzoektocht. Ontdek per fiets de mooiste plekjes van Het Groene
Neteland of kies voor de wandelzoektocht en verken zo het historische centrum van Herentals.
De dienst toerisme verwacht alle formulieren terug uiterlijk op 14 september 2008. Doe mee en win een
leuke prijs uit de pot van waardevolle prijzen. Alle deelnemers krijgen bovendien een uitnodiging voor de
prijsuitreiking in het najaar. Deelnemen aan de zoektochten kost 2,50 euro. Bij een deelnameboekje krijgt u
een leuke verrassing.

Spetterende vertelwandeling
Op zondag 22 juni vertrekt aan Hidrodoe een familieontdekkingstocht rond het thema ‘water’. De tocht
duurt twee uur en is gratis. Vertrekken kan om 10, 13.30 en 15 uur. U kunt het beste vooraf inschrijven bij
Toerisme Herentals, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be.

Begeleide zomerwandelingen
Wandelen en onderweg wat meer te weten komen over onze stad? In juli en augustus vinden de jaarlijkse
zomerwandelingen plaats. Al deze wandelingen hebben een thema, zijn gratis en worden begeleid door een
ervaren gids.
Op zondag 13 juli krijgt u meer te horen over de mobiliteit in onze stad door de eeuwen heen. Het vertrek
is gepland om 14.30 uur aan de Lakenhal. Op zondag 27 juli kunt u Herentals bezoeken in de tijd van Ernest
Claes. Vertrek om 14.30 uur aan de poort van het Begijnhof in de Begijnenstraat. Op zondag 10 augustus
wandelt u langs de beelden in de stad en vertrekt u om 14.30 uur aan de Lakenhal. Op zondag 24 augustus
wandelen we langs kerkpaden. Het vertrek is om 14.30 uur aan de Sint-Bavokerk in Noorderwijk.

Begeleide fietstochten
De fiets is een uitstekende manier om Herentals en omgeving te ontdekken. Toerisme Herentals verzorgt
daarom ook elke zomer enkele interessante fietstochten. De fietstochten zijn gratis en worden begeleid door
twee ervaren gidsen. Ze vertrekken om 14.30 uur aan het infokantoor op de Grote Markt en komen ongeveer twee uur later ook daar aan. Op zondag 20 juli doorkruist u de stad van noord naar zuid en op zondag
17 augustus trekt u door bos en hei.

Fietsen met De Schakel
Op zondag 31 augustus sluit de twintigste editie van De Schakel de zomer af. De Schakel is een fietshappening door de Antwerpse Kempen voor het hele gezin, waarbij u kunt kiezen tussen verschillende afstanden.
Onderweg komt u de mooiste en charmantste plekjes tegen. Op verschillende vertrekpunten en plaatsen
met bezienswaardigheden kunt u genieten van gepaste sfeeractiviteiten. In Herentals vertrekt u aan De
Boskantien, Wijngaard 26.

Sint-Waldetrudiskerk open op woensdag- en zaterdagnamiddag
U kunt van juni tot en met september op woensdag- en zaterdagnamiddag ook de Sint-Waldetrudiskerk
bezoeken. De Sint-Waldetrudiskerk is een van de mooiste monumenten van onze stad en is een belangrijke
aantrekkingspool voor het toerisme in Herentals.
[i] Toerisme Herentals, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, fax 014-22 28 56,
toerisme@herentals.be

Openingstijden Toerisme Herentals
Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur
In juli en augustus op zaterdag en zondag van 10 tot 14 uur
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programma 't Schaliken

Wouter Deprez

Luc Tooten en Stéphane De May

Eelt
Zaterdag 7 juni
Zondag 8 juni
Schouwburg cc ’t Schaliken
20 uur
UITVERKOCHT!

Zondag 15 juni - Lakenhal - 11 uur
Luk Tooten is solocellist van het Vlaams Radio Koor. Stéphane De May is pianist en leraar aan het conservatorium van Rotterdam. In Herentals brengen zij hun programma The Hungarian Soul. De volksdans, met zijn
typische ritmes en meeslepende melodieën, inspireerden Hongaarse componisten van de twintigste eeuw.
Tijdens dit aperitiefconcert hoort u werken van onder meer Liszt, Bartók, Kodály en Popper.
[i] De toegangsprijs bedraagt 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro. Hebt u recht op
korting, dan betaalt u 6,50 euro.

Jumelage-uitstap naar Cosne-sur-Loire
Van 4 tot 7 juli vertrekt een bus vol Herentalsenaren naar Cosne-sur-Loire in Frankrijk. De Herentalse gezinnen verblijven er bij gastgezinnen en brengen samen enkele vakantiedagen door. Tijdens het verblijf bezoeken zij de bezienswaardigheden in de regio, genieten van het mooie weer en het gezellig samenzijn met de
inwoners van onze zusterstad. Als u zin hebt om mee op bezoek te gaan bij onze Franse zusterstad, schrijf u
dan in voor deze uitstap.
[i] Jumelagecomité, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30, toerisme@herentals.be

Beeldig Le Paige

Kasteel Le Paige
Van zondag 13 juli tot en met zondag 10 augustus
Tijdens de zomermaanden vormt het domein Le Paige voor de derde keer het decor van een beeldententoonstelling. Tussen 13 juli en 10 augustus kunt u een wandeling in het arboretum combineren met een
culturele uitstap. Beeldhouwwerken van een twintigtal kunstenaars staan opgesteld langs de paden van het
park. In het kasteel kunt u de kunstwerken bewonderen van de leden van het Aquarel Instituut van België.
De veelzijdigheid en de kwaliteit van de aquarellisten zal u allicht verrassen. Nog een bezoekerstip: sluit deze
zomeruitstap in het weekend af met een drankje in het tijdelijke expo-cafeetje.
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 14 tot 17 uur.
Zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.
[i] cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, 2200 Herentals, 014-28 51 30, cultuurcentrum@herentals.be

Expo ‘08

Nieuwe seizoensbrochure
cc ’t Schaliken

De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
nodigt u van harte uit op Expo ’08. Deze
tentoonstelling biedt u de gelegenheid om de
verschillende opleidingen te leren kennen en
de sfeer van de academie op te snuiven. U kunt
het artistiek werk van de cursisten ontdekken
en een glas drinken in het academiecafé.
De tentoonstelling vindt plaats op zaterdag
21 en zondag 22 juni (van 11 tot 18 uur), op
dinsdag 24 en woensdag 25 juni (van 14 tot 20
uur) en op zaterdag 30 en zondag 31 augustus,
(van 11 tot 18 uur) in de academie, Markgravenstraat 77. U kunt de tentoonstelling ook
bezoeken op zaterdag 21 en zondag 22 juni
(van 14 tot 18 uur), op zaterdag 28 en zondag
29 juni (van 14 tot 18 uur) en op woensdag 25,
donderdag 26 en vrijdag 27 juni (van 14 tot 17
uur) in de Lakenhal, Grote Markt.
[i] Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst, Markgravenstraat 77, tel. 014-28
51 55.

Begin juni mag u de nieuwe seizoensbrochure
van cultuurcentrum ’t Schaliken in uw brievenbus verwachten. Daarin vindt u het programma van het culturele seizoen 2008-2009. Ook
alle praktische informatie staat erin vermeld.
De abonnementenverkoop start op 9 juni.
Losse tickets kunt u kopen vanaf 18 augustus.

Rare vogels gezocht
Cc ’t Schaliken zoekt organisaties of individuen
die in de Kempen met kunst of cultuur bezig
zijn. Zowel amateurverenigingen als individuele
kunstenaars en professionele groepen mogen
zich aanbieden. Uw voorstel kan beeldend zijn:
een voorwerp, foto, affiche, filmpje, … Het kan
ook gaan om dans, een korte theatervoorstelling, een muzikale act of een performance. Wie
meewerkt aan het project Rare Vogels maakt
een act in samenspraak met cc ’t Schaliken .
De creatievelingen presenteren zichzelf op 14
februari 2009 in Herentals. De beste acts krijgen
extra speelgelegenheid op 7 maart 2009 tijdens
het Turnhoutse jeugdfestival Storm op Komst en
op 9 juni 2009 tijdens Supervlieg in Herentals

Hertals in Team
Op zaterdag 13 september organiseert cc ’t
Schaliken een vormings- en contactdag voor
Herentalse verenigingen. Tijdens deze vormingsdag kunnen de bestuursleden van de verschillende Herentalse verenigingen deelnemen aan
workshops rond onder meer theatertechnieken,
vrijwilligerswetgeving en promotie. Noteer deze
dag dus alvast in uw agenda. Verenigingen ontvangen nog een officiële uitnodiging.
[i] cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel.
014-28 51 30, cultuurcentrum@herentals.be
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CULTUUR
Dicht-bij-huis-vakantie in de kijker
Hoeveel bezoekers van verre bestemmingen kennen eigenlijk hun eigen streek? Maak eens een fikse wandeling door de Kempense bossen, geef er een lap op per fiets of kuier langs historische gebouwen. Peddel met
de kano op de Kleine Nete of voel u opnieuw kind met uw kinderen in een kabouterbos. Vlaanderen levert
veel inspanningen op het vlak van toerisme, en de mogelijkheden in ons eigen kleine land worden met de dag
groter. Ingaan op deze mogelijkheden is een ware ontdekkingsreis en bovendien milieuvriendelijk. Kom eens
een kijkje nemen op de eerste verdieping van de bib. Tijdens de vakantiemaanden staat hier een tentoonstelling over het thema ‘vakantie in eigen streek’.

Vakantiewedstrijd
Aansluitend bij het vakantiethema lanceert de Herentalse bib een warme oproep aan alle bezoekers om
prentbriefkaarten vanuit hun favoriete bestemming op te sturen. Het maakt niet uit of u op een zuiders terrasje, op de pier aan de zeedijk, op een bergflank of gewoon in uw tuin zit: stuur een origineel vakantiekaartje op naar de bib. Alle kaartjes krijgen een plaats in de traphal van de bib. Een vakjury zal uit alle inzendingen
de origineelste kaarten belonen met een prachtige prijs. De winnaars worden uitgenodigd op de verwendag
om hun prijs in ontvangst te nemen.

Orgelconcert in de Bovenkerk
Sint-Waldetrudiskerk
Zondag 15 juni om 16 uur
Naar goede gewoonte organiseert de kerkraad ook dit
jaar twee orgelconcerten in de
Bovenkerk. Op zondag 15 juni concerteert Theo
Jellema met composities van Johann Sebastian
Bach en Olivier Messiaen. Dat de keuze op Messiaen viel, is niet toevallig. Hij werd geboren in
1908 en hij kan beschouwd worden als de grootste orgelcomponist van de twintigste eeuw.
Theo Jellema (° 1955) studeerde orgel aan het
conservatorium van Groningen. Hij is organist
van de Grote Kerk in Leeuwarden en docent
orgel aan de conservatoria in Groningen, Zwolle
en Arnhem. Hij trad op in verscheidene Europese landen en in Japan en concerteerde al met
het integrale orgelwerk van César Franck, J.S.
Bach en Messiaen. Hij maakte ook cd-opnamen
van een aantal belangrijke historische orgels.
[i] Dit evenement wordt georganiseerd

[i] Vakantiekaarten kunt u nog tot 31 augustus sturen naar de bib, Gildelaan 13,
2200 Herentals.

in samenwerking met de cultuurraad. De
toegang is gratis.

Zomer van het Spannende Boek

Cultuurcafé

De zomer is de ideale tijd om lekker bij te lezen. Weer of geen weer, Boek.be zorgt ieder jaar voor angstzweet en bliksemschichten met de Zomer van het Spannende Boek. Bezeten door bloedstollende thrillers en
spannende moordverhalen? Verlekkerd op ijzingwekkende politiedrama’s of clevere detectives? In de Zomer
van het Spannende Boek komt iedere thrillerliefhebber uitgebreid aan zijn trekken. Sidder bij het ruime aanbod van thrillers en detectives in onze bibliotheek en bezoek zeker het themastandje in de traphal van de bib.

Reisverhalen
Op de tweede verdieping worden tijdens de vakantiemaanden de reisverhalen extra in de kijker gezet. Een
aanrader voor iedereen die even wil wegdromen of nagenieten van een heerlijke vakantie.

Herentals Fietst … ook in de bib!
Op donderdag 31 juli is Herentals weer helemaal in de ban van de fiets. Wist u dat er in de bib een uitgebreide keuze aan boeken is over fietsen, fietshelden van vroeger en nu, conditie opbouwen, …? Bezoek zeker
het themastandje achteraan op de eerste verdieping van de bib.

Tekenaars! Een fototentoonstelling van
Bart Van der Moeren
van 1 tot 31 augustus
Strip Turnhout stuurde de jonge Turnhoutse fotograaf Bart Van
der Moeren op pad om een reeks foto’s te maken van Vlaamse
tekenaars. De tentoonstelling portretteert veertig Vlaamse tekenaars uit verschillende generaties en stijlen. Per tekenaar werden
er twee foto’s gemaakt, waarvan een beeld in de studio. De
tentoonstelling staat in de polyvalente ruimte van de hoofdbibliotheek van 1 tot 31 augustus en is open tijdens de openingstijden
van de bib.
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Een Vlaams zangfestijn met
Jef Walschaerts
Op zaterdag 21 juni om 15
uur is Jef Walschaerts te gast in
het Cultuurcafé van de cultuurraad. Hij loodst
u door een repertoire van oude en moderne
Vlaamse liederen en nodigt u uit om met hem
mee te zingen. Als het weer het toelaat, vindt
het optreden plaats op het grasveldje voor het
Fundatiehuis, anders in het Fundatiehuis zelf. Het
Cultuurcafé opent zijn deuren om 14 uur.
Jef Walschaerts werd geboren in Antwerpen,
maar raakte verzeild in de Noorderkempen,
waar hij wereldberoemd werd in Essen en
omstreken. Hij was er leraar, verteller van
kerstverhalen en voordrager van wondermooie
gedichtjes, geschreven door zijn vrouw Chris
Roodhooft.
Vooral Jefs passie voor zang en muziek kent
geen grenzen. Geef hem een podium en hij
brengt met zijn mondharmonica eenieder in vervoering met zijn Antwerpse en Vlaamse volksliedjes. Onvergetelijk was zijn hartverwarmend
optreden in het Sportpaleis op de Nekka-nacht
samen zijn beide zonen (Raf en Mich van Kommil Foo). Zijn versie van “Oorlogsgeleerden”
bezorgde menigeen kippenvel.
[i] Wilt u zelf optreden in het Cultuurcafé
(muziek, woord, …) dan kunt u met uw
voorstel terecht op info@cultuurraadherentals.be of bij de dienst cultuurbeleid in
’t Schaliken.

Herentals fietst en feest
In 2004 vond in het stadscentrum voor de eerste maal het na-Tourcriterium plaats en dat was onmiddellijk een schot in de roos. Drie jaren
later is Herentals Fietst en Feest (HFF) een begrip in de wielerwereld. Op donderdag 31 juli en vrijdag 1 augustus is het weer zover. De organisatie verwacht dan dertigduizend enthousiaste wielerliefhebbers in de stad. Iedereen is welkom.

Herentals Fietst
Donderdag 31 juli
staat volledig in het teken van het wielrennen. Herentals doet zijn naam als wielerstad eer aan met fietswedstrijden in alle maten en soorten. Het parcours
loopt langs de Grote Markt, over de Zandstraat, de
Collegestraat, de Herenthoutseweg, de Sint-Waldetrudisstraat en de Bovenrij. Het parcours is de hele
dag afgesloten en verkeersvrij.

Om 13 uur starten de allerjongste renners van
de Vlaamse Wielerschool met een demonstratie op
de Grote Markt. Ze tonen hun kunsten tijdens behendigheidsproeven en leggen enkele rondjes af op het
parcours. Daarna starten de wedstrijden voor personen met een handicap, met deelname van de Spaanse
nationale ploeg, die tijdens HFF haar deelname aan de
Paralympics voorbereidt.

Om 15.15 uur begint het wedstrijdgeweld met een koers voor nieuwelingen, wat spanning en hardrijden van de eerste tot de laatste meter
garandeert.
Om 16.15 uur is het de beurt aan de militairen. De deelname van de Belgische en Nederlandse militaire ploeg is reeds bevestigd. Dit deelnemersveld wordt waarschijnlijk uitgebreid met deelnemers uit de Europese Unie, zodat dit een Europees criterium voor militairen is.
Om 17.30 uur verwelkomt HFF een totaal nieuwe categorie: de dames elite. Zij zullen Katrien Van Looy (inderdaad, kleindochter van keizer
Rik Van Looy) het vuur aan de schenen leggen.
Om 18.30 uur volgt een leuke publiciteitskaravaan, waarbij de sponsors zich voorstellen met gadgets en hebbedingetjes.

Om 19.30 uur geeft HFF het startschot voor
het criterium voor eliterenners. De komst van
ex-wereldkampioen Tom Boonen (groene trui 2007,
winnaar Parijs-Roubaix 2008) is al bevestigd. Na de
huldiging van de winnaars bij de eliterenners sluit de
wielerhoogdag af met een spetterende muzikale happening met een bekende feestband.

Tussen 13 en 20 uur is er volop randanimatie op de Grote Markt en in het avonturenpark van 29 Bn Log op het parkeerterrein van de Sint-Waldetrudiskerk.
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Herentals fietst en feest
Herentals feest
Op vrijdag 1 augustus brengt de Keizerstede tijdens Herentals
Loopt een eerbetoon aan de Herentalse sportmensen die op atletiekgebied hoge ogen gooien. Dit gebeurt onder meer tijdens de Lu Twee
Uur van Hertals, een criteriumloop voor zowel personen als groepen. Deelnemers kunnen kiezen tussen een freerun (voor amateurs
en wedstrijdlopers), een funloop (rustige loop met onderbrekingen) of
een estafetteloop voor ploegen.

Ook voor de kinderen zijn er loopwedstrijden: een peuterloop onder begeleiding van de ouders voor kinderen geboren in 2002 en 2003
en in 2004 en 2005, een 500 meterloop voor kinderen geboren in 2000 en 2001, een 1.000 meterloop voor kinderen geboren in 1998 en 1999
en een 1.000 meterloop voor kinderen geboren in 1996 en 1997. Alle deelnemers, zowel kinderen als volwassenen, krijgen een leuke prijs. Er zijn
ook originaliteitsprijzen voor de meest opvallende deelnemers.

Vanaf 13 uur kan de hele familie zich amuseren met de afscheidstournee van Spring met Jelle Cleymans, gevolgd door een demonstratie en initiatie van het Samsonballet.
Omstreeks 17.30 uur is er een optreden van Milk Inc. ’s Avonds spelen de Bul Dogs (een knipoog naar stadsmuzikant Bart Buls). Deze
professionele band begeleidt ook de optredens van de finalisten van
de zangwedstrijd. Daarna is het de beurt aan Mama’s Jasje, Sandrine,
Gunther Neefs en Peter Koelewijn om de show te stelen. Omstreeks
23.45 uur vertolkt de nieuwe winnaar van de zangwedstrijd het winnende nummer live op het grote podium. Afsluiten doen wij opnieuw
met een muzikale apotheose.

Ook op vrijdag is er van 13 tot 20 uur volop randanimatie op de Grote Markt en in het avonturenpark van 29 Bn Log op het parkeerterrein van de Sint-Waldetrudiskerk.

Herentals Feest en Danst
Op vrijdagavond kunt u genieten van een gratis initiatie stijldansen, gegeven door bekende dansleraren van
Sterren op de Dansvloer. Later geven deze leraren nog een demonstratie. Nadien kunt u er vrij dansen en
tot 3 uur ’s nachts zelf een ster op de dansvloer zijn. Deze dansavond vindt plaats in de grote tent op de
Grote Markt.

Zangwedstrijd
Ook dit jaar kan iedereen die zestien jaar en ouder is, deelnemen aan de zangwedstrijd. De wedstrijd is
ondertussen aan zijn vijfde editie toe. Deelnemers sturen voor 3 juni minstens twee ingezongen nummers
(waarvan eentje a capella) naar Christel Huysmans, Krakelaarsveld 75, 2200 Herentals. Een eerste selectie
gebeurt op basis van de ingezonden nummers. Een tweede en laatste preselectie gebeurt op 22 juni. Het
volledige wedstrijdreglement kunt u aanvragen bij huysmans.christel@pandora.be.

Affiches in Herentals
Naast uw eventuele deelname als vrijwilliger kunt u ook meewerken aan de promotie van deze tweedaagse.
Op de middenbladzijde van deze Stadskrant vindt u een affiche van het evenement. De organisatie vraagt
aan alle Herentalsenaren om deze affiche goed zichtbaar aan een straatvenster te plakken, zodat alle huizen
van Herentals een klein beetje zwart en rood kleuren.
De organisatie van dit evenement heeft de logistieke steun van de stad Herentals en 29 Bataljon Logistiek
in Grobbendonk.
[i] Charles Van de Wouwer, tel. 014-51 33 72, c.vdwouwer@telenet.be, www.herentalsfietst.be
14 JUNI JULI AUGUSTUS 2008

Vrijwilligers
Het spreekt voor zich dat voor dit evenement veel
helpende handen nodig zijn. De organisatie zoekt
nog tappers, kelners, verkopers van bonnetjes,
toezichters voor onder meer de parkeerplaatsen
en de kinderanimatie, helpers in de keuken, …
Hebt u zin om enkele uren of een volledige namiddag te helpen, neem dan contact op met de
organisatie. Vermeld welke taak u wilt uitvoeren
en eventueel ook samen met wie. De organisatie
zorgt voor een T-shirt, een badge, drankbonnetjes en, als u een hele namiddag meewerkt, voor
een maaltijd. Na afloop mag u deelnemen aan een
medewerkersfeest. De organisatie benadrukt dat
zonder vrijwilligers dit evenement niet mogelijk is
en dankt daarom iedereen die zijn of haar steentje
wil bijdragen.

SPORT

Paletco-prijzenmeeting

Turbozwemmen zomervakantie
Van 30 juni tot en met 11 juli loopt in het Netepark een nieuwe reeks turbozwemmen voor kinderen vanaf
drie jaar. Voor kleuters zijn er drie verschillende reeksen: beginners, gevorderden en survival. De vijfjarigen
starten met zwemles niveau A. Kinderen die minimaal vijf meter kunnen zwemmen, komen in aanmerking
voor niveau B. Verder zijn er ook twee lessen zwemvervolmaking. Kinderen vanaf negen jaar die alle niveaus
doorlopen hebben, kunnen deelnemen aan het overlevingszwemmen.

Zaalvoetbalbeker van de sportraad
De sportraad organiseert dit jaar voor de tweede maal een bekercompetitie voor zaalvoetbalclubs. Twaalf
clubs nemen het tegen elkaar op. De wedstrijden vinden plaats in De Vossenberg op 3, 4 en 6 juni van 20 tot
23 uur. De finalewedstrijden vinden plaats op dinsdag 10 en woensdag 11 juni van 20 tot 22 uur. Supporters
zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Openingsuren Netepark
In juni gelden de normale openingstijden en vinden de aqualessen plaats tot en met 27 juni. Van zaterdag 28 juni tot 31 augustus zijn de zwembaden open van 11 tot 21 uur. Op weekdagen in de zomervakantie (uitgezonderd op feestdagen) is er tussen 14 en 16 uur een pretbad met waterspeeltuigen in het
doelgroepenbad en het wedstrijdbad. Op maandag 1 september zijn alle zwembaden gesloten vanwege
onderhoudswerkzaamheden. Het buitenbad blijft open tot en met zondag 14 september. In het wedstrijdbad worden dan herstellingen uitgevoerd.

Voor juni gelden de volgende openingstijden:
RECREATIEBAD

maandag
dinsdag
woensdag donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
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 15.30-20.00 16.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00
WEDSTRIJDBAD

07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30
12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 09.00-17.00 09.00-17.00
18.00-21.00 18.00-21.00 14.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00

Aquaprogramma’s Netepark

Op zondag 15 juni organiseert Atletiekclub
Herentals op het Bloso Sportcentrum de
jaarlijkse Paletco-prijzenmeeting. Iedereen is
uitgenodigd om onze stadsgenoot en Olympisch atleet Kristof Beyens aan het werk te
zien op dit grootse evenement. Een unieke
gelegenheid, want Beyens is een wereldtopper in wording en wegens een druk internationaal programma is hij slechts uitzonderlijk
in de buurt aan het werk.
Kristof Beyens is overigens in goed gezelschap die dag, want de Belgische meerkamptoppers Hans Van Alphen en François
Gourmet hebben eveneens hun deelname
bevestigd. Wilt u deze en vele andere atleten aan het werk zien, kom dan op zondag
15 juni naar het Bloso-centrum. U bent van
harte welkom, de wedstrijden beginnen om
13.30 uur.
[i] www.acherentals.be

50-plussers
Op dinsdag 17 juni verwacht de sportdienst
de sportieve 50-plussers voor een stevige
natuurwandeling. Het vertrek is gepland
om 14 uur aan het parkeerterrein van tenniscentrum Ter Heyde, Lichtaartseweg.
[i] Deelnemen kost 2 euro en een
drankje is inbegrepen.

Sportvorming

Op vraag van de vele sportieve aquafans serveert de sportdienst in juli en augustus een beperkt aquaprogramma. Op maandag 7 juli en maandag 4 augustus is er telkens van 19 tot 20 uur aquagym voor
senioren en van 20 tot 21 uur aquafitness. Op donderdag 10 juli en donderdag 7 augustus is er telkens
van 19 tot 20 uur aquasculp en van 20 tot 21 uur aquafitness.

Voor juni gelden de volgende openingstijden:

Van 4 tot 8 augustus kunt u in Nijlen terecht
voor een vorming tennisinitiator module 2
en van 4 tot 25 augustus in Wilrijk voor een
vorming tennistrainer B.
[i] Valentijn Pattyn 02-548 03 11.

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
Aquajogging
Aquafit overdag

dinsdag
woensdag
vrijdag

20.00 - 21.00
20.00 - 21.00
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

-6-jarigen
woensdag
18.30 - 19.15
woensdag
19.15 - 20.00
+6-jarigen
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.
Zwemmen voor kinderen met een handicap

Voetbalbeker van de
sportraad
Op de terreinen van Koninklijke Noordstar
VV spelen op dinsdag 19, donderdag 21,
vrijdag 22, dinsdag 26, donderdag 28 en vrijdag 29 augustus een aantal ploegen voor de
voetbalbeker van de sportraad. Noordstar
VV is de organiserende club.
[i] Peter van Grieken, tel. 014-23 20
22, sportraad-herentals@pandora.be
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JEUGD & SPORT
Kinderen boven!
In juli en augustus organiseert het stadsbestuur zowel sportkampen voor jongeren, kinderopvang en allerlei activiteiten voor de jeugd.

Sportkampen voor -12
Van 7 tot 11 juli staan vooral badminton, basketbal
en trampolinespringen op het menu. Er werken
verschillende Herentalse sportclubs mee aan de
sportkampen.
Van 14 tot 18 juli kunnen de jongsten (geboren
in 2001 en 2002) deelnemen aan een ravot- en
ontdekkingskamp, waarbij de natuur, techniek, bos
en waterontdekkingen gecombineerd worden met
verschillende loop- en balspelen. Kinderen geboren
in 2000 en 1999 kunnen die week genieten van een
sport- en wetenschapskamp. Op het programma
staan klimmen, squashen, jumpen, Afrikaanse dans, skaten en oriëntatieloop. De kinderen experimenteren
ook met verrassende workshops over diverse wetenschappelijke thema’s en doen een leerrijke uitstap naar
Hidrodoe. Kinderen geboren in 1998 of vroeger kunnen genieten van een paardrijkamp. Hiervoor trekken ze
naar manege Zavelhof in Tessenderlo.
Van 28 juli tot 1 augustus is er een sportweek voor echte durvers uit de verschillende leeftijdscategorieën.
Die week staan avontuur en ravotten boven aan het menu.
Van 6 tot 10 augustus staan voor de kinderen van de tweede en derde graad de Olympische Spelen in de
schijnwerpers. De jongsten zijn welkom in het Hupsakeekamp, dat is een kamp voor sprinkhanen die niet
graag stilzitten.
Van 18 tot 22 augustus werken de kinderen samen met de Herentalse sportclubs. Voor de jongsten is er
keuze uit een voetbal- en kidskickskamp of gymnastiek- en kidskickskamp. Voor de tweede graad is er de
keuze uit gymnastiek en omnisport of atletiek en omnisport. De derde graad kan kiezen uit atletiek en coolsports of voetbal en coolsports. De karateclub brengt ook een bezoek bij al de groepen en brengt hen de
beginselen van karate bij.

Sportdagen voor +12
Ook de +12-jarigen kunnen zich uitgebreid
uitleven. Van 7 tot 11 juli hebben zij de
keuze uit een apegek rollerskamp. Hier
staan onder meer quadrijden, mountainbiken, BMX’en, skaten, rolstoelbasketbal en
mountainboard op het programma. Van 14
tot 18 juli kunnen zij mee op paardrijkamp in
Tessenderlo.
Van 28 juli tot 1 augustus is het zweten
tijdens het avonturenkamp met verschillende
sjoropdrachten, teambuilding, paintballen,
overlevingszwemmen, vlottentocht en klimmen.
Van 4 tot 8 augustus is het in het H2O-kamp al waterpret wat de klok slaat. Overlevingszwemmen, kajakken,
waterpolo en vlottentocht zijn de opwarmers … Golfsurf, rafting en zeekajak zijn de afsluiters.
Van 18 tot 22 augustus houdt het dance & funkamp het ritme in de week. Hiphop zoveel je wil, maar ook
fitness, lasershooting, spinning, klimmen … staan op het programma. Pret verzekerd.
[i] sportdienst, Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50
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Sportkampen in samenwerking met Sportregio Kempen
Voor jongeren geboren tussen 1998 en 1994
zijn er een aantal driedaagse themakampen. Op
16, 17 en 18 juli en op 25, 26 en 28 augustus
kunnen zij surfen en zeilen. Aan het Zilvermeer
in Mol krijgen de deelnemers initiaties windsurfen, zeilen en strandsporten. Er is geen ervaring
vereist, maar wel een diploma van 100 meter
zwemmen. Er is busvervoer vanuit Herentals.
Op 5, 6 en 7 augustus is er een circusdriedaagse. De deelnemers krijgen initiaties in circustechnieken gecombineerd met crea-activiteiten.
Op 18, 19 en 20 augustus kunnen de jongeren
op visdriedaagse. Lijnvissen, vliegvissen, onthaken, peilen van diepte, vliegjes maken, … het
wordt ze allemaal bijgebracht. De kinderen
krijgen zowel theoretische als praktische uitleg.
Dit is een sportkamp voor de stille genieters.
[i] sportdienst, Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50

Speelbus
De Speelbus is een mobiele wijkatelierwerking,
die rondtoert in de wijken van de stad. In de
voormiddag van 9 tot 12 uur en in de namiddag van 13 tot 16 uur staat de Speelbus op een
pleintje in Herentals, Noorderwijk of Morkhoven. Kinderen van vijf tot twaalf jaar kunnen
gratis aan de activiteiten van de Speelbus deelnemen. Half juni ontvangen de wijkbewoners
een kalender in de bus waarin staat wanneer de
Speelbus bij hen in de buurt komt. Geen kalender gekregen? Geef een seintje aan de jeugddienst en zij bezorgen u de juiste kalender.
[i] jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21
21 86

Sportquest
Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 juli spelen
tien internationale basketbalspelers en instructeurs een initiatie basketbal in de sporthal van
Campus De Vesten (Augustijnenlaan 32). Met
de initiatie willen de spelers over culturen heen
vriendschappen opbouwen en jongeren de kans
geven zich te bekwamen in basketbal of cheerleaden. De sporttrainingen zijn bestemd voor
jongeren vanaf tien jaar en duren van 13.30 tot
16.30 uur. De toegang is gratis.
[i] Meer informatie bij Joris D’Joos,
gsm 0498-36 31 85 of Jef Paulussen, gsm
0479-92 18 76.

JEUGD & SPORT
Kleutersportdagen
Kleuters geboren in 2003 en 2004 kunnen deze zomer ook op sportkamp. Op 16 juli is er voor kleuters geboren in 2004 een Smurfensportdag en op 6 augustus een Disneysportdag.
Kleuters geboren in 2003 hebben de keuze uit liefst acht verschillende sportdagen. Op maandag 14 juli starten
ze met een Mega Mindy-sportdag. Op 15 juli vertoeven ze in Smurfenland met de Smurfensportdag. Op 17 juli
gaan ze uitgebreid bewegen tijdens de gymnastieksportdag en op 18 juli houden ze een circussportdag.
Op 4 augustus is het ballenpaleissportdag en maken de kinderen kennis met ballen in alle kleuren en vormen.
Ook knutselen en actieve balspelen staan op het programma. Op 5 augustus trekken ze met de Disneyfamilie
op Disneysportdag. De kaboutersportdag van 7 augustus leert de kinderen alles over kabouters en brengt ze
naar een echte kabouterberg. De reeks kleutersportdagen wordt op vrijdag 8 augustus afgesloten met een
kleuterolympics. De kleuters maken kennis met de olympische ringen, de olympische vlam en China. Ze moeten ook verschillende opdrachten in dit kader tot een goed einde brengen.
Het volledige aanbod van sportkampen vindt u op www.herentals.be (typ ‘sportkampen’ in bij ‘zoek’). Inwoners van Herentals genieten 20 procent korting op de deelnameprijs van de kampen. Dit geldt echter niet voor
de kleutersportdagen. Sporters uit Morkhoven en Noorderwijk mogen gratis mee met de vakantiebus. Er is
een folder beschikbaar met meer uitleg over de kampen en het turbozwemmen.
[i] U kunt deze folder aanvragen bij de sportdienst, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be. Inschrijven kan ook op dit adres.

Speelpleinwerking
Het stadsbestuur organiseert speelpleinwerkingen in de verschillende wijken van de stad. De
speelpleinwerking Sterrebos vindt plaats in juli in
de kantine van SK Kruisweg. De speelpleinwerking Koninkrijk vindt plaats in augustus in de vrije
basisschool De Wegwijzer in Morkhoven en de
speelpleinwerking Diependaal vindt plaats in juli
en augustus in het buurthuis van Diependaal.
Alle kinderen van de wijk tussen vijf en twaalf
jaar mogen gratis deelnemen aan de speelpleinwerking. Als de kinderen op uitstap gaan, kost
dit 1 euro. De verschillende speelpleinwerkingen
vinden plaats tussen 13 en 16 uur en de kinderen
kunnen er volop sporten, knutselen, spelen en
gek doen. Half juni krijgt u een informatiefolder
in de bus waarin staat wanneer de speelpleinwerking in de wijken plaatsvindt.
De stedelijke vakantiewerking (De Sjallekes)
vindt tijdens juli en augustus plaats in de Vrije
Basisschool Wijngaard. Alle kinderen tussen
vijf en veertien jaar kunnen van 9 tot 16 uur
deelnemen aan het activiteitenaanbod, tegen
3 euro per dag. Er is op de stedelijke vakantiewerking mogelijkheid tot vooropvang vanaf 7
uur ’s morgens en naopvang tot 18 uur. Deze
opvang kost 0,75 euro per begonnen halfuur.
De Sjallekes zijn elke weekdag open. Ze starten
op maandag 30 juni en sluiten af op vrijdag 22
augustus. Er is geen speelpleinwerking tijdens de
week van 21 juli, de week van 15 augustus en op
vrijdag 11 juli.

SWAP
Tijdens de zomervakantie bieden de jeugddienst en hun collega’s uit de buurtgemeenten
een waaier aan toffe en spannende SWAP-activiteiten aan.
Jongeren kunnen deelnemen
aan uitstappen, workshops en
sportieve en avontuurlijke doedingen. De activiteiten vinden plaats elke dinsdag van 1 juli tot 26
augustus. U kunt een dropping verwachten met
een Amerikaanse legertruck, mountainboarden,
subtropisch zwemmen en nog veel meer. De ervaren SWAP’ers krijgen een programmaboekje in
de bus waarin alle activiteiten toegelicht worden,
en het volledige programma is te raadplegen op
www.jeugddienstherentals.be.
U kunt inschrijven bij de jeugddienst vanaf maandag 2 juni om 16 uur. Telefonisch of per e-mail
inschrijven kan vanaf dinsdag 3 juni. Houd er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn: tijdig
inschrijven is de boodschap! U kunt nog steeds
voor 4 euro een SWAP-sticker kopen. Met deze
sticker krijgt u trouwens korting in allerlei pretparken, musea, …
[i] Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21
21 86

JUNI JULI AUGUSTUS 2008 17

agenda JUNI JULI AUGUSTUS 2008
DI 27/05

RAAD

OWMW-raad / Kantoor secretaris OCMW, Nederrij 133 / 20 uur

DO 30/05

INFO

Brussel, een stad in Vlaanderen - Lezing door Paul De Ridder, dr. middeleeuwse geschiedenis / Lakenhal / 19.30 uur / Info bij VVB-Z, Werner
Boons, tel. 014-26 18 43, werner.boons@telenet.be

MA 02/06 BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof / Van 17.30 tot 20.30 uur

SENIOR

Cursus Tax-on-web / Het Convent / Van 13.30 tot 16 uur

DI 03/06 SENIOR

Cursus Tax-on-web / Het Convent / Van 13.30 tot 16 uur

RAAD
WO 04/06 INFO
UIT

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur
Informatievergadering aanleg windmolenpark / ZuidKempische Werkplaatsen, Herenthoutseweg 136 / 19.30 uur
Begeleide zomerwandelingen

DO 05/06 AMNESTY De laatste briefschrijfavond / Het Convent, Begijnhof / 21 uur
VR 06/06 UIT

Negende café chantant van De Gagel / Zaal ’t Hof / 19.30 uur

ZA 07/06

PERS

Zeg het aan de pers / Koffiehuis Eclips, Zandstraat 7 / van 11 tot 12 uur

UIT

Eelt met Wouter Deprez / Schouwburg cc ’t Schaliken / 20 uur

ZO 08/06 UIT

UIT
MA 09/06 BLOED
DI 10/06

SENIOR

Open Tuinen / Hugo Reyniers, Kennedylaan 16 / Van 10 tot 18 uur

UIT

Open Tuinen / Familie Van Doninck-Daems, Wuytsbergen 156 / Van 10
tot 18 uur

UIT

Open Tuinen / Familie Van Doninck-Daems, Wuytsbergen 156 / Van 10
tot 18 uur

UIT

Vijf jaar Hidrodoe

SWAP

Workshop / Info bij de jeugddienst, tel. 014-21 21 86

DO 03/07 UIT

Donderse Dagen / Beiaardconcert met mobiele beiaard / Buitenplein cc ‘t
Schaliken / 20.30 uur

ZA 05/07 PERS

Zeg het aan de pers / Koffiehuis Eclips, Zandstraat 7 / van 11 tot 12 uur

DI 08/07

Karting en lasershooting / Info bij de jeugddienst, tel. 014-21 21 86

SWAP

DO 10/07 UIT

Donderse Dagen / Akoestisch concert van Bulsjivism en Liquid Yazz
meets Blue Blot/ Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur

VR 11/07

UIT

Viering Vlaamse Feestdag / Lakenhal / 20 uur
Jaarmarkt

UIT

Vijfde grote rommelmarkt / Voetbalterrein Noorderwijk / Van 8 tot 17
uur / Info bij rommelmarkt.ndw@telenet.be

Eelt met Wouter Deprez / Schouwburg cc ’t Schaliken / 20 uur

UIT

Begeleide stadswandeling: mobiliteit door de eeuwen heen / Vertrek om
14.30 uur aan de Lakenhal

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof / Van 17.30 tot 20.30 uur

MA 14/07 INFO
Grijze Panters op bezoek bij het Wit-Geel Kruis / 14.30 uur / Info bij Ruf
DI 15/07 SWAP
Van Cauter, tel. 014-21 12 69

ZO 15/06 UIT

Aperitiefconcert Luc Tooten en Stéphane De May / Lakenhal / 11 uur

UIT

Koningsschieting van de Aloude Sint-Sebastiaansgilde / Begijnhof / vanaf
12.30uur

UIT

Orgelconcert in de Sint-Waldetrudiskerk / 16 uur

UIT

Open Tuinen / Familie Van Doninck-Daems, Wuytsbergen 156 / Van 10
tot 18 uur

MA 16/06 INFO

Bestuursvergadering Sint-Baafskring / ’t Leemen Huyseke / 20 uur

VR 20/06 UIT

Parkrock / Stadspark / vanaf 11 uur

VROUW Vrouweninfo over manuele geneeskunde door dr. Lansbergen / Fundatiehuis / 14 uur
UIT

Cultuurcafé - een Vlaams zangfestijn met Jef Walschaerts / Fundatiehuis
/ 15 uur

FIETS

Fietsgraveren / Verkeerseducatief park, Olympiadelaan / Van 13 tot 16
uur

SENIOR

Tuinfeest Bremdael / Vanaf 13 uur

UIT

75 jaar Koninklijke Noordstar VV / Terreinen K Noordstar VV
Open Tuinen / Hugo Reyniers, Kennedylaan 16 / Van 10 tot 18 uur

UIT

Donderse Dagen / Beiaardconcert / Stadscentrum / 20.30 uur

RAAD

Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

ZA 19/07

FIETS

Fietsgraveren / Verkeerseducatief park, Olympiadelaan / Van 13 tot 16 uur

ZO 20/07

UIT

Begeleide fietstochten: Herentals van noord naar zuid / Vertrek om 14.30
uur aan Toerisme Herentals, Grote Markt 35

DI 22/07

SWAP

Dropping met een Amerikaanse legertruck / Info bij de jeugddienst, tel.
014-21 21 86

DO 17/07

DO 24/07 UIT

Donderse Dagen / Akoestisch concert van Bulsjivism, Piet Van den Heuvel en Tom Van Stiphout/ Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur

ZO 27/07

UIT

Begeleide stadswandeling: Herentals in de tijd van Ernest Claes en nu /
Vertrek 14.30 uur aan de poort van het Begijnhof in de Begijnenstraat

DI 29/07

SWAP

Uitstap naar Walibi / Info bij de jeugddienst, tel. 014-21 21 86

DO 31/07 UIT
BLOED

ZA 02/08 PERS

Zeg het aan de pers / Koffiehuis Eclips, Zandstraat 7 / van 11 tot 12 uur

DI 05/08 SWAP

Avonturendag op de Lilse Bergen / Info bij de jeugddienst, tel. 014-21 21 86

SENIOR

Tuinfeest Bremdael / Vanaf 13 uur

UIT

75 jaar Koninklijke Noordstar VV / Terreinen K Noordstar VV

WO 25/06 RAAD

OWMW-raad / Kantoor secretaris OCMW, Nederrij 133 / 20 uur

DO 26/06 UIT

Braderij in het stadscentrum

VR 27/06 UIT

Braderij in het stadscentrum
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Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven / Van 17.30 tot
20.30 uur
Herentals Feest / Stadscentrum / Vanaf 11 uur

Spetterende stadswandeling / Vertrek aan Hidrodoe / Vertrekken om 10
DO 07/08 UIT
uur, 13.30 uur en 15 uur

Grijze Panters op bezoek bij het Houtambachtenmuseum Herenthout /
14.30 uur / Info bij Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

Herentals Fietst / Stadscentrum / Vanaf 13 uur

VR 01/08 UIT

UIT

SENIOR

Uitstap naar het Koning Boudewijnstadion en Mini Europa / Info bij de
jeugddienst, tel. 014-21 21 86
Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk / Van 17.30
tot 20.30 uur

Open Tuinen / Familie Van Doninck-Daems, Wuytsbergen 156 / Van 10
tot 18 uur

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

Bestuursvergadering Sint-Baafskring / ’t Leemen Huyseke / 20 uur

BLOED

UIT

DI 24/06 RAAD

Open Tuinen / Hugo Reyniers, Kennedylaan 16 / Van 10 tot 18 uur

UIT

Begeleidingsgroep dementie / Het Convent / 17 uur

ZO 22/06 UIT

UIT

ZO 29/06 UIT

DI 01/07

Braderij in het stadscentrum

Het wel en wee van het Brits koningshuis op 5-Pondstukken / Ruilbeurs
en tentoonstelling Numismatica Herentals / Zaal Sint-Antonius, Kapucij- ZO 13/07
nenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur

WO 11/06 SENIOR

ZA 21/06

ZA 28/06 UIT

Donderse Dagen / Beiaardconcert / Stadscentrum / 20.30 uur

ZO 10/08 UIT

Begeleide stadwandeling: beelden in de stad / Vertrek 14.30 uur aan de
Lakenhal

DI 12/08

Mountainboarden en oriëntatieloop / Info bij de jeugddienst, tel. 014-21
21 86

SWAP

DO 14/08 UIT

Donderse Dagen / Akoestisch concert van Bulsjivism, Kathleen Vandenhoudt, Lieven Tavernier en Wigbert/ Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur

VR 15/08 QUIZ

Quiz ter ere van de drieëndertigste Zandkapelkermis

ZA 16/08

FIETS

Fietsgraveren / Verkeerseducatief park, Olympiadelaan / Van 13 tot 16 uur

UIT

Drieëndertigste Zandkapelkermis met optredens van Dean, Esther,
Honey Move, Unforgettable en dj Plons
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ZO 17/08

UIT

Begeleide fietstochten: door bos en hei / Vertrek om 14.30 uur aan
Toerisme Herentals, Grote Markt 35

DO 28/08 UIT

Donderse Dagen / Akoestisch concert van Bulsjivism, Patrick Riguelle en
Jan Hautekiet / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur

DI 12/08

SWAP

Mountainboarden en oriëntatieloop / Info bij de jeugddienst, tel. 014-21
21 86

30/08

Septemberkermis / Stadscentrum / Tot en met 8 september

UIT

VR 15/08 QUIZ

ZO 31/08 UIT
Donderse Dagen / Akoestisch concert van Bulsjivism, Kathleen Vandenhoudt, Lieven Tavernier en Wigbert/ Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur ZA 06/09 PERS
Quiz ter ere van de drieëndertigste Zandkapelkermis

ZA 16/08

FIETS

Fietsgraveren / Verkeerseducatief park, Olympiadelaan / Van 13 tot 16 uur

UIT

Drieëndertigste Zandkapelkermis met optredens van Dean, Esther,
Honey Move, Unforgettable en dj Plons

Rode Kruis

UIT

Begeleide fietstochten: door bos en hei / Vertrek om 14.30 uur aan
Toerisme Herentals, Grote Markt 35

Bloedinzamelingen

UIT

Restaurantdag ter ere van de drieëndertigste Zandkapelkermis

Op maandag 2 juni, 9 juni, 18 augustus en 25 augustus van 17.30 tot
20.30 uur kunt u bloed geven in zaal ’t Hof op de Grote Markt van
Herentals.

DO 14/08 UIT

ZO 17/08

MA 18/08 INFO

DI 19/08

Bestuursvergadering Sint-Baafskring / ’t Leemen Huyseke / 20 uur

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ‘t Hof / Van 17.30 tot 20.30 uur

INFO

Jezelf zijn – cursus van PRH Vlaanderen / Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat
12 / Van 14 tot 17.15 uur / Info bij Hilde Simons, tel. 014-22 36 06

INFO

Constructief omgaan met wat moeilijk is – cursus van PRH Vlaanderen /
Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12 / Van 19 tot 22.15 uur / Info bij Hilde
Simons, tel. 014-22 36 06

SWAP

Subtropisch zwemmen in Tongelreep / Info bij de jeugddienst, tel. 014-21
21 86

WO 20/08 INFO

Zeg het aan de pers / Koffiehuis Eclips, Zandstraat 7 / van 11 tot 12 uur

Op dinsdag 15 juli van 17.30 tot 20.30 uur kunt u bloed geven in de
parochiezaal van Noorderwijk.
Op donderdag 31 juli van 17.30 tot 20.30 uur kunt u bloed geven in
de parochiezaal van Noorderwijk

Jezelf zijn – cursus van PRH Vlaanderen / Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat
12 / Van 14 tot 17.15 uur / Info bij Hilde Simons, tel. 014-22 36 06

INFO

Constructief omgaan met wat moeilijk is – cursus van PRH Vlaanderen /
Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12 / Van 19 tot 22.15 uur / Info bij Hilde
Simons, tel. 014-22 36 06

VR 22/08 UIT

Donderse Dagen / Beiaardconcert / Stadscentrum / 20.30 uur

RAAD

Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

INFO

Jezelf zijn – cursus van PRH Vlaanderen / Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat
12 / Van 14 tot 17.15 uur / Info bij Hilde Simons, tel. 014-22 36 06

INFO

Constructief omgaan met wat moeilijk is – cursus van PRH Vlaanderen /
Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12 / Van 19 tot 22.15 uur / Info bij Hilde
Simons, tel. 014-22 36 06

UIT

Noorderwijk Alive

ZA 23/08 UIT

Noorderwijk Alive

UIT

Open Tuinen / Hugo Reyniers, Kennedylaan 16 / Van 10 tot 18 uur

UIT

Noorderwijk Alive

MA 25/08 BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ‘t Hof / Van 17.30 tot 20.30 uur

DI 26/08 SWAP

Workshop / Info bij de jeugddienst, tel. 014-21 21 86

RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

UIT

Kermisjogging Noorderwijk

WO 27/08 RAAD

Fiets mee met De Schakel / Vertrekpunt aan De Boskantien

OWMW-raad / Kantoor secretaris OWMW / Nederrij 133

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

Gezondheidswandelingen

DRINGENDE HULP

• 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

Brandweer
Ziekenwagen
Politie
Antigifcentrum
Gasgeur

100 of 112
100
101
070-245 245
0800-65 065

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

Bouw een iglo in de zomer!

Het Convent
dienstencentrum voor senioren
Ondersteuningsgroep dementie
Op woensdag 11 juni vindt de samenkomst voor partners en familieleden van dementerenden plaats in het dienstencentrum. Op het programma staat een film, waarna er een gespreksronde zal plaatsvindt.
De samenkomst begint om 17 uur en duurt tot ongeveer 18.30 uur.
Deelnemen is gratis.

Cursus Tax-on-web

Lokaal
dienstencentrum
Het Convent
Begijnhof 17
2200 Herentals
tel. 014-28 20 00
bertvangenechten@ocmwherentals.be

Vanaf nu kunt u zelf uw belastingaangifte invullen via de computer. Dit wordt op een eenvoudige manier in
enkele lessen aangeleerd. De lessen vinden plaats vanaf maandag 2 juni, telkens op maandag van 13.30 tot 16
uur, in het computerlokaal van Het Convent. Deelname is gratis, inschrijven kan op bovenstaand telefoonnummer of op het kantoor van Het Convent.

Koningsschieting Sint-Sebastiaansgilde
Op zondag 15 juni organiseert de Koninklijke Aloude Sint-Sebastiaansgilde op het Begijnhof zijn traditionele koningsschieting. De koningsschieting is een van de belangrijkste tradities van een schuttersgilde.
De Sint-Sebastiaansgilde is de oudste vereniging in Herentals en wordt
voor het eerst vermeld in 1404. Oorspronkelijk was de gilde een
boogschutterskorps dat de stad hielp verdedigen. Om de drie jaar duidt
de gilde via deze schietwedstrijd een nieuwe koning aan. Alle beëdigde
mannelijke gildenleden schieten mee naar de staande wip.
De koningsschieting is zeker en vast een spannend gebeuren. Wie als
eerste de gaai eraf schiet, en de waardigheid aanvaardt, is de nieuwe
koning. De koning mag een ‘breuk’ dragen, dat is een roodfluwelen kazuifel bekleed met het koningszilver. De
koning kiest ook een koningin.
De huidige koning (sinds 2005) is Jan Berghmans. Zijn meest recente voorgangers waren Marc Danckers, Louis
Van den Broeck, Constant Dams, Rik Van Dyck, Victor Heymans en Albert Slegers. Wie zich driemaal na elkaar
koning schiet, krijgt de titel van keizer. De keizer draagt het kostbare keizerszilver en blijft keizer voor het leven.
In Herentals is Louis Van den Broeck sinds 1996 keizer.
[i] hoofdman Ferdi Van Grieken, tel. 014-21 26 37, www.sintsebastiaan-herentals.be.

Op 29 juni korting in Hidrodoe
Op 29 juni viert Hidrodoe zijn vijfde verjaardag. Kom experimenteren in de Waterwereld of ontdek de magische wereld van water in de Watermaker. In de Blauwe Watertuin staan fantastische experimenten zoals het
pompenspel, het muziekorgel, de waterparaplu, de springfonteinen en de hydraulische lift op u te wachten.
Verkoeling gegarandeerd!
Hidrodoe geeft op 29 juni alle Herentalsenaren een korting op de toegangsprijs. Kinderen tussen 3 en 12 jaar
betalen 2 euro (in plaats van 5,50 euro) en volwassenen mogen binnen voor 4 euro (in plaats van 7,50 euro).
Kinderen jonger dan drie mogen gratis binnen. Vergeet uw identiteitskaart niet, zodat u kunt aantonen dat u in
Herentals woont. Kinderen geboren in 2003 en die dus net zo oud zijn als Hidrodoe, mogen ook gratis binnen.
Zij moeten wel vergezeld zijn van twee betalende personen. Bent u nog nooit op waterexpeditie geweest,
profiteer dan zeker van dit uitzonderlijk aanbod. Waterpret voor jong en oud is gegarandeerd.
[i] Hidrodoe - het interactieve doe-centrum, Haanheuvel 7, info: 0800-90 300, www.hidrodoe.be
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Ga deze zomer op waterexpeditie in Hidrodoe,
de wondere wereld van water in Herentals! In dit
unieke water-doe-centrum ontdekt u de geheimen van water door zelf te experimenteren.
Verken de Blauwe Watertuin met zijn fantastische
experimenten zoals de waterparaplu, de springfontein, de hydraulische lift, het waterorgel, het
pompenspel ...
In de Waterwereld, de grote doe-ruimte van Hidrodoe, waagt u zich aan een stroom van wateravonturen. Lanceer zelf een waterstofraket, loop
door de aggregatietunnel, laat een duikboot zinken, maak zelf een grote draaikolk, laat een geiser
uitbarsten, test uw conditie op de waterkookfiets,
... In de Watermaker neemt de spannende 3Danimatiefilm “Teruggespoeld” u mee op reis door
het proces van waterproductie. U wordt als een
druppel meegezogen in de wereld van pompen,
decantoren en zuiveringsinstallaties.
Hidrodoe staat dit jaar volledig in het teken van
poolijs, ijsberen en pinguïns. Het is dan ook het
Internationaal Pooljaar. In juli en augustus kunt u
daarom in ware eskimostijl een iglo komen bouwen. Onvoorstelbaar, denkt u? Toch niet! In de
zomervakantie kunt u meedoen aan deze unieke
wedstrijd. Twee teams bouwen om ter snelst een
iglo, en het winnende team krijgt uiteraard een
leuke prijs van Hidrodoe. De zomeractie vindt
plaats op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
en zondag tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 16
uur. Bij mooi weer kan de wedstrijd in de openlucht plaatsvinden.
Uitblazen na uw poolavontuur in Hidrodoe? In het
Watercafé kunt u genieten van een hapje en een
drankje, omgeven door het mooie groen en de
stilte van de Kempen. Mooi of slecht weer? Een
uitstap naar Hidrodoe kan niet in het water vallen! Een onvergetelijke ervaring voor jong en oud.

Tuinfeest Bremdael
Rusthuis en serviceresidentie Bremdael opent op
zaterdag 21 en zondag 22 juni, telkens om 13 uur,
de deuren voor het jaarlijkse tuinfeest. Iedereen
is van harte welkom.
Het belooft een echt dansfestijn te worden voor
jong en oud. Vanaf 15 uur spelen Tony en Carine
Decap, Bob Schoepen jr. en Paul Schoors ten dans.
Er is een reuzentombola met prachtige prijzen en
een ruime keuze aan lekkernijen en dranken.

AANKONDIGINGEN
Drieëndertigste Zandkapelkermis
Zandkapel, Noorderwijk

Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 augustus kunt u in Noorderwijk terecht voor de drieëndertigste Zandkapelkermis. Op vrijdag is er een quiz, op zaterdag zijn er optredens van onder meer Dean, Esther, Honey Move,
Unforgettable en dj Plons en op zondag is er een restaurantdag met animatie voor jong en oud. Voor de quiz kunt
u inschrijven tot 9 augustus (deelnemen kost 15 euro per ploeg).
U kunt ook nog tot 12 augustus deelnemen aan de fietszoektocht van de Mosterdclub Noorderwijk. Deelnemen
kost 3 euro. Formulieren van de fietszoektocht vindt u bij supermarkt Heylen (Alvo) in Noorderwijk, drankenhandel Heylen in Morkhoven en Toerisme Herentals, Grote Markt 35 in Herentals. Ingevulde deelnameformulieren
kunt u deponeren in de brievenbus van de Zandkapel.
[i] Meer informatie en inschrijvingen via mertens.jo@hotmail.com

Kermis!
Kermisjogging Morkhoven
Van 24 tot 26 augustus kunt u in Morkhoven genieten van de jaarlijkse Morkhovenkermis. Op dinsdag 26 augustus gaat in het centrum van Morkhoven de zevende Kermisjogging van start. Deze organisatie van de Landelijke
Gilde, KVLV en Fanfare Zucht naar Kunst is altijd een enorm succes geweest: telkens stonden er ongeveer 250
joggers aan de start en voor de kinderjogging waren er om en bij de honderd kinderen van de partij.
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De kinderjogging start om 18.30 uur. Er zijn vier reeksen: tot vier jaar (100 m), tot zes jaar (200 m), tot negen
jaar (400 m) en tot twaalf jaar (1.000 m). Deelnemen kost 1 euro. De zevende Kermisjogging start om 19.30
uur. U kunt kiezen uit drie afstanden: 2.800 meter, 5.800 meter en 8.800 meter Inschrijven kan vanaf 17.30 uur
en kost 4 euro. Per deelnemer staat de organisatie 1 euro af aan het Kinderkankerfonds.
[i] Ludo Van den Broeck, gsm 0474-43 61 59

Negende café chantant van De Gagel
Het jaarlijkse café chantant van zangkoor De Gagel is altijd een schot in de roos. Al negen jaar weet De Gagel
zijn publiek te boeien. Het café chantant vindt plaats op vrijdag 6 juni in zaal ’t Hof. Onder leiding van dirigent
Urbain Van Assche en met begeleiding van het combo van Johan De Lombaert zingt De Gagel de sterren van
de hemel. Toehoorders kunnen genieten van een frisse pint of een goed glas wijn en mogen natuurlijk ook altijd
meezingen. Het café chantant begint om 19.30 uur. Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de
kassa.
[i] Meer informatie bij Toerisme Herentals, tel. 014-21 90 88.

Open Tuinen
Tijdens het jaarlijkse Open Tuinen zetten 295 tuinen het hek open voor de
tuinliefhebber. In Herentals neemt Hugo Reyniers deel. Hij opent zijn tuin
op zondag 22, zaterdag 28, zondag 29 juni en zondag 24 augustus, telkens
tussen 10 en 18 uur. Groepen kunnen na afspraak een andere datum kiezen.
Ook de familie Van Doninck - Daems uit de Wuytsbergen 156 neemt deel.
Deze tuin kunt u bezoeken op zaterdag 28 en zondagen 15, 22 en 29 juni.
Open Tuinen is een initiatief van de Landelijke Gilden.
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“

Zeg niet
dat we u niets gevraagd
hebben...

”

BIN voor zelfstandige ondernemers
Sinds kort heeft Herentals ook een BIN-Z. Een BIN-Z is een buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers die samenwerken met de lokale politie en het stadsbestuur. Ook Unizo steunt het initiatief. Het
BIN-Z moet voor meer waakzaamheid en veiligheid zorgen in de winkelstraten. De werking van het BIN-Z is
heel eenvoudig. U kunt verdachte handelingen of misdrijven melden aan de politie, die informatie, indien nuttig,
gelijktijdig aan alle leden van het BIN-Z doorbelt via telefoon of gsm. Er kunnen ook preventieve boodschappen
via deze weg verspreid worden. Elke handelaar kan aansluiten bij BIN-Z Herentals. U bent daarom uitgenodigd
op de infovergadering over het BIN-Z op 18 juni om 20 uur in zaal ’t Hof op de Grote Markt.

De septemberkermis in het centrum van de stad vindt plaats van 30 augustus tot en met 8 september . U vindt het volledige programma in de volgende Stadskrant.

…geef uw mening op
www.plan2009.be of per post
tot 30 juni 2008

VOORONTWERP VAN HET FEDERAAL PLAN INZAKE
DUURZAME ONTWIKKELING *((16*()*
U kan het voorontwerp van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling
raadplegen in uw gemeentehuis, of een gratis schriftelijk exemplaar aanvragen aan POD Duurzame Ontwikkeling, Postbus 10009, Brussel CITY 2.
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burgerzaken

		

0				

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
03/04
04/04
05/04
07/04
07/04
08/04
08/04
09/04
11/04
11/04
14/04
14/04
15/04
16/04
17/04
19/04
19/04
20/04
20/04
21/04
22/04
23/04
29/04
29/04
05/05

Robbe, zoon van Ann Torfs en Bart Baeten
Matheo, zoon van Eva Göllner en Johnny Van Doninck
Line, dochter van Kristine Soentjens en Wim Bruyndonckx
Rajana, dochter van Aymani Zakarieva en Khanpashat Avturkhanov
Noah, zoon van Priscilla Verheyen en Bjorn Ducheyne
Sander, zoon van Stephanie Mertens en Jonas Smets
Boran, zoon van Heidi Huysmans en Ercan Arik
Johannes, zoon van Gittan Smans en Essengo Lusangi
Arthur, zoon van Leen Molenberghs en Bert Martens
Mirko, zoon van Sigrid Van Steertegem en van Bart Juwet
Jinte, dochter van Ann Dirckx en Kristof Versweyveld
Jelle, zoon van Tanja Wery en van Bruno Peerenbooms
Vince, zoon van Jessica Helsen en Tom Caers
Rihanna, dochter van Sylvie Van Dyck en Steve Bauweraerts
Phoebe, dochter van Wendy Schmitz en Nico Eelen
Catherina, dochter van Sylvia Cavens en Thierry Van Dyck Albert
Mila, dochter van Sarah Weckhuysen en Bart Geerinckx
Zahra, dochter van Nancy Van Mensel en Andrew Peiman
Lukas, zoon van Stephanie Biesbrouck en Kristof Gijsemans
Phebe, dochter van Chantal Verelst en Joeri De Backer
Marte, dochter van Christel Faes en Sven Claes
Rihanna, dochter van Mimount Kouraichi en Emiel Coolen
Sen, zoon van Evi Thijs en Tim Maes
Fien, dochter van Evy La Mela en Jurgen Bulcke
Janne, dochter van Leen Heylen en Diederik De Wit
Nora, dochter van Cindy Smets en Mario Willems

Overlijdens
09/04
09/04
10/04
17/04
19/04
20/04
21/04
23/04
23/04
25/04
25/04
27/04
27/04
27/04
01/05
02/05
03/05

Gommaar Wyns (83), echtgenoot van Maria Hufkens
Elisa Leclercq (101), weduwe van Joannes Mannaerts
Benny Verschueren (42)
Albert Verwimp (92), weduwnaar van Anna Keynen
Jozef Neyens (78), echtgenoot van Godelieve Taels
Elisa Van Leemputte (77), echtgenote van Alfons Witvrouwen
Maria Verwimp Josephina(96), weduwe van Petrus Van Der Veken
Jan Cools (83), echtgenoot van Leonia Pluys
Simone Parein (75), weduwe van Hugo Van Gelder
Carolus Van Dyck Emanuel (92), weduwnaar van Ludovica Gebruers
Karel Vanhulsel (91), echtgenoot van Julia Deckers
Maria Goor (80), echtgenote van August Liekens
Jozef Geeraerts (83), echtgenoot van José Cuylaerts
Karel Vertommen (75), echtgenoot van Simone Mols
Julia Verwimp (83), echtgenote van Jan Voorspoels
Julia Verhulst (95), weduwe van Josephus Verboven
Astrid Bogaerts (73), weduwe van August Druyts

HUWELIJKEN
Gerolf Van Bogaert (Herentals) en Sarah Van Nueten (Herentals)
Tim Van Meerbergen (Herentals) en Kim Verreydt (Herentals)
Manuel Jansen (Herselt) en Olga Orynbaeva (Kemerovskaya, Rusland)
Johan Testelmans-Peeters (Herentals) en Evelyne Van Innis (Herentals)
Philippe Hoeylaerts (Herentals) en Jo Van Peer (Herentals)
Kristof Cambré (Heist-op-den-Berg) en Joke Gios (Herentals)
Geert Van Herck (Herentals) en Kurt De Groot (Herentals)
Luc Vets (Herentals) en Joëlle De Loose (Herentals)
Erik Van Nueten (Herentals) en Ann De Groof (Herentals)

HUWELIJKSAANGIFTEN
Gert De Ceuster (Herentals) en Wendy Van den Brande(Herentals)
Hans Vermeulen (Herentals) en Godelieve Heylen (Herentals)
Patrick Ludwich (Herentals) en Maria Michiels (Herentals)
Philip Verwimp (Herentals) en Gilberte Nkeshimana (Bujumbura, Burundi)
Ivan Pellegrims (Herentals) en Christine Lamot (Herentals)
Raoul Leysen (Herentals) en Jasmina Heylen (Herentals)
Gunther Thys (Herentals) en Gerlinda Normain (Herentals)
Bert Leysen (Herentals) en Hilde Hufkens (Herentals)

Elektronische identiteitskaart
voor vreemdelingen
Op 2 september begint het stadsbestuur met de uitreiking van de nieuwe elektronische vreemdelingenkaart.
Deze nieuwe eIK vervangt de kartonnen verblijfsvergunning. Zo krijgen ook
niet-Belgen toegang tot e-governement en kunnen zij ook identificatiedocumenten elektronisch ondertekenen. De eID voor vreemdelingen vervangt de
drie kaarten die momenteel volgens een Europese richtlijn aan vreemdelingen
worden uitgereikt. Het gaat om de witte kaart (voor niet-EU-onderdanen, één
jaar geldig), gele kaart (niet-EU-onderdanen, vijf jaar geldig) en blauwe kaart
(EU-onderdanen, vijf jaar geldig). Voor personen die geen permanente verblijfsvergunning hebben, is er nog geen algemene regeling. Zij kunnen het beste
contact opnemen met de dienst burgerzaken, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50. De nieuwe vreemdelingenkaart kost 10 euro.

Verbod op dubbele nationaliteit opgeheven
Sinds 28 april 2008 verliest u de Belgische nationaliteit niet meer wanneer u een
andere nationaliteit krijgt. Het verbod op de dubbele nationaliteit werd eind
2006 afgeschaft, maar kon toen nog niet in werking treden. België had destijds
een internationaal verdrag met een aantal landen om de dubbele nationaliteit te
vermijden. Hierdoor verloren Belgen die vrijwillig de nationaliteit van bepaalde
landen verkregen toch de Belgische nationaliteit. Het verdrag met die landen is
ondertussen opgezegd. U kunt voortaan om het even welke nationaliteit verkrijgen zonder de Belgische nationaliteit te verliezen. Wie geen Belg meer wil
zijn, kan wel nog steeds afstand doen van de Belgische nationaliteit.

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.
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Huisartsen
HERENTALS

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

00

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.

spreekuren burgemeester en schepenen
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.
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

NUTTIGE
TELEFOONNUMMERS
Aids-telefoon Vlaanderen

078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten
		

Els
René
Karel
Lydi

Autisme-telefoon

014-22 29 47
014-51 20 51
014-51 55 48
014-22 25 17
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

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

Iveka

078-35 35 35

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

Jeugdfoon

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

Maandelijkse spreekuren

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

102

Kankertelefoon

078-15 01 51

MS-Liga Antwerpen

03-887 48 18

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

NMBS-Herentals
PIDPA (klantenservice)

03-229 56 14
0800-90 300

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

Tele-onthaal

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

in de Werkwinkel, Molenvest 13

106 of 078-15 19 19

Tele-ticketservice

070-23 32 33

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Spreekuren OCMW-voorzitter

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66

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

Ziekenvervoer (niet dringend)

Militie
vierde woensdag van 13 tot 16 uur

Zit Stil (ADHD)

105
03-830 30 25
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openingstijden stadsdiensten
Administratief centrum
Gesloten op vrijdag 11 juli, maandag 21 juli,
vrijdag 15 augustus en maandag 1 september

cc ’t Schaliken
Gesloten op vrijdag 11 juli, maandag 21 juli,
vrijdag 15 augustus en maandag 1 september

OMBUDSDIENST

administratief centrum
Gesloten op vrijdag 11 juli, maandag 21 juli,
vrijdag 15 augustus en maandag 1 september

BIB Gildelaan
Gesloten op vrijdag 11 juli, maandag 21 juli,
vrijdag 15 augustus en maandag 1 september

Ma

di

wo

do

vr

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
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

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00

17.00-19.30
09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30
09.00-12.00

14.00-20.00

14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00

za

zo

10.00-12.00

14.00-17.00

10.00-12.00

BIB molekens
Gesloten op vrijdag 11 juli, maandag 21 juli,

18.00-20.00
14.00-16.00

bib Noorderwijk
RECYCLAGEPARK

10.00-12.00

18.00-20.00

Vrijdag 11 juli, vrijdag 15 augustus
en zondag 31 augustus

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-18.00

09.00-16.30

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

08.30-14.30

Gesloten op vrijdag 11 juli en vrijdag 15 augustus
en maandag 1 september

JEUGDDIENST
Gesloten op vrijdag 11 juli, maandag 21 juli,
vrijdag 15 augustus en maandag 1 september

HUMMELTJESHOF
Gesloten op vrijdag 11 juli, maandag 21 juli,
vrijdag 15 augustus en maandag 1 september

SPORTDIENST
Gesloten op vrijdag 11 juli, maandag 21 juli,
vrijdag 15 augustus en maandag 1 september

STADSARCHIEF
Gesloten op vrijdag 11 juli, maandag 21 juli,
vrijdag 15 augustus en maandag 1 september

TOERISME HERENTALS
Gesloten op vrijdag 11 juli, maandag 21 juli,
vrijdag 15 augustus en maandag 1 september

STEDELIJKE WERKPLAATSEN
Gesloten op vrijdag 11 juli, maandag 21 juli,
vrijdag 15 augustus en maandag 1 september

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

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

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30
08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30
09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

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

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

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
administratief centrum, Augustijnenlaan 30

014-28 50 50
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
vereniging waar armen het woord nemen

0487-99 06 23
014-21 40 73

09.00-17.00

Op zaterdag
14 en 21 junil
geopend van 9
tot 12 uur
IN JULI EN AUGUSTUS OPEN VAN
10 TOT 14 UUR

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

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

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan

014-22 04 44

Kringwinkel Zuiderkempen, Lierseweg 136

015-23 73 93

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Ziekenhuis

014-24 61 11

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

Bedeeld door

DE POST

