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 Zonnepanelen goed voor het milieu en de economie
 

 De stad Herentals geeft al enkele jaren forse financiële steun aan inwoners 
die zonnepanelen plaatsen op hun dak. Met een premie van 800 euro zitten we aan de top in Vlaande-
ren. En met groeiend succes: meer en meer Herentalsenaren stappen over op zonne-energie.

Dit jaar gaan we nog verder. We willen samen met enkele andere gemeenten in de buurt een geza-
menlijke groepsaankoop van zonnepanelen organiseren, om zo een forse korting bij de leveranciers te 
bekomen voor alle inwoners die intekenen op deze groepsaankoop. Andere gemeenten in de Kempen 
hebben dit al eerder gedaan in de voorbije maanden, en telkens konden zij voor enkele tientallen inwo-
ners een korting van 10 tot 20% op de normale prijs krijgen. 

Overschakelen op alternatieve energie is niet alleen rendabel voor uw portemonnee, maar ook voor 
ons leefmilieu en voor onze Kempische economie. Investeren in zonnepanelen en in windenergie is 
investeren in een economische groeisector met toekomst waarin meer en meer mensen aan de slag 
kunnen. Grote Kempische bedrijven zoals Umicore (fabriek van Olen) spelen een groeiende rol in 
de productie van zonnecellen; kleinere Kempische installateurs van zonnepanelen kennen een sterke 
groei van hun bedrijf. 

Dus voor alle geïnteresseerden: afspraak op 16 maart om 20 uur in cc ’t Schaliken.

Uw burgemeester
Jan Peeters

Een van de oorzaken van de opwarming 
van de aarde is de verbranding van aard-
olie en benzine, de zogenaamde fossiele 
brandstoffen. Steeds meer mensen kie-
zen voor duurzame energie, bijvoorbeeld 
door het plaatsen van zonne-installaties 
op hun dak. 

Onder zonne-installaties verstaan we zonnepa-
nelen (fotovoltaïsche cellen) en zonneboilers. 
Zonnepanelen wekken elektriciteit op, zonne-
boilers warmen water op. Investeren in duurza-
me energie is belangrijk, maar vraagt nog steeds 
een groot startkapitaal.

Daarom slaan de gemeentebesturen van He-
rentals, Heist-op-den-Berg en Hulshout en de 
IOK de handen in elkaar en organiseren ze een 
samenaankoop van zonne-installaties. Met deze 
samenaankoop hoopt het stadsbestuur een 
prijsvoordeel van 10 tot 20 procent te bedingen 
bij leveranciers van zowel zonneboilers als zon-
nepanelen. Alle inwoners van Herentals kunnen 

Herentals organiseert samenaankoop van zonnepanelen

Als u in 2009 zonnepanelen 

plaatst, ontvangt u via de groene 

stroomcertificaten de volgende 

20 jaar gegarandeerd 450 euro 

per geproduceerde 1.000 kWh. 

Plaatst u zonnepanelen in 2010, 

krijgt u 350 euro per geprodu-

ceerde 1.000 kWh, dit ook voor 

een periode van 20 jaar. U krijgt 

ook een fiscale aftrek van maxi-

maal 3.440 euro. De premie van 

de stad bedraagt maximaal 800 

euro. Voor zonneboilers kunt u 

een premie krijgen van Eandis 

die 10 euro per vierkante meter 

paneel bedraagt. U krijgt ook 

een fiscale aftrek van maximaal 

3.440 euro. Van het stadsbestuur 

krijgt u maximaal 3.440 euro.

dan gedurende enkele maanden aan deze ver-
laagde prijs zonne-installaties bij deze leveran-
ciers aankopen.

Over deze samenaankoop komt u op maandag 
16 maart om 20 uur meer te weten tijdens de 
eerste informatievergadering in de schouwburg 
van cc ’t Schaliken. De actie wordt afgesloten 
op de infovergadering op 4 mei om 20 uur in cc 
Zwaneberg in Heist-op-den-Berg. Nadien kunt 
u nog enkele maanden aan de afgesproken prij-
zen bestellen.

Meer informatie: milieudienst, adminis-
tratief centrum,  Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50.
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
april 2009 op maandag 2 maart bij de 
redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en 
te wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt  op 100 % gerecycleerd papier

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.

www.herentals.be

We zijn met 26.446

Op 31 december 2008 telde Herentals 26.446 inwoners (25.674 Belgen en 772 niet-Belgen). Dat zijn 
178 inwoners meer dan in 2007. De cijfers zijn afkomstig van het rijksregister.

Marie Van Heterenplein 
eerste vrouwelijke straatnaam 

Het binnengebied tussen de Markgravenstraat en de Bolwerkstraat krijgt 
op voorstel van de vrouwenraad de naam Marie Van Heterenplein. De 
naam verwijst naar een markante, bekende en vrouwelijke figuur uit de 
Herentalse geschiedenis: Marie Van Heteren (1816 - 1868). Zij was de 
stichtster van de voormalige Normaalschool, die een opleiding voor on-
derwijzeressen organiseerde.  Later werd zij ook inspectrice van de meis-
jesnormaalscholen en bewaarscholen van de provincie Antwerpen. Zij 

was een echte pionier van het Vlaamse onderwijs.

U ziet de enige bekende foto van Marie Van Heteren. De contouren van de originele foto zijn zichtbaar 
bijgewerkt. Wij kennen haar nog van een mooi bijgetekend portret: een wit kanten kraagje, een witte 
kanten muts, een vriendelijke maar tegelijk ook intelligente en doelbewuste blik. Iemand die wist wat ze 
wilde en waar maakte wat ze van plan was.

Op 8 september 1868 wordt Marie Van Heteren plots uit het leven weggerukt. Zij was 52 jaar. Vrienden 
en medewerkers ijverden voor een waardig gedenkteken voor juffrouw Maria-Theresia Van Heteren. 
Dit gedenkteken staat achter het hoofdaltaar van de Sint-Waldetrudiskerk en is een creatie van Fraikin. 
Het beeldhouwwerk werd betaald door leerlingen en vrienden van de school, de staat, de provincie 
en de stad. 

Veiliger op de vrijdagmarkt 

De marktkramers van de Herentalse vrijdagmarkt, Unizo, politiezone Neteland en het stadsbestuur 
lanceerden in februari het eerste buurtinformatienetwerk (BIN) op een openbare markt. Daarmee 
slaan ze de handen in elkaar in onder meer de strijd tegen gauwdiefstallen. Met maar liefst 97 leden 
kent het BIN van de vrijdagmarkt een succesvolle start. Bij BIN’s in winkelstraten zijn het de bewoners 
die onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van verdachte handelingen of personen. Bij BIN’s in 
handelszaken zijn het de winkeliers, en nu is er dus ook een BIN waarbij marktkramers meteen gewaar-
schuwd worden.

Het buurtinformatienetwerk op een openbare markt is een primeur voor België. Via een unieke code 
kan de politie berichten inspreken die via voicemail op hetzelfde moment verschijnen op de gsm’s van 
de marktkramers. Een marktkramer die iets verdacht opmerkt, verwittigt onmiddellijk de politie, die 
op haar beurt een gesproken bericht verstuurt naar de aangesloten marktkramers. Op die manier zijn 
de marktkramers onmiddellijk op de hoogte en kunnen zij mee een oogje in het zeil houden of markt-
bezoekers waarschuwen. 

Forse daling van het aantal verkeerslachtoffers  

Het aantal verkeersslachtoffers in onze stad daalt sinds 2006 aanzienlijk. In 2006 waren er nog 211 
verkeersslachtoffers, waarvan één dodelijk. In 2007 zakte het aantal slachtoffers tot 146 (3 dodelijke 
slachtoffers) en in 2008 tot 129 (geen dodelijke slachtoffers). De cijfers zijn afkomstig van de politiezone 
Neteland.
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Nacht van de Duisternis 

Op zaterdag 28 maart organiseert het Platform Lichthin-
der van de Bond Beter Leefmilieu de jaarlijkse Nacht van 
de Duisternis. Tijdens deze nacht dooft de stad de straat- 
en monumentenverlichting in het Stadspark, de Belgiëlaan, 
de Nieuwstraat, het Hofkwartier en de Vaartstraat. Talrijke 
verenigingen organiseren een avondactiviteit. De Amateur 
Sterrenkundigen van Herentals (ASH Polaris), organiseren in 
het Stadspark een waarnemingspost met telescopen en een 
interactieve tentoonstelling over lichthinder.

Uitnodiging bewonersvergadering geluidsmetingen E313 

Het stadsbestuur nodigt alle geïnteresseerde burgers uit voor een bewonersvergadering over de recen-
te metingen van het geluid op de E313. Een vertegenwoordiger van de Administratie Wegen en Verkeer 
geeft uitleg over de resultaten en de werkwijze. Na afloop kunt u vragen stellen. De bewonersvergade-
ring vindt plaats op dinsdag 24 maart om 19 uur in de raadzaal van het administratief centrum.

Vergeet uw speelstraat niet aan te vragen! 

In de zomervakantie kunt u van uw straat opnieuw een speelstraat maken. In een speelstraat zijn kin-
deren op bepaalde uren van de dag de baas. U kunt een aanvraag voor een speelstraat indienen bij 
het stadsbestuur. De aanvraag bevat de naam, het adres en de telefoonnummers van een peter en een 
meter. Dat zijn twee mensen uit verschillende gezinnen, die het aanspreekpunt over de speelstraat zijn, 
zowel voor de buurt als voor de stadsdiensten. De aanvraag vermeldt ook de periode, de plaats en de 
voorgestelde uren van de speelstraat. Als een straat langer dan twee weken een speelstraat is, dan mag 
dat alleen tussen 12 en 21 uur.

Heel belangrijk is dat de aanvragers een petitielijst toevoegen met een adressenlijst van de hele straat 
(of van het deel van de straat dat speelzone wordt), samen met de namen en handtekeningen van be-
woners die akkoord gaan met de aanvraag. Als de speelstraat een andere straat afsluit, moeten ook de 
bewoners van de afgesloten straat akkoord gaan. In totaal moet 60 procent van de bewoners akkoord 
gaan. Let op: de stad aanvaardt alleen duidelijk opgestelde petitielijsten. 

Aanvragen voor speelstraten moeten uiterlijk op donderdag 30 april bij het stadsbestuur zijn. Om van 
uw straat een speelstraat te kunnen maken, moet de straat in een woonzone liggen. De straat mag ook 
niet op een route van De Lijn liggen. De uitvoeringsdiensten van de stad leveren de dranghekken, die 
de buurtbewoners zelf plaatsen en wegnemen. De dranghekken moeten zo geplaatst worden dat een 
voertuig er met lage snelheid langs kan rijden.

Dienst mobiliteit, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@he-
rentals.be.

Vormingsmoment over grenzen om te groeien 

De dienst sociale zaken en preventie organiseert minstens eenmaal per jaar een vormingsmoment of 
een ouderavond. Op 3 maart vindt om 19.30 uur in de bovenzaal van het OCMW het vormingsmo-
ment rond het thema ‘grenzen om te groeien’ plaats, een uiteenzetting over opvoeden, ingaan tegen 
verwenning, … 

Toeten en blazen 
Er zit muziek in de
Kempen

Kempens Karakter is de erfgoedver-
eniging van Grobbendonk, Herentals, 
Herenthout, Lille, Nijlen, Olen en Vor-
selaar. Als jongste erfgoedcel in Vlaan-
deren presenteert Kempens Karakter 
op 26 april een ambitieuze erfgoed-
dag op het militair domein van Grob-
bendonk. De prachtige tentoonstelling 
Toeten en blazen staat in het teken van 
de harmonies en fanfares uit onze re-
gio. Ook u kunt een steentje bijdragen. 
Hebt u nog oude foto’s, filmopnames, 
kunstwerken, vlaggen, muziekpartitu-
ren, oude instrumenten, interessante 
voorwerpen, geluidsopnames, docu-
menten of straffe verhalen over harmo-
nies en fanfares? Laat het dan weten. 
Kempens Karakter staat garant voor 
een correcte en zorgzame behandeling 
van het verzamelde materiaal.

Meer informatie: Erfgoedcel 
Kempens Karakter, Fundatiehuis, 
Begijnhof 27, tel. 0474-65 42 87, 
info@kempenskarakter.be.

Rechtzetting 

In het artikel over de CO-melder op 
pagina 4 van de Stadskrant van fe-
bruari staat een foute foto. De CO-
melder op de foto wordt in België niet 
verkocht. BRK Brands Europe Ltd, de 
firma die de CO-melder op de foto 
verkoopt, heeft geen overeenkomst 
met het brandwondencentrum. Zij 
ondersteunen enkel de vzw Pinocchio, 
de vereniging voor verbrande kinde-
ren en jongeren. BRK Brands Europe 
Ltd laat weten dat zij in België alleen 
EN-50291 goedgekeurde CO-melders 
verkoopt, in tegenstelling tot de mel-
der die via de webshop van de Brand-
wondenstichting wordt verkocht. De 
afbeelding van de CO-melder van BRK 
naast het artikel geeft de verkeerde 
indruk dat men deze kwaliteitsmelder 
krijgt toegestuurd.

NACHT VAN DE DUISTERNIS

28 maart 2009

PROEF DE GEZELLIGSTE NACHT VAN HET JAAR!

www.nachtvandeduisternis.be

v.u. Danny Jacobs, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel
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TE HuuR
In de loop van de volgende maanden maken wij u wegwijs in al de diensten en organi-
saties in Herentals die u kunnen bijstaan als huurder. In dit eerste artikel leest u meer 
over juridische bijstand voor huurders in Herentals en over twee sociale huisvestings-
maatschappijen.

Juridisch advies en hulp bij huurproblemen

Discussies over huurcontracten, een burenruzie, uw rechten als (ver)huurder, ... Voor al die vragen 
kunt u terecht bij de dienst rechtshulp van het Herentalse OCMW. De juristen van deze dienst geven 
u advies over huurproblemen en andere juridische kwesties en helpen u bij het voorbereiden van een 
eventuele rechtszaak. Deze dienstverlening is gratis en toegankelijk voor alle inwoners van Herentals. Er 
is geen inkomensgrens verbonden aan deze dienstverlening.

OCMW - juridische dienst, Nederrij 133/A, tel. 014-24 66 66, info@ocmwherentals.be. De juridische 
dienst is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 11.45 uur en maandag van 18 tot 20 uur. Woens-
dag gesloten.

Commissie voor Rechtsbijstand

De Commissie voor Rechtsbijstand heeft elke maandagavond van 17.30 tot 19.30 uur spreekuur in de 
kleine vleugel van het administratief centrum (Augustijnenlaan 30). Een advocaat van de balie van Turn-
hout geeft u gratis advies over huurproblemen en andere juridische kwesties. Deze dienst is gratis en 
bestemd voor iedereen, ook voor bedrijven. Uw inkomen speelt geen rol. Als de advocaat u niet onmid-
dellijk kan helpen, verwijst hij u door naar gespecialiseerde rechtshulp (ook voor pro-Deoaanvragen).

Hoe wordt u huurder van een sociale huurwoning?

Kandidaat-huurders voor een sociale huurwoning moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.
•	U	bent	meerderjarig.
•	U	bent	ingeschreven	in	het	bevolkings-	of	vreemdelingenregister.
•	U	voldoet	aan	de	taalbereidheidsvoorwaarde.	Dat	wil	zeggen	dat	u	een	attest	of	diploma	van	Neder- 
 landstalig onderwijs kunt voorleggen of dat u bereid bent de Nederlandse taal te leren.
•	U	 voldoet	 aan	 de	 inburgeringsbereidheid.	 Dat	 wil	 zeggen	 dat	 iemand	 van	 vreemde	 origine	 het	 
 inburgeringstraject volgt of bereid is het te volgen.
•	U	of	de	leden	van	uw	gezin	mogen	geen	eigenaar	zijn	van	een	woning	of	bouwgrond.
•	Het	gezamenlijk	belastbaar	 inkomen	van	uw	gezin	mag	 in	het	referentiejaar	(hiervoor	telt	u	3	 jaar 
 terug, dus voor 2009 is dat 2006) niet hoger zijn dan:
 o 18.808 euro voor een alleenstaande persoon
 o 20.385 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap
 o 28.212 euro voor anderen. 
 Dit bedrag mag per persoon ten laste verhoogd worden met 1.577 euro.

Bij uw inschrijving brengt u de volgende documenten mee naar de sociale huisvestingsmaatschappij.
•	Het	document	met	de	samenstelling	van	uw	gezin	en	uw	achtereenvolgende	adressen.	U	vraagt	dit 
 aan bij de dienst burgerzaken op het administratief centrum.
•	Het	aanslagbiljet	van	uw	inkomsten	2006,	aanslagjaar	2007.
•	Een	bewijs	dat	u	Nederlandstalig	onderwijs	hebt	gevolgd.	Als	Nederlands	uw	moedertaal	is,	dan	zorgt	 
 de huisvestingsmaatschappij zelf voor dit bewijs.  
Uw inschrijving is pas in orde als alle nodige documenten bij uw dossier zijn gevoegd. Dan krijgt u een 
persoonlijk inschrijvingsnummer en wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Hoe worden sociale woningen toegewezen?

De toewijzing van een woning gebeurt op basis van de regels van het sociale huurstelsel van de Vlaamse 
regering. Dit systeem houdt rekening met:
•	de	rationele	bezetting:	de	grootte	en	de	staat	van	de	woning	moet	passen	bij	het	aantal	personen	dat 
 er wil gaan wonen én bij de fysieke toestand van deze personen
•	de	absolute	voorrangsregels	van	het	Kaderbesluit	Sociale	Huur
•	de	optionele	voorrangsregels:	de	kandidaat-huurder	die	in	een	periode	van	zes	jaar	voor	de	toewijzing	 
 minstens drie jaar in Herentals heeft gewoond, krijgt voorrang op de anderen
•	de	chronologische	volgorde	van	de	inschrijving	in	het	inschrijvingsregister	(de	wachtlijst).

De huurprijs is afhankelijk van uw inkomen. Let op: de wachttijd voor een sociale huurwoning kan oplo-
pen. Zo vroeg mogelijk registreren is dus de boodschap. Informeer bij de sociale huisvestingsmaatschap-
pij naar de gemiddelde wachttijden.

Uit het leven gegrepen …

“In 2003 huurde ik een klein huis van 450 
euro. Elk jaar slaat de huisbaas de huur 
op met 25 euro, zodat ik nu al 575 euro 
betaal. Hij zegt dat dit de aanpassing is 
aan het indexcijfer. Vorige maand ben ik 
langs geweest bij het OCMW met de 
vraag of dit zomaar kon. De jurist heeft 
de correcte huurprijs berekend: 505,60 
euro. Dit bedrag betaal ik nu. Voor wat 
ik in de tussentijd te veel betaald heb, 
heeft hij een brief naar de eigenaar ge-
schreven. Het te veel betaalde wordt 
nu van hem terug gevraagd.”

Sociale huurwoningen en 
-appartementen

Een sociale huisvestingsmaatschappij 
verhuurt woningen en appartementen. 
De wettelijke basis daarvoor is het Ka-
derbesluit Sociale Huur van 12 oktober 
2007.

In Herentals zijn er twee sociale huis-
vestingsmaatschappijen actief. De nv 
Eigen Haard verhuurt 602 woningen 
en appartementen in Herentals. De 
Geelse Bouwmaatschappij heeft 221 
huurwoningen en appartementen in 
Morkhoven en Noorderwijk.

Adressen en  
contactgegevens

Nv Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6, 
2200 Herentals
Open elke werkdag tussen 9 en 12 uur 
en maandavond tussen 17 en 19 uur.
tel. 014-85 98 00, www.eigen-haard.be 

Geelse Bouwmaatschappij, Kamei-
nestraat 3, 2400 Geel
Open elke maandag van 14 tot 19 uur, 
dinsdag en donderdag van 9 tot 12.30 
uur. 
tel. 014-58 09 41, www.geelse-bouw-
maatschappij.be 
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GEmEENScHApSWAcHT
De stad Herentals heeft al jaren stadswachten in dienst. Door een nieuwe wet werd vo-
rig jaar de functie van stadswacht opgewaardeerd  en heten de stadswachten voortaan 
gemeenschapswachten. De stad heeft zes stadswachten in dienst, die nu dus gemeen-
schapswachten worden. In de nabije toekomst krijgen zij dan ook een nieuw uniform 
met een nieuw logo en de naam ‘gemeenschapswacht’ erop.

Volgens de nieuwe wet moet 
de stad ook een dienst gemeen-
schapswachten oprichten. Deze 
dienst wordt een onderdeel van 
de preventiedienst. Voor de or-
ganisatie van de dienst gemeen-
schapswachten krijgt de stad 
subsidies via het veiligheids- en 
preventiecontract dat de stad 
Herentals afsloot met de fede-
rale overheid.

Aan het takenpakket van de ge-
meenschapswachten verandert 
weinig. Hun veelvuldige aanwe-
zigheid in het straatbeeld, zowel 
in het centrum als in de wijken, moet het veiligheidsgevoel van de burger verhogen. De gemeenschaps-
wachten vormen ook een contactpunt tussen de gemeente en de bevolking. Door het feit dat zij veel 
in het straatbeeld zijn, kunnen zij direct inbreuken op de milieuwetgeving en op de veiligheid aan de 
stadsdiensten of politie melden. Deze diensten kunnen dan snel inspelen om de moeilijkheden te ver-
helpen.

Wist u dat?

•	Wist u dat de gemeenschapswachten vorig jaar 72 meldingen binnenbrachten over  
   defecten aan het straatmeubilair?
•	Wist u dat 80 procent van deze defecten binnen de drie weken wordt opgelost?

Gemeenschapswachten zijn geen politiemensen. Zij mogen dus geen taken van de politie overnemen, 
zoals bijvoorbeeld een proces-verbaal opmaken. Zij werken vooral preventief en ontradend en mogen 
de burger erop wijzen dat hij in overtreding is.

Gemeenschapswachten zijn dus belast met veiligheids- en preventieopdrachten. Dat zijn taken die de 
openbare overlast en criminaliteit moeten voorkomen.
Een greep uit deze taken:

• Gemeenschapswachten moeten de burger aanspreken en bewustmaken wat veiligheid en crimina- 
 liteitspreventie betreft (bijvoorbeeld: het veilig dragen van uw handtas).
• Gemeenschapswachten staan paraat bij campagnes over het vermijden van fietsdiefstal en 
 graveren gratis uw fiets. Daarbij vragen zij dat u voortaan uw fiets veilig vastmaakt aan een 
 fietsrek.
• Zij informeren automobilisten over eventueel hinderlijk of gevaarlijk parkeergedrag. 
• Zij helpen als gemachtigd opzichter kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen veilig 
 de straat oversteken.
• Zij dragen mee zorg voor de veiligheid bij evenementen of grotere activiteiten. 

Kortom, de gemeenschapswachten doen nuttig werk en zij doen het met de glimlach. 
Ze zijn er voor u. Spreek hen dus aan als u dat nodig vindt. 

Twee nieuwe
gemeenschapswachten 

Sinds de zomer van vorig jaar is de 
ploeg van de gemeenschapswachten 
versterkt met twee nieuwe werk-
krachten, Rita Lambrechts en Stefan 
Kerckhofs. We vroegen de nieuwe 
gemeenschapswachten waarom ze net 
voor deze job kozen.

Stefan: “Na een arbeidsongeval was het 
voor mij niet makkelijk om een job te vin-
den. De job als gemeenschapswacht was 
een interessante aanbieding en een van 
de weinige jobs waar ik fysiek nog ge-
schikt voor ben. Ik doe het dan ook van 
harte.” 

Rita: “Ik ga heel graag met mensen om. 
Ik vind dat echt heel plezant. Volgens 
sommigen heb ik een strenge blik, en dat 
kan op straat wel eens een voordeel zijn. 
Ik probeer wel alles met een lach en een 
zwans op te lossen.”

Stefan: “Inderdaad, op straat een praatje 
met de mensen doen, is heel gezellig. Bo-
vendien doe je op hetzelfde moment een 
goede daad. We kunnen, als we mensen 
op een overtreding wijzen, voorkomen dat 
ze een proces-verbaal krijgen.”

Rita: “Ik doe dat liefst ook mondeling. We 
kunnen geen pv’s uitschrijven, wel schrif-
telijke waarschuwingen geven, maar ik 
praat toch liever met de mensen. Zo kan 
je hun reactie ook beter inschatten.”

Wat vinden jullie interessant aan deze 
baan?

Rita: “Ik vind het afwisselende werk zeer 
tof. Het ene moment zijn we gemachtigd 
opzichter aan een school en helpen we 
kinderen oversteken, het andere moment 
graveren we fietsen.”

Stefan: “Inderdaad, het afwisselende werk 
is heel plezant. We maken parkeermeters 
leeg, patrouilleren op de markt, spreken 
mensen aan om hun fiets goed vast te 
maken, en om hem te laten graveren.”

Rita: “Als we op de vrijdagse markt pa-
trouilleren, spreken we fietsers aan opdat 
ze zouden afstappen. Dat is veiliger voor 
de marktgangers.”

Stefan: “Mensen met klachten kunnen 
ons altijd aanspreken. Die klachten geven 
we dan door aan het bestuur. Zo zijn we 
eigenlijk ook een beetje de stem van de 
mensen bij het stadsbestuur.”
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pROGRAmmA ’T ScHALIKEN
Peter De Graef
Zoals de dingen gaan … 
Woensdag 4 maart - 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Zoals de dingen gaan … is het verhaal van een jongen die met de 
waarheid helemaal niet bezig is. Maar hij botst er wel voortdu-
rend tegenaan. En dat is vervelend. Hij vlucht in een opwelling 
naar de andere kant van de wereld, recht in de armen van zijn eigen noodlot. En dan, met het mes op 
de keel, terwijl hij geen kant meer op kan, begint het tot hem door te dringen. Hoe het in mekaar zit. 
Hoe de dingen gaan.

De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Hebt u recht op 
korting, dan betaalt u 8,50 euro.

Jean Bosco Safari, Jessie de Caluwe en Wanda Joosten 
Wonderlicht 
Vrijdag 27 maart - 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken
 
De muzikale vertelling Wonderlicht is een live gebracht hoorspel 
over het wonderlicht. Over de hele wereld hebben mensen het 
gezien, het vreemde licht dat over de horizon flitste. De astro-
nomische laboratoria staan voorlopig voor een raadsel en spe-
cialisten van de luchtmacht verklaren dat ze nooit iets dergelijks 
hebben waargenomen. Jean Bosco Safari, Jessie De Caluwe en 
Wanda Joosten brengen een sobere, boeiende, soms grappige 
maar vooral magische en meeslepende voorstelling.

De toegangsprijs is 13 euro. Met een abonnement betaalt u 10 euro. Hebt u recht op 
korting, dan betaalt u 11,50 euro.

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie  
o.l.v. Herman Engels
Vrijdag 13 maart - 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Tijdens het residentieconcert van het Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie onder leiding van dirigent Herman En-
gels kunt u genieten van het werk van Mozart, Mendelssohn, 
Schubert, Haydn en Tschaikowski. De solisten zijn Jean-François 
Chamberlan op viool en Luc Berge op hoorn.

Een ticket kost 17 euro. Studenten, 55-plussers,  CJP-
ers en houders van een abonnement van ’t Schaliken 
betalen 12 euro. 

Tickets en reservering via cc ’t Schaliken, tel. 014-28 51 30 

’t Arsenaal  
De Pruimelaarstraat
Donderdag 19 maart - 20 uur
Schouwburg cc ‘t Schaliken
Inleiding van de voorstelling om 19 uur

Rum tot Van Esbroeck 
Reiziger
Vrijdag 27 maart - 20.30 uur
cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg

Op 23 mei 2007 overleed Dirk Van 
Esbroeck. Hij was een fascinerend en 
integer artiest. Als lid van de legendari-
sche groep Rum was Dirk Van Esbroeck 
een van de toonaangevende muzikan-
ten tijdens de Europese folkrevival van 
de jaren zeventig. Uit de nadagen van 
Rum stamt zijn liefde voor de gezongen 
Nederlandstalige poëzie. Een liefde die 
hij nooit meer zou verloochenen. Zijn 
andere grote muzikale liefde was de 
Argentijnse tango. Zoals hij met Rum 
het pad effende voor de moderne folk, 
deed hij dat met Tango al Sur voor de 
tango bij ons. Elf zielsverwanten van 
Dirk brengen een hommage aan deze 
integere artiest.

De toegangsprijs is 12,50 euro. 
Met een abonnement betaalt u 
11 euro. Hebt u recht op korting, 
dan betaalt u 11,50 euro.

Voorstelling  
Eliza Carthy afgelast

De voorstelling Dreams of Breathing 
Underwater van Eliza Carthy op zater-
dag 14 maart om 20.30 uur in cc Zwa-
neberg in Heist-op-den-Berg is afgelast 
wegens gezondheidsproblemen van 
de artieste. Wie tickets betaalde voor 
deze voorstelling, krijgt het bedrag te-
rugbetaald op zijn rekening.

UITVERKOCHT
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Warhol en Pop Art 
Van zondag 15 maart tot en met zondag 5 april 
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag 
van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige In samenwerking met Ter Vesten vzw
Toegang gratis

Iedereen kent de gedupliceerde beelden van Marilyn Mon-
roe of van de soepblikken van Campbell’s. U komt deze 
kunstwerken van Andy Warhol (1928-1987) vandaag nog 
geregeld tegen. Pop Art is op dat vlak dus geslaagd in 
zijn opzet: door het alledaagse tot iets artistieks te gaan 
verheffen, zijn deze kunstwerken een deel van ons al-
ledaagse leven geworden.

In kasteel Le Paige kunt u grafisch werk van 
Warhol en andere vertegenwoordigers van de 
Amerikaanse Pop Art ontdekken dat u wel-
licht nog niet eerder hebt gezien.

Liesbet Slegers 
Kareltje wordt tien!

Van woensdag 18 maart tot en met vrijdag 3 april 
In de Lakenhal op woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
In de Stedelijke Openbare Bibliotheek Herentals 
tijdens de openingsuren van de bibliotheek
Een organisatie in het kader van Jeugdboekenweek
Toegang gratis

De Herentalse Liesbet Slegers (°1975) studeerde toege-
paste grafiek en illustratie aan de Sint-Lukas Hogeschool 
in Antwerpen. Nu werkt zij voltijds als zelfstandig auteur 
en illustrator. 

Liesbet maakt kinderboeken voor baby’s, peuters en 
kleuters. De eenvoudige verhalen en felgekleurde teke-
ningen spreken kinderen erg aan. Karel en Kaatje zijn de 
bekendste figuren. Zij weerspiegelen het leven van de 
alles ontdekkende tweejarige. Ondertussen zijn de boek-
jes wereldwijd bekend en worden ze vertaald in meer dan 
tien landen. 

Dit jaar bestaan de boekjes van Karel tien jaar. Deze ver-
jaardag vieren we met een dubbele tentoonstelling in de 
Lakenhal en de bibliotheek. 

Er zijn boeken van Kareltje te winnen. De jongste bezoekers kunnen deelnemen aan 
een wedstrijd. Inschrijven kan bij cc ‘t Schaliken.

Portret van een stad
Tot en met vrijdag 6 maart 
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal
Toegang gratis

Sinds enkele decennia portretteren 
een aantal kunstschilders in Congolese 
steden het leven in een zeer eigen stijl. 
Hun thematiek is erg toegankelijk en 
herkenbaar, bovendien verduidelijken 
teksten op het schilderij de weergege-
ven situaties. De stijl is kleurrijk en een 
tikkeltje naïef. Dit levert een schat aan 
informatie op over de visie van de Con-
golezen op hun eigen land, hun leiders 
en de onvoorspelbare actualiteit. 

Noëlla Verbeek 
Tot en met zondag 8 maart 
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige 
Toegang gratis

Noëlla Verbeek studeerde aan de  
Herentalse academie, maar blijft op de 
eerste plaats een autodidact. De pas-
sie voor schilderen heeft ze al van in 
haar jeugd. De thema’s van haar wer-
ken vloeien voort uit de groeifasen in 
haar eigen leven, de zoektocht van de 
mens en de psychologie van het onder-
bewustzijn. De natuur en de aarde zijn 
een grote inspiratiebron.

TENTOON
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cuLTuuR
Theaterspektakel van Yves De Pauw
De aft
Regie: Walter Van Roy
Op 6, 7, 14, 20, 21, 22, 26, 27 en 28 maart om 20 uur, Op zondag 22 maart om 15 uur
Zaal ’t Hof

Duizend tweehonderd vierenzeventig dagen. Zolang al zitten drie mannen in een onooglijk schuilhok, 
weg van de wereld waarin ze niet passen. Ze zijn er met een doel, iets wat voor hen onafwendbaar 
geworden is, een ultieme daad van liefde. Wanneer? Zo snel mogelijk. Vandaag? Nee, vandaag niet. 
Vandaag gaat het nog niet. Morgen? Ja, morgen. Dan zijn ze er al duizend tweehonderd vijfenzeventig 
dagen. Dat past beter. Eten? Eten!

Tickets en reservering via cc ’t Schaliken, tel 014-28 51 30, www.theaterspektakel.be

Benefietconcert met trio Nota Bene 
Zondag 8 maart - 11.30 uur
Lakenhal

Op zondag 8 maart kunt u in de Lakenhal genieten van een aperitiefconcert met trio Nota Bene. Ber-
ten D’Hollander (Musique Nouvelle), Wim Voet (Elixir d’Anvers) en Alessandro Valente (Blumenthal 
International Festival) brengen een programma met werk van J. Kreutzer, A. Piazzolla en C. Tedesco. De 
opbrengst van het concert gaat naar Natuurpunt vzw, een organisatie die zich inzet voor het behoud 
van natuur en landschap. 

Informatie en tickets: cc ’t Schaliken, tel. 014-28 51 30, 
tickets.cultuurcentrum@herentals.
`

Monologenfestival 
Vrijdag 20 maart - 20 uur
Fundatiehuis 

Op vrijdag 20 maart kunt u om 20 uur in het Fundatiehuis opnieuw terecht voor het Monologenfestival. 
Het Monologenfestival vond al enkele malen plaats en was telkens een grandioos succes. Ook dit keer 
staat het programma bol van humor, romantiek en mysterie.

De avond start met een langere monoloog door Rik Rossenbacker over Fortuna en Fatum. Dat de 
Oude Grieken en Romeinen ons veel geleerd hebben, weet iedereen. De Fortuna had men zelf in 
handen: wie niet gokte, kon niets winnen. Het Fatum was door de goden bepaald en er was dus geen 
ontkomen aan. Maar kan de menselijke liefde doorbreken wat de goden bedisseld hebben?

Jef Louisa Versmissen grasduint voor zijn monoloog door zijn romans Jazzmachine en Dwaze spiegelbeel-
den. Door de klassieke kniptechniek van Burroughs en Kerouac te gebruiken, krioelen droom, realiteit 
en paranoia als maden door elkaar. Het resultaat is een woest verhaal over een waanzinnige journalist 
die een buitenaards complot op het spoor denkt te zijn. Deze monoloog is volgens ingewijden niet 
geschikt voor zachtgekookte eitjes.

Daarna brengen Wim Ruys en opnieuw Rik Rossenbacker twee verhalen uit De ziekenkas van Frans De 
Peuter. Wim Ruys speelt Liza, een fervente royaliste van middelbare leeftijd die een hoogdag beleeft 
wanneer prinses Mathilde en prins Filip een bezoek brengen aan haar stad. Rik Rossenbacker speelt Vit-
toor, een senior in het kwadraat die met een vleugje melancholie terugkijkt op de goede oude tijd en 
moeilijk de verworvenheden van de moderne tijd kan appreciëren.

Paulien De Roovere brengt tussen de verschillende monologen enkele grappige intermezzi.

Het Monologenfestival vindt plaats op vrijdag 20 maart in het Fundatiehuis 
op het begijnhof. De deuren zijn open vanaf 19 uur. De avond vangt aan om  
20 uur en de toegang is gratis.

Jan Cools wint 
Cultuurprijs

Historicus Jan Cools heeft de jaarlijkse 
Cultuurprijs van de cultuurraad gewon-
nen. Het is de derde keer dat de cul-
tuurraad deze onderscheiding uitreikt. 
De jury was vooral onder de indruk van 
het oeuvre van Jan Cools, dat zowel qua 
volume als qua inhoudelijke kwaliteiten 
respect afdwingt. Zo schreef Jan Cools 
recent nog een boek over de bouwge-
schiedenis van het Herentalse begijn-
hof. Hij is ook de man die de geschie-
denis van het Sint-Jozefscollege aan het 
papier toevertrouwde. Jan Cools kwam 
in 1965 naar Herentals. 

Andere genomineerden voor de Cul-
tuurprijs waren vzw De Dorpel, die de 
armen in onze maatschappij laat ken-
nismaken met cultuur in al zijn vormen, 
en theaterbeest Bart Michiels, de man 
achter De Schepping, het spektakel 
waarmee begin vorig jaar cc ‘t Schaliken 
werd geopend.

Er werden dit jaar sinds lang weer pers-
prijzen uitgereikt. Pater Kristiaan won 
een bronzen persprijs, muntenclub Nu-
mismatica won de zilveren persprijs. De 
gouden persprijs ging naar de vzw Ter 
Vesten.
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Openingstijden Netepark
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Recreatiebad 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

Doelgroepenbad 17.00-21.00 15.30-19.00 14.00-21.00 15.30-20.00 16.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

Wedstrijdbad 07.30-08.30

12.00-13.00

18.00-21.00

07.30-08.30

12.00-13.00

18.00-21.00

07.30-08.30

12.00-13.00

14.00-21.00

07.30-08.30

12.00-13.00

18.00-21.00

07.30-08.30

12.00-13.00

18.00-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

Openingstijden schaatsbaan

Maandag 09.00-12.00 13.30-16.00 16.30-17.30

Dinsdag 09.00-12.00 13.30-16.00

Woensdag 09.00-12.00 13.30-16.00 18.30-21.00

Donderdag 09.00-12.00 13.30-16.00

Vrijdag 09.00-12.00 13.30-16.00 17.30-20.30

Zaterdag 13.30-16.00 16.30-18.30 19.00-20.30

Zondag 10.00-12.00 13.30-15.00 15.30-17.00 17.30-19.00

Deze openingstijden gelden tot 23 februari. Van 23 februari tot 1 maart zijn alle baden van 
maandag tot vrijdag open van 14 tot 21 uur. In het wedstrijdbad vindt dan het ochtend-
zwemmen plaats van 7.30 tot 8.30 uur en het middagzwemmen van 12 tot 13 uur. Op 
zaterdag en zondag zijn alle baden in deze periode open van 9 tot 17 uur. 

Aquaprogramma’s Netepark
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 19.00 - 20.00

Aquajogging woensdag 20.00 - 21.00

Aquagym voor mensen met een handicap dinsdag

vrijdag

19.00 - 20.00
15.30 - 16.30

Zwemmen voor 
chronische-pijnpatiënten

dinsdag

donderdag

12.00 - 13.00
12.00 - 13.00

Zwemmen voor kinderen met een handicap woensdag 18.30 - 19.45

Zwangerschapszwemmen  prenataal donderdag 20.00 - 21.00

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

SpORT 50+

Op dinsdag 18 maart kunnen sportieve 
50-plussers kennismaken met badmin-
ton en tafeltennis. U kunt het beste 
makkelijk zittende sportkledij en sport-
schoenen meebrengen. Deelnemen 
kost 2 euro, drankje inbegrepen. 

Meer informatie: sportdienst, 
De Vossenberg, Markgraven-
straat 93, tel. 014-28 52 50, sport-
dienst@herentals.be.

Kampioenenhulde 

Op vrijdag 3 april huldigt de stad de 
sportieve kampioenen van 2008. Deze 
huldiging vindt plaats in de schouwburg 
van cc ’t Schaliken. De sportraad, het 
stadsbestuur en een delegatie van de 
pers willen elke Herentalsenaar die 
vorig jaar een belangrijke sportieve 
prestatie neerzette, in de belangstelling 
brengen. Er is dit jaar ook een persprijs 
en een publieksprijs. 

Start to Run 

Start to Run is een jogcursus voor ie-
dereen die op verantwoorde en ont-
spannende manier wil bewegen en 
sporten. Op maandag 2 maart om 9 
uur start een nieuw reeks op het mi-
litair domein in Grobbendonk. Deze 
reeks is ook geschikt voor 50-plussers. 
Op woensdag 4 maart om 9 uur en om 
18.45 uur start een nieuwe reeks op de 
atletiekpiste van Herenthout. De sessie 
om 9 uur is geschikt voor 50-plussers. 
Op donderdag 5 maart om 19.30 uur 
start ook nog een nieuwe reeks op het 
BLOSO-sportcentrum in Herentals. 

Na het afleggen van een eindtest krijgen 
de geslaagde deelnemers een brevet 
van de Vlaamse Atletiekliga. Vooraf in-
schrijven is niet nodig. Deelnemen kost 
25 euro en u betaalt ter plaatse. Start 
to Run is een organisatie van BLOSO 
in samenwerking met AC Herentals, de 
sportdiensten van Grobbendonk, He-
renthout en Herentals, en het 29 Batal-
jon Logistiek. 

Meer informatie: sportdienst, De Vos-
senberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-
28 52 50, sportdienst@herentals.be of 
Michel Nicasi, tel. 014-50 12 27, michael.
nicasi@telenet.be.
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JEuGd Wegwijsgids 
voor organisatoren van 
fuiven en evenementen 

De jeugddienst is bezig met de opmaak 
van een fuif- en evenementengids. Deze 
handleiding moet binnenkort organisa-
toren helpen bij het uitwerken van hun 
evenement. De gids bevat wetgeving, 
praktische tips en richtlijnen die helpen 
om een geslaagd evenement op poten 
te zetten. Er staat ook een lijst in met 
geschikte locaties voor een fuif of een 
evenement. Om de lijst zo volledig mo-
gelijk te maken, zoekt de jeugddienst 
nog naar zalen met een uitbatersver-
gunning. Hebt u een leuke locatie en 
heeft de jeugddienst hierover nog geen 
contact met u opgenomen? Laat het 
weten aan de jeugddienst.

In de evenementengids komt ook een 
lijst met dj’s en muziekgroepen. Geïn-
teresseerden die niet willen ontbreken, 
kunnen het beste contact opnemen 
met de jeugddienst. 

Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 
014-21 21 86, jeugddienst@he-
rentals.be

Podiumkriebels? 
Grijp je kans op 
Parkrock!

Ook dit jaar geeft Parkrock jong lokaal 
geweld de kans zijn of haar ding te doen. 
Heb je zang- of entertaintalent of bor-
relen de gitaarriffs in je maag? Kruip uit 
je garage of kelder en bespring het grote 
Parkrockpodium. Je bezorgt een biogra-
fie van de band, contactgegevens en een 
demo of website met geluidsfragmenten 
aan de jeugddienst. Voor je het beseft, 
sta je op 24 juni te blinken op het Park- 
rockpodium. We sluiten de zoektocht 
naar nieuwe sterren af op 10 april. Grijp 
je kans en zorg dat je erbij bent!

Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, parkrock@herentals.be.

Herentals speelt op de Buitenspeeldag 
Op woensdag 1 april heb je geen excuus om binnen te blijven. 
De Buitenspeeldag zet kinderen en jongeren ertoe aan om 
buiten te spelen en sporten. Een populaire kinderzender doet 
mee en zendt die middag niets uit. Het tv-scherm blijft de hele 
namiddag zwart. De boodschap is: speel buiten! De jeugd-
dienst en de sportdienst organiseren tijdens de Buitenspeeldag 
een waaier sport- en spelactiviteiten. Deelnemen kost niets.

Voel je het kriebelen? Kijk op www.buitenspeeldag.be, surf naar www.jeugddienstheren-
tals.be of bel naar de jeugddienst, tel. 014-21 21 86.

Jong Geweld 

Op zaterdag 18 april organiseren de jeugddienst en jeugdatelier Theaterling de theater-doe-dag Jong 
Geweld. Deze dag bomvol workshops en toonmomenten gaat van start om 9 uur in cc ’t Schaliken, de 
Lakenhal en zaal ‘t Hof en is gericht op tieners van 10 tot 18 jaar. Je kan deelnemen aan allerlei work-
shops: muziek, bewegingsleer, improvisatie, cameratraining, teksttheater, zang, mime, circustechnieken, 
schrijven, figurentheater, kostuumatelier, grime, techniek en een selfmade-workshop over hoe theater-
wordt gemaakt. Om even op adem te komen, kan je genieten van voorstellingen door Theaterling, de 
jeugdtheatergroep van Lint, Tejaterbende Oeps en Pandaboer. De Nachtwacht zorgt voor de muzikale 
afwisseling.

Zit je boordevol podiumtalent of kriebelen de theaterbeestjes in je lijf ? Kom dan zeker de voorstellingen 
bekijken en doe je ding tijdens de workshops. Inschrijven voor al dit tof theatergeweld kan vanaf maan-
dag 9 maart. Wees er als de kippen bij en stap, bel of mail naar de jeugddienst. Deelnemen is gratis.

Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be, www.jeugd-
dienstherentals.be, www.theaterspektakel.be.

Fuif- en Evenementengids
Herentals
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JEuGd

Jeugdboekenweek

Van 15 tot 29 
maart viert de 
bib het grootste 
k inderboeken-
festival van het 
jaar: de Jeugd-
boe kenwee k . 
Dit jaar dompelt 
de bib zich on-
der in de won-
dere wereld van 

de fantasie. Twee weken lang staan de 
deuren wijd open voor kabouters, elf-
jes, spoken, heksen, draken, eenhoorns, 
piraten, ridders, superkrachten en to-
verspreuken. Op woensdagnamiddag 
18 maart kunnen kinderen van 8 tot 12 
jaar deelnemen aan een spelnamiddag 
waarin verzonnen werelden, bizarre 
bewoners en knotsgekke avonturen de 
hoofdrol spelen. Achteraf kunnen onze 
helden en heldinnen genieten van to-
verhapjes en magische drankjes. 

Wil jij graag een glimp opvangen 
van het land achter de spiegel? 
Schrijf je dan in vanaf einde 
februari. Afspraak op woensdag 
18 maart van 14 tot 17 uur in de 
fantasiehoek van de bib.

Winnende klassen 
Open Monumentendag 
2008 

Vorig jaar namen 451 leerlingen uit 23 
klassen deel aan een wedstrijd voor vijf-
de en zesde leerjaren van Herentalse 
scholen. De winnaars van de wedstrijd 
zijn nu bekend. Het zesde leerjaar van 
De Evenaar in de Sint-Jansstraat en 6B 
van De Vesten in de Augustijnenlaan 
winnen gratis tickets voor het water-
doecentrum Hidrodoe. Veel plezier 
ermee!

Sporten voor de jeugd in de paasvakantie 

Kleutersportdagen

Kleuters kunnen op 14, 15, 16 en 17 april deelnemen aan actieve kleutersportdagen. Kinderen geboren 
in 2003 kunnen inschrijven voor dinsdag 14 april, donderdag 16 en op vrijdag 17 april. Kinderen geboren 
in 2004 kunnen inschrijven voor woensdag 15 april. De sportdagen vinden plaats in De Vossenberg, 
beginnen om 9 uur en eindigen om 16 uur. 

Paassportkampen

De sportkampen voor jongeren vinden plaats van 6 tot 10 april en van 14 tot 17 april. In de eerste 
week kunnen kinderen van de eerste graad kennismaken met gymnastiek, badminton, new games, vol-
leybal en ballbouncer. Voor de kinderen van de tweede graad staat er een racket- en omnisportkamp 
op het programma. Kinderen van de derde graad kunnen deelnemen aan een omnisportkamp en de 
+12-jarigen mogen zich uitleven met fitness, circustechnieken, new games, lacrosse, hockey, basketbal 
en badminton.

Turbozwemmen

Kleuters vanaf 3 jaar en kinderen vanaf 5 jaar kunnen tijdens de paasvakantie zwemlessen volgen in het 
Netepark. Ook kinderen die al een diploma van 25 meter schoolslag hebben, mogen dan andere zwem-
stijlen aanleren of zich vervolmaken. Ook overlevingszwemmen staat op het programma. 

Vervoer en opvang

Tijdens de kleutersportdagen en sportkampen kunnen ouders een beroep doen op de voor- en na-
opvang in De Stekelbees, Augustijnenlaan 31. Het vervoer van en naar de sporthal gebeurt met de 
stadsbus. Kinderen uit Morkhoven en Noorderwijk worden ‘s ochtends en ‘s avonds gratis vervoerd 
met de stadbus. Indien u dit wenst, meldt u dat bij de inschrijving. Inschrijven voor de sportdagen, de 
sportkampen en het turbozwemmen kan vanaf 2 maart.

Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be of surf naar www.herentals.be (toerisme en vrije tijd > sport 
> sport en jeugd).

Grabbelen tijdens de paasvakantie 

Tijdens de paasvakantie kunnen uw kinderen opnieuw deelnemen aan een waaier van toffe en interes-
sante Grabbelpasactiviteiten: uitstappen, knutselworkshops, kookworkshops, … en dit allemaal onder 
het motto Het verleden beleven. De activiteiten lopen van maandag 6 april tot en met vrijdag 17 april. 
Ervaren Grabbelpassers krijgen een brief in de bus die alle activiteiten voorstelt, en in de loop van maart 
verschijnt het volledige programma ook op de website van de jeugddienst.

De inschrijvingen beginnen op zaterdag 28 maart van 10 tot 12 uur bij de jeugddienst. Telefonisch of 
per e-mail inschrijven kan vanaf maandag 30 maart. Houd er rekening mee dat de plaatsen beperkt 
zijn. Tijdig inschrijven is dus de boodschap!

Is uw kind tussen drie en twaalf jaar en is het op zoek naar leuke activiteiten tijdens de korte schoolva-
kanties, dan is de Grabbelpas een echte aanrader. Deze pas is nog het hele jaar te koop op de jeugd-
dienst voor 4 euro.

jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, www.jeugddienstherentals.be
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Schooluitwisseling 
IJsselstein - Herentals 

Tussen 11 en 13 maart komen leer-
lingen van het eerste middelbaar van 
het Cals College in IJsselstein naar He-
rentals. De leerlingen volgen les in de 
Middenschool van het Gemeenschaps-
onderwijs en leren ondertussen onze 
stad en jeugd kennen. De IJsselsteinse 
leerlingen verblijven bij de gezinnen van 
hun Herentalse klasgenootjes, zodat er 
duurzame contacten kunnen worden 
gelegd. Tijdens het verblijf in Herentals 
organiseert het jumelagecomité allerlei 
activiteiten, zoals een stadswandeling, 
een zoektocht en een bezoek aan Ant-
werpen. De uitwisseling wordt afgeslo-
ten met een feestelijke receptie in de 
Lakenhal voor alle ouders, leerkrachten 
en leerlingen. Dit schoolproject is al ja-
ren een groot succes en zal ook dit jaar 
ongetwijfeld weer vriendschap, weder-
zijds respect en waardering creëren.

Gezocht: gastgezinnen 

Van 26 tot 29 juni ontvangt de stad een 
aantal gezinnen uit Cosne-sur-Loire. 
Naar aloude gewoonte verblijven deze 
mensen uit onze Franse zusterstad in 
gastgezinnen. Ook deze keer is de stad 
op zoek naar Herentalse gezinnen die 
hun gastvrijheid willen tonen en hun 
huis openstellen voor onze gasten. Er 
worden twee personen per gezin on-
dergebracht.

Wenst u deel te nemen aan dit 
leerrijke jumelageproject, dan 
kunt u dit melden bij de dienst 
toerisme, Grote Markt 35, tel. 
014-21 90 88

Britten zoeken Britten

Een aantal Herentalsenaren met Britse nationaliteit of met Britse roots willen voortaan een maandelijkse 
bijeenkomst organiseren voor een gezellige babbel. Als u interesse hebt, neem dan contact op met Bob 
Taylor, tel. 014-22 56 21 of David Neath, gsm 0478-49 09 04. Hope to see you soon!

Internationale Vrouwendag 

Op zondag 8 maart vieren een aantal koepelorganisaties in 
het Paterspand in Turnhout de Internationale Vrouwendag. 
Het programma start om 10 uur en eindigt om 19.30 uur. 
De dag staat bol van de activiteiten: optredens van onder 
meer Barbara Dex, een workshop met An Nelissen, spel-
letjes, getuigenissen, wandelingen en lezingen. Er is ook kin-
deranimatie. U vindt het Paterspand in de Patersstraat 100 
in Turnhout. 

Meer informatie bij de dienst Gelijke Kansen van 
de provincie Antwerpen, tel. 03-240 53 83 of op 
www.vrouwenkracht.be. 

Cursus begeleider van chauffeurs met voorlopig rijbewijs 

Vanaf dit schooljaar kunnen leerlingen van de derde graad dankzij het project Rijbewijs op School een 
lessenreeks over het verkeer volgen.  Ook mogen deze leerlingen gratis een theoretisch rijbewijsexamen 
afleggen. Wanneer jongeren een voorlopig rijbewijs op zak hebben, kiezen ze voor rijschool of vrije be-
geleiding. Het is voor de ouders van deze jongeren zeer belangrijk om hun kinderen bij te staan in hun 
rijopleiding. 

Daarom biedt de KWB begeleiders van chauffeurs met een voorlopig rijbewijs een cursus van twee 
sessies aan. In de eerste sessie gaat de aandacht naar de verkeersregels. In de tweede sessie komen de 
aspecten van de praktische begeleiding volop aan bod. De cursus vindt plaats op maandag 16 en 23 
maart, telkens van 19.30 tot 22 uur, in de parochiezaal Sint-Jan op de Molekens, Olmenlaan 8. Deelne-
men aan de cursus kost 12 euro voor KWB-leden, 20 euro voor CM-leden en 25 euro voor niet-leden. 
U kunt inschrijven door het geld te storten op rekening 833-4717402-65 met vermelding van de naam 
van de deelnemer. 

Meer informatie: Marc Campforts, Meidoornlaan 2/1, tel. 014-22 22 06.

Infoavond over blessures bij bewegen en sporten 

Iedereen die beweegt en sport, stelt zich bloot aan sportblessures. De meeste letsels zijn het gevolg van 
abnormale belasting van botten, spieren of pezen. Tijdens deze gespreksavond krijgt u meer informatie 
over de meest voorkomende sportletsels. De sprekers proberen een inzicht te geven in de aard en 
het ontstaan van letsels. Ze geven ook tips om de letsels te voorkomen. De infoavond vindt plaats op 
woensdag 11 maart om 20 uur in het Sint-Elisabethziekenhuis, Nederrij 133. Gastspreker is orthopedist 
Gert Van den Bogaert. 

Deelnemers schrijven in via tel. 014-40 34 33 of via beweging.turnhout@cm.be. 
Deelnemen kost 3 euro. CM-leden betalen de helft.
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Het Convent

Lokaal dienstencentrum

Begijnhof 17 
tel. 014-28 20 00
bertvangenechten@ocmwherentals.be

Ondersteuningsgroep 
dementie

Op woensdag 11 maart nodigt Het 
Convent alle partners en familieleden 
van dementerende personen uit op de 
maandelijkse samenkomst. De sessie 
van deze maand handelt over hulpmid-
delen in de zorg voor dementerende 
patiënten. Sprekers met dienst zijn 
Caroline en Stephanie van de CM 
Thuiszorgwinkel. De sessie start om 
17 uur en eindigt omstreeks 18.30 uur. 
Deelname is gratis en iedereen is van 
harte welkom.

Geheugentraining

Wat vergeetachtig geworden? Concen-
tratieproblemen? Het is nooit te laat 
om hier iets aan te veranderen. Want 
geheugentraining wint terrein. We wil-
len immers niet alleen ouder worden, 
we willen vooral gezond ouder wor-
den. Daarom zijn alle senioren wel-
kom op een cursus geheugentraining. 
Deze cursus vindt plaats op dinsdagen 
van 10 uur tot 11.30 uur, zes weken 
na elkaar. De eerste les is op dinsdag  
17 maart. Inschrijven is noodzakelijk 
want het aantal plaatsen is beperkt.

Buddyproject Vlaanderen zoekt vrijwilligers 

Sinds einde 2007 zoekt Buddyproject Vlaanderen vrijwilligers die mensen met een psychische kwets-
baarheid uit hun sociaal isolement willen halen. Mensen met een psychische kwetsbaarheid raken soms 
sociaal geïsoleerd en vinden moeilijk aansluiting bij anderen in de samenleving. Het vriendschappelijk 
contact met de buddy kan dit isolement helpen doorbreken. De vertrouwensrelatie die ontstaat, zorgt 
voor een betere integratie in de samenleving. De contacten vinden plaats op afgesproken tijdstippen. 
Zolang beide partijen dat willen, kunnen de contacten blijven doorgaan. 

Het buddyproject richt zich tot personen tussen 18 en 65 jaar, met een langdurige psychiatrische proble-
matiek en gemotiveerde vrijwilligers. Het gaat niet om vooropgeleide professionelen, maar om mensen 
die zin en tijd hebben om zich voor een langere periode te engageren. De vrijwilligers worden door 
Buddyproject Vlaanderen ondersteund in hun contacten met de deelnemer.

Meer informatie bij CGG Kempen, Smalvoortstraat 2, Turnhout, tel: 014-41 09 67, els.
vanbraband@telenet.be.

Vierde quiz van De Leertuin 

Op zaterdag 14 maart om 19.30 uur vindt in de parochiezaal Sint-Jan op de Molekens de vierde quiz 
van basisschool De Leertuin plaats. Traditiegetrouw kunt u daarbij rekenen op een aangename mix van 
algemene kennisvragen, humor en speelse elementen. De quiz is afgestemd op een breed publiek, maar 
biedt ook doorgewinterde quizzers een uitdaging. Ploegen tot zes deelnemers zijn toegelaten. Deelne-
men kost 16 euro. Daarvoor krijgt u een hoop gezelligheid en niemand vertrekt met lege handen. 

Inschrijven kan via tel. 014-21 38 79 of via ouderraad@leertuin.be. Deelnemen kost  
16 euro. Daarvoor krijgt u een hoop gezelligheid, en niemand vertrekt met lege handen.

Cursus Natuur-in-zicht 

Natuurpunt Nete & Aa organiseert een cursus Natuur-in-zicht voor iedereen die zijn eerste stappen 
zet in de natuur. Deelnemers hebben geen voorkennis nodig. Na deze cursus beschikt u over de nodige 
kennis om aan de cursus natuurgids (start najaar in Herentals) deel te nemen. De binnenactiviteiten 
vinden plaats op 23 april, 7, 20 en 27 mei en 4 juni van 19.30 tot 22.30 uur in het buurthuis, Oostak-
ker 16, 2290 Vorselaar. De excursies vinden plaats op 25 april, 9, 23 en 30 mei en 6 juni van 9 tot 12 
uur. De cursus kost 60 euro, handboek inbegrepen. Opleidingscheques, sport- en cultuurcheques wor-
den aanvaard. U kunt het beste vooraf inschrijven door het cursusgeld te storten op rekeningnummer 
404-3076041-29 met vermelding van uw naam en ‘cursus natuur-in-zicht Vorselaar’.

Meer informatie: Dirk Wouters, 014-70 40 98, info@natuurpuntna.be, www.natuur-
punt.be/nete-aa.

Grijze Panters op stap 

Op zondag 8 maart brengen de Grijze Panters een bezoek aan Bozar in Brussel. Daar vindt de tentoon-
stelling van Van Dyck tot Bellotto plaats. Na de lunch bezoeken de Panters een concert van het Nationaal 
Orkest van België. Op dinsdag 10 maart brengen de Grijze Panters een bezoek aan de Vlaamse wand-
tapijten in Gent en op 24 maart luisteren ze naar Walter Pintens (KUL), die in de HIK praat over erven 
en onterven.

Meer informatie: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69.

AANKONdIGINGEN

Infoavond  
over vaccinaties 

Op 18 maart organiseert de Christe-
lijke Mutualiteit, de KAV en de KWB 
een infoavond over vaccinaties in de 
Sint-Antoniuszaal. De avond start om 
20 uur, de toegang is gratis.
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KWB organiseert dertiende wandeldag 

KWB Herentals en KWB Sint-Jan organiseren op zondag 1 maart hun jaarlijkse wandeldag. Vertrekken 
kan tussen 8 en 15 uur in zaal Nieuwland, Nederrij 100. U kunt kiezen tussen eentochten van vijfenhalf, 
acht, dertien of achttien kilometer. Deelnemen kost 1 euro. Kinderen onder de 12 jaar doen gratis mee. 
Er zijn een aantal verwarmde rustplaatsen met broodjes, verse soep en pannenkoeken. 

Meer informatie: Firmin Ryken, tel. 014-21 85 17, gsm 0499-14 33 27.

Aperitiefconcert De Vesten 

Op zondag 15 maart organiseren de Middenschool en het Atheneum De Vesten een aperitiefconcert 
in cc ’t Schaliken. Vanaf 10.30 uur kunt u het talent van de leerlingen bewonderen. Zij brengen een 
gevarieerd programma met aandacht voor dans, beatbox, poëzie, toneel, akoestische rock, acrobatie 
en zang.

Kaarten kosten 2 euro en kunt u bestellen via tel. 014-21 11 44 
of info@atheneumherentals.be.

Dance-Freedom 

Op zaterdag 7 maart vindt in cc ’t Schaliken de jaarlijkse dansshow plaats van Dance-Freedom uit Wes-
terlo. Meer dan zestig dansers doen mee met deze wervelende show. De jongste deelnemer is vier jaar. 
Er zijn zeven leeftijdsgroepen die verschillende dansstijlen tonen op zowel oude als nieuwe hits. 

Meer informatie: dansjuf Cindy, cindy_vandenboogaert@yahoo.com, 
http://dancefreedomvzwwesterlo.webs.com.

Gezondheidswandelingen  

•	Elke	maandag	voor	gevorderden	aan	het	Netepark

•	Elke	dinsdag	aan	het	administratief	centrum,	Augustijnenlaan	30

•	Elke	dinsdag	aan	de	parochiezaal	Molekens,	Olmenlaan

•	Elke	woensdag	aan	het	administratief	centrum,	Augustijnenlaan	30

•	Elke	woensdag	voor	gevorderden	aan	het	Netepark

•	Elke	donderdag	aan	de	parochiezaal	Molekens,	Olmenlaan

•	Elke	dinsdag	om	19	uur	aan	het	parochiecentrum,	Noorderwijk

•	Elke	dinsdag	om	19	uur	aan	de	parochiezaal,	Morkhoven.

De gezondheidswandelingen vertrekken telkens stipt 
om 10 uur. Op feestdagen zijn er geen wandelin-
gen.

Derde Gezinsquiz 

Op zondag 22 maart organiseert de 
KWB zijn derde Gezinsquiz. Deze quiz 
vindt plaats op de zolder van het Oud 
Gasthuis, Nederrij 133 en begint om 
14 uur. Ploegen bestaan uit vier tot zes 
personen. 

Deelnemen kost 10 euro per 
ploeg en inschrijven kan bij de 
bestuursleden of via overschrij-
ving op rekening 779-5927835-05. 
Vergeet niet de naam van uw 
ploeg en uw contactgegevens te 
vermelden. Inschrijven kan tot  
12 maart.

OKRA Sint-Waldetrudis 

Op maandag 23 maart vindt om 14 uur 
een vastenbezinning plaats met Michel 
Brasseur. Deze bezinning vindt plaats in 
het parochielokaal, Kerkstraat 40. Na 
de bezinning is er een koffietafel. Zowel 
leden als niet-leden zijn welkom. 

Als u wilt deelnemen, geef dan 
een seintje aan Willy Debroux, 
tel. 014-21 85 54. Op dinsdag  
3, 10, 24 en 31 maart organiseert 
OKRA Sint-Waldetrudis van 14 
tot 15 uur turnen in De Vossen-
berg. Zowel leden als niet-leden 
welkom.

Van onder het stof:  
Herentals textielstad

Op dinsdag 24 maart organiseert het 
Davidsfonds Herentals de multimedi-
ale lezing Van onder het stof: Heren-
tals textielstad. Mevrouw Denise Goris 
haalt het rijke textielverleden van onze 
stad letterlijk en figuurlijk van onder het 
stof. Zij beschrijft de kenmerken, de 
technieken en het economisch belang 
van het vermaarde Herentalse laken, 
linnen en kant. De lezing wordt geïllus-
treerd met materiaal bewaard op het 
Begijnhof en in de Sint-Waldetrudiskerk. 
De lezing vindt plaats in de foyer van cc 
’t Schaliken en start om 20 uur. 

De toegangsprijs bedraagt 3 euro 
voor leden en 5 euro voor niet-
leden. 

AANKONdIGINGEN
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Leren composteren 

Hebt u thuis een compostvat of een compostbak staan, maar weet u niet goed wat er wel en wat er 
niet in mag? Wilt u weten welk systeem het beste is voor uw tuin? Bent u al een aardige composteerder, 
maar kunt u nog wat tips gebruiken? Kom dan gratis de cursus thuiscomposteren volgen.

Een ervaren lesgever geeft u in drie lessen de basiskneepjes van het composteren mee. Zo leert u hoe 
u een compostvat of een compostbak moet opzetten en onderhouden. U ontdekt de vele toepassingen 
van het zwarte goud. U verneemt tijdens een bezoek aan een afvalarme tuin hoe u in uw eigen tuin, met 
kleine ingrepen, minder groenafval kan produceren.

De cursussen vinden plaats in Turnhout, Hoogstraten en Grobbendonk in april en mei. 
Wilt u zich inschrijven, doe het dan op tijd. Het aantal deelnemers is beperkt tot vijftien 
per cursus. Voor meer informatie neemt u contact op met IOK Afvalbeheer, tel. 014-56 
27 92, afvalbeheer@iok.be.

Steek uw licht op over energie 

Op maandag 16 maart om 13.30 uur organiseert S-Plus een praatcafé over energie in zaal ’t Hof op 
de Grote Markt. Hebt u vragen over energiebesparing, uw energiefactuur of de energieleveranciers? 
Vlaams volksvertegenwoordiger en energiespecialist Bart Martens geeft tips over wat u kunt doen om 
uw energiefactuur te laten dalen. Breng zeker uw laatste eindafrekening van gas en elektriciteit mee. 

De toegang is gratis voor S-Plusleden. Niet-leden betalen 3 euro. U kunt zich inschrij-
ven via het regionaal secretariaat op het nummer 014-40 92 81. Meer informatie op 
www.s-plusvzw.be.

Premie voor dakisolatie 

Als u dit jaar uw dak of uw zoldervloer isoleert, 
dan kunt u van de Vlaamse overheid een premie 
krijgen die kan oplopen tot 1.000 euro. De pre-
mie geldt enkel voor woningen die in Vlaanderen 
liggen en voor isolatiewerkzaamheden vanaf 1 ja-
nuari 2009 van minimaal 40 m². De premie wordt 
niet toegekend voor het isoleren van het dak of de 
zoldervloer van een recente woning. De plaatsing 
van de isolatie mag gebeuren zowel door een ge-
registreerd aannemer als door een doe-het-zelver. 
Zowel eigenaar als huurder kunnen de premie aan-
vragen.

Met deze maatregel wil de Vlaamse overheid de 
verwarmingsfactuur voor heel wat gezinnen verla-
gen. U kunt de premie aanvragen door een formu-
lier in te vullen. U vindt dit formulier bij uw net-
beheerder. Als u uw netbeheerder niet kent, kunt 
u deze informatie gratis opvragen via het nummer 
1700 of opzoeken via de subsidiemodule van www.energiesparen.be.

Meer info: milieudienst, administratief centrum, tel. 014-28 50 50 of bel gratis de 
Vlaamse infolijn, tel. 1700.

Foute prijs compostbak-
ken in infogids

In de nieuwe infogids 2009-2010 die u 
onlangs in de brievenbus kreeg, staat 
een foutieve prijs bij de compostvaten 
en –bakken. Deze prijswijziging gebeur-
de in december 2008, toen de infogids 
al in druk was. De juiste prijs voor een 
compostvat is 36,50 euro en voor een 
compostbak 52 euro. Als u een bak of 
een vat wil kopen, komt u eerst naar 
de financiële dienst op het administra-
tief centrum. Het vat of de bak wordt 
gratis aan huis geleverd. Bij het vat krijgt 
u ook gratis een beluchtingsstok. Bro-
chures over composteren zijn op de 
milieudienst verkrijgbaar. Composteert 
u al of wil u starten met composteren? 
Bij de compostmeesters kunt u steeds 
terecht voor informatie.

Meer informatie: milieudienst, 
administratief centrum, Augus-
tijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

29ste Perswandeling van  
de Herentalse Wandel-
club 

Op zondag 19 april organiseert de He-
rentalse Wandelclub voor de negenen-
twintigste maal de Perswandeling. Deze 
wandelklassieker is zeer populair bij 
wandelaars en kreeg over de jaren al 
duizenden deelnemers op bezoek. U 
kunt kiezen uit wandelingen van 7, 12, 
20, 25, 30, 42 of 50 kilometer door 
de bossen van Herentals en Lichtaart. 
Ook het Peerdsbos en andere groene 
gebieden staan op het programma. De 
eerste wandelaars kunnen zich om 7 
uur aanmelden in zaal Nieuwland in de 
Nederrij. Onderweg zijn er voldoende 
rustposten waar u een hapje kan eten.

Deelnemen kost 0,75 euro zon-
der en 1 euro met sticker. Meer 
informatie bij Frans Wouters, 
gsm 0476-43 11 56 of bij Albert 
Corthout, tel. 014-21 99 79.

AANKONdIGINGEN
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BuRGERzAKEN

Fotografeer uw stad

De dienst toerisme geeft regelmatig brochures uit met in-
formatie en foto’s over Herentalse bezienswaardigheden en 
evenementen. Voor deze brochures heeft de dienst toerisme 
regelmatig nieuwe foto’s nodig. Foto’s van Herentalse hobby-
fotografen zijn dan ook meer dan welkom. Bent u af en toe 
met uw fototoestel op stap in onze stad, en vindt u uw foto’s 
meer dan geschikt voor de nieuwe brochures van de stad 
Herentals, neem dan contact op met de dienst toerisme. U 
kunt uw foto’s persoonlijk binnenbrengen waarna de stad ze 
inscant, of u kunt uw foto’s op een digitale drager plaatsen en 
zo binnenbrengen.

Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, 
tel. 014-21 90 88

 Geboorten

 25/12 Rube, zoon van Kato Geboers en Rob Croonenborghs
 27/12 Raphaël, zoon van Sarah Kuiten en Sven Van Nerum
 30/12 Zelia, dochter van Godelieve Terryn en René Schmitz
 31/12 Roos, dochter van Kathleen Janssens en Luc Huysmans
 01/01 Tho, dochter van Sofie Wouters en Marc Geerts
 02/01 Laurane, dochter van Jasmine Tegenbos en Bart Mannaert
 04/01 Luka, zoon van Liesbeth Lievens en Rutger Moons
 04/01 Lentel, dochter van Jo Van Peer en Philippe Hoeylaerts
 06/01 Yoran, zoon van Ingeborg Van Dyck en Cornelis van Oevelen
 06/01 Yarne, zoon van Ilse De Ceuster en Danny Van Donick
 08/01 Caimen, zoon van Kristy Van Dyck en Kirsten Dens
 08/01 Lars, zoon van Nele Jennis en Steven Provo
 15/01 Seppe, zoon van Sarah Smets en Peter Van de Poel
 17/01 Elias, zoon van Annelies Paulussen en Wouter Roes
 17/01 Jay, dochter van Petra Van de Venne
 18/01 Froukje, dochter van Wendy Peeters en Marco Van Houdt
 19/01 Sietske, dochter van Kirsten De Boeck en Tom Ducheyne
 20/01 Vince, zoon van Wendy Goor en David Cambré
 27/01 Luca, dochter van Cindy Hens en Johan Cuylaerts
 01/02 Nikita, zoon van Alla Popova en Denis Popov
 01/02 Jolien, dochter van Tamara Faes en Wouter van Daele
 03/02 Laura, dochter van Ellen Denis en Darko Ivanovic
 04/02 Ziva, dochter van Peggy Van Hooghten en Danny Peeters

 Overlijdens

 30/12 Ludovica Boeckx (93), weduwe van Victor Peeters
 04/01 August Budts (83), echtgenoot van Maria Goor
 05/01 Maria Haxelmans (85), echtgenote van Francois Van Geel
 09/01 Frans Peeters (83), echtgenoot van Julia Van Gelder
 10/01 Jozef Nuyts (54), weduwnaar van Liliane Lachi
 11/01 Anna Stoffels (91), weduwe van Jan Lauryssen
 11/01 Jozef Mertens (87), echtgenoot van Josepha Saelen
 14/01 Stefania T’Syen (80)
 14/01 Maria Van Asbroeck (95), weduwe van Franciscus Hendrickx
 16/01 Catharina Wuyts (87)
 17/01 Armandus Maes (96), echtgenoot van Maria Verachtert
 18/01 Josephina Fijens (84), echtgenote van Frans Snijder
 21/01 Armand Van Mol (83), echtgenoot van Maria De Busser
 23/01 Hilda Van de Meersch (86), echtgenote van Frans Van Looy
 23/01 Eduardus Broos (85), echtgenoot van Mathild Buyens
 24/01 Rosalia Cuyvers (76), echtgenote van Alfons Torfs
 28/01 Jozef Klockaerts (76), echtgenoot van Josephina Dom
 28/01 Virginia Hasendonckx (82), weduwe van August Dieltjens
 29/01 Hildegarde Vissers (44), echtgenote van Koenraad Brys
 30/01 Maria Van Thielen (77), echtgenote van Frans Engelen
 04/02 Justin Smets (85), echtgenoot van Julia Piette
 05/02 Edgard Mens (66)

 Huwelijksaankondigingen

 David Laenen (Herentals) en Katrien Janssens (Herentals)
 Patrick Seykens (Herentals) en Thi Thu Thuy Nguyen (Herentals)
 Johan Soentjens (Herentals) en Joni Bossant (Herentals)
 Marc Mondelaers (Herentals) en Diana Blockx (Herentals)
 Willem Heylen (Herentals) en Nele Gebruers (Herentals)
 Serge Mertens (Herentals) en Nancy Boeckx (Herentals)

 Huwelijken

 Lieven Frederickx (Herentals) en Ans Raeymaekers (Herentals)
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AGENdA mAART 09
Tot 8/03 TENTOON Noëlla Verbeek / Kasteel Le Paige / van 14 tot 17 uur

Tot 6/03 TENTOON Portret van een stad / Lakenhal / van 14 tot 17 uur

VR 27/02 UIT Roy Aernouts – Altijd en overal / cc ’t Schaliken / 20 uur

ZO 1/03 SPORT
Kunstschaatsles / BLOSO-sportcentrum, Vorselaarsebaan 60 / Om 7.30 en 
12.30 uur

UIT Herfst- en winterwandelingen / Mac Cormacks Irish Pub / 14.30 uur

DI 3/03 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

SENIOR
S-Sport dansen voor senioren op moderne muziek / Sportcomplex De Vos-
senberg / Van 10 tot 11.30 uur

UIT
Tekenen en aquarel voor beginners en gevorderden / Descon Training Center, 
Dikberd 14 unit 4A / Van 18.30 tot 21 uur

INFO
Cursus theoretische autorijlessen / Parochiezaal Sint-Jan (Molekens) / 19.30 
uur

WO 4/03 UIT Peter De Graef – Zoals de dingen gaan… / cc ’t Schaliken / 20 uur

DO 5/03 UIT Yasmine houdt woord / cc ’t Schaliken / 20 uur

VR 6/03 INFO
Spreekuur Fonds voor arbeidsongevallen / Warandestraat 42, Turnhout / Van 
9 tot 12 uur

UIT
Juwelen emailleren met Tabula Rasa / van 10 tot 16 uur / Meer info: 0496-32 
04 81 en greet_embrechts@hotmail.com

TONEEL De Aft van Yves De Pauw  – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

ZA 7/03 MUZIEK
Voorbereiding concert – Musicband Avanti / Zaal Revue, Sint-Magdalenastraat 
26 / 10 uur / Nieuwe muzikanten welkom / Meer informatie: Willy De Wach-
ter, tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be

TONEEL De Aft van Yves De Pauw – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

MUZIEK
Vocaal Ensemble Markant - Requiem van Fauré / Sint-Waldetrudiskerk / 20 
uur

ZO 8/03 SENIOR
Bezoek aan Bozar Brussel – Grijze Panters / Verzamelen aan Bozar om 10 
uur

SPORT
Kunstschaatsles / BLOSO-sportcentrum, Vorselaarsebaan 60 / Om 7.30 en 
12.30 uur

VROUW
Internationale Vrouwendag / Paterspand, Patersstraat 100, Turnhout / Van 10 
tot 19.30 uur

MUZIEK Benefietconcert trio Nota Bene / Lakenhal / 11.30 uur

UIT
Herfst- en Winterwandeling / Parochiecentrum, Ring 27, Noorderwijk / 14.30 
uur

MA 9/03 SENIOR S-Sport curve bowls / Sporthal De Vossenberg / Van 14 tot 17 uur

DI 10/03 SENIOR
Bezoek tentoonstelling Vlaamse wandtapijten – Grijze Panters / Verzamelen 
in Gent om 10 uur

SENIOR
S-Sport dansen voor senioren op moderne muziek / Sportcomplex De Vos-
senberg / Van 10 tot 11.30 uur

UIT
Tekenen en aquarel voor beginners en gevorderden / Descon Training Center, 
Dikberd 14 unit 4A / Van 18.30 tot 21 uur

INFO
Cursus theoretische autorijlessen / Parochiezaal Sint-Jan (Molekens) / 19.30 
uur

Wo 11/03 UIT Martin Heylen – Terug naar Siberië / cc ’t Schaliken / 20 uur

VR 13/03 MUZIEK
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie – Herman Engels / cc ’t Schaliken 
/ 20 uur

ZA 14/03 MUZIEK
Voorbereiding concert – Musicband Avanti / Zaal Revue, Sint-Magdalenastraat 
26 / 10 uur /Nieuwe muzikanten welkom / Meer informatie: Willy De Wach-
ter, tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be 

UIT Quiz van de Leertuin / Parochiezaal Sint-Jan (Molekens) / 19.30 uur

TONEEL De Aft van Yves De Pauw – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

UIT
Eliza Carthy - Dreams of Breathing Underwater / cc Zwaneberg, Bergstraat, 
Heist-op-den-Berg  AFGELAST

QUIZ Vierde Quiz van De Leertuin / Parochiezaal Sint-Jan / 19. 30 uur

ZO 15/03 
tot 5/04
ZO 15/03

TENTOON
Warhol en Pop Art / Kasteel Le Paige /
van 14 tot 17 uur

ZO 15/03 SPORT
Kunstschaatsles / BLOSO-sportcentrum, Vorselaarsebaan 60 / Om 7.30 en 
12.30 uur

MUZIEK Aperitiefconcert De Vesten / cc ’t Schaliken / 10.30 uur

UIT Poppen- en berenbeurs / Zaal ’t Hof / Van 11 tot 17 uur

UIT Herfst- en winterwandeling / Rue Neuve, Nieuwstraat 78 / 14.30 uur

MA 16/03 INFO
Cursus theoretische autorijlessen / Parochiezaal Sint-Jan (Molekens) / 19.30 
uur

DI 17/03 SENIOR
S-Sport dansen voor senioren op moderne muziek / Sportcomplex De Vos-
senberg / Van 10 tot 11.30 uur

UIT
Tekenen en aquarel voor beginners en gevorderden / Descon Training Center, 
Dikberd 14 unit 4A / Van 18.30 tot 21 uur

INFO
Cursus theoretische autorijlessen / Parochiezaal Sint-Jan (Molekens) / 19.30 
uur

Van WO 
18 tot VR 
3/04

TENTOON
Liesbet Slegers - Kareltje wordt 10! / Lakenhal van woensdag tot zondag van 
14 tot 17 uur / Bibliotheek, Gildelaan, tijdens openingsuren

DO 19/03 RAAD
Milieuadviesraad / administratief centrum,  Augustijnenlaan 30 / Van 20 tot 
22 uur 

UIT
’t Arsenaal - De Pruimelaarstraat / cc ’t Schaliken / 20 uur 
UITVERKOCHT

VR 20/03 VROUW
Vrouweninfo / Uitstap naar geitenboerderij in Lichtaart / Verzamelen aan 
Fundatiehuis om 13.30 uur

TONEEL De Aft van Yves De Pauw – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

ZA 21/03 UIT
Hobbytentoonstelling OKRA Sint Antonius / van 14 tot 18 uur / Meer info: 
014-21 63 79

MUZIEK
Voorbereiding concert – Musicband Avanti / Zaal Revue, Sint-Magdalenastraat 
26 / 10 uur / Nieuwe muzikanten welkom / Meer informatie: Willy De Wach-
ter, tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be

TONEEL De Aft van Yves De Pauw  – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

FIETS Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur

ZO 22/03 UIT
Hobbytentoonstelling OKRA Sint-Antonius / Van 10 tot 18 uur / Meer info: 
014-21 63 79

UIT
Herfst- en winterwandeling / cafetaria Het Netepark, Vorselaarsebaan 50 / 
14.30 uur

TONEEL De Aft van Yves De Pauw – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 15 uur

MA 23/03 SENIOR S-Sport curve bowls / Sporthal De Vossenberg / Van 14 tot 17 uur

INFO
Cursus theoretische autorijlessen / Parochiezaal Sint-Jan (Molekens) / 19.30 
uur

DI 24/03 SENIOR
S-Sport dansen voor senioren op moderne muziek / Sportcomplex De Vos-
senberg / Van 10 tot 11.30 uur

SENIOR
Alles over erven en onterven – Grijze Panters / HIK, Kleinhoefstraat 4, Geel 
/ 14 uur

RAAD
Tekenen en aquarel voor beginners en gevorderden / Descon Training Center, 
Dikberd 14 unit 4A / Van 18.30 tot 21 uur

INFO
Cursus theoretische autorijlessen / Parochiezaal Sint-Jan (Molekens) / 19.30 
uur

RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Nederrij 133 / 20 uur

INFO
India in de kijker / Tuinzaal ’t Hof / 20 uur / Een organisatie van de Wereld-
winkel en Broederlijk Delen

DO 26/03 TONEEL De Aft van Yves De Pauw – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

VR 27/03 UIT
Wonderlicht – Jean Bosco Safari, Jessie de Caluwe en Wanda Joosten / cc ’t 
Schaliken / 20 uur

UIT
Reiziger – Rum tot Van Esbroeck / cc Zwaneberg, Bergstraat, Heist-op-den-
Berg / 20.30 uur

TONEEL De Aft van Yves De Pauw – Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

ZA 28/03 MUZIEK
Voorbereiding concert – Musicband Avanti / Zaal Revue, Sint-Magdalenastraat 
26 / 10 uur / Nieuwe muzikanten welkom / Meer informatie: Willy De Wach-
ter, tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be

TONEEL De Aft van Yves De Pauw -  Theaterspektakel / Zaal ’t Hof / 20 uur

ZO 29/03 UIT Herfst- en winterwandeling / De Beiaard, Grote Markt 19 / 14.30 uur

SENIOR
S-Sport dansen voor senioren op moderne muziek / Sportcomplex De Vos-
senberg / Van 10 tot 11.30 uur

DI 31/03 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

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



maart 200918

De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de 

stadsdiensten. U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot die 

diensten richten. Staat u erop om de burgemeester of de schepenen 

te spreken, dan kunt u bij hen terecht tijdens hun spreekuren in 

het administratief centrum. U kunt bij hen langsgaan of u kunt 

bellen: 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

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

Spreekuren OCMW-voorzitter
OCMW-voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op 
een van de volgende nummers:

014-24 66 44 (OCMW-kantoor) - 0475-56 10 32

voorzitter@ocmwherentals.be

SpREEKuREN
Maandelijkse spreekuren
in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief 

centrum

Rijksdienst voor pensioenen

eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

(uitkeringen aan mensen met een handicap)

tweede dinsdag van 10 tot 12 uur 

Rijksdienst voor de sociale verzekering van zelfstandigen 

(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)

tweede woensdag van 10 tot 12 uur

Commissie voor Juridische Bijstand

gratis juridisch advies iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 

eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur 

Opvanggezinnen:

enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18 

Multiple Sclerose Liga

tweede donderdag van 14 tot 16 uur, in de Werkwinkel, Molenvest 13

Militie

vierde woensdag van 13 tot 16 uur 
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Dringende hulp

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

Rode Kruis
Bloedinzamelingen

In maart zijn er geen bloedinzamelingen.

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.

huiSArtSeN
hereNtALS

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

MOrkhOveN eN NOOrDerWijk

centraal oproepnummer 014-54 83 83.

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

Nuttige telefoonnummers

Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

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

Autisme-telefoon 078-15 22 52

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

Belastingen, Belgiëlaan 31 014-25 61 40

Belgacom 0800-22 800

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

Centrum voor Levens- en Gezinsvragen, Stationsstraat 2

 014-21 08 08

Compostmeesters 014-28 50 50

De Lijn 070-220 200

Den Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen 0472-22 86 71
 014-22 17 81

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

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

De Post, Belgiëlaan 51 014-28 67 20

Diftar-informatielijn 0800-97 687

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

Eurofoon, Europese Unie 078-15 19 92

IOK, Geel 014-58 09 91

Iveka 078-35 35 35

Jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

NMBS-Herentals 03-229 56 14

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Tele-onthaal 106 of 078-15 19 19

Tele-ticketservice 070-23 32 33

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)     105

Zit Stil (ADHD)     03-830 30 25

INfO

WAcHTdIENST
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DE POSTBEDEELD DOOR

OpENINGSTIJdEN STAdSdIENSTEN
MA Di WO DO vr ZA ZO

ADMiNiStrAtief CeNtruM 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

CC ’t SChALikeN 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

BiB GiLDeLAAN
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00 14.00-17.00

10.00-12.00

BiB NOOrDerWijk 14.00-16.00
18.00-20.00 

10.00-12.00

reCYCLAGePArk 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-18.00 09.00-16.30 08.30-14.30

jeuGDDieNSt 09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

huMMeLtjeShOf Dagopvangcentrum voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Gratis urgentieopvang voor kinderen van werkzoekenden 

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

SPOrtDieNSt 09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

StADSArChief 08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00
13.30-16.00

OP zatErDaG 
7 EN 14 Maart
OPEN VaN 9
tOt 12 uur

tOeriSMe hereNtALS 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

SteDeLijke WerkPLAAtSeN 08.00-12.00
12.30-16.30

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

Nuttige telefoonnummers
Stadsdiensten 014-28 50 50
administratief centrum,  Augustijnenlaan 30 fax 014-21 78 28

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

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

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

Defecten aan de openbare verlichting  014-28 50 50

Drughulp - Hikstraat 47 014-23 34 01

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

JAC - Hikstraat 47 014-23 34 01

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

Kerkhof Herentals 
van ma tot vr tussen 12 u en 12u30  014-23 38 93

Muziekacademie - Hikstraat 28 014-21 33 05

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

Netepark - Vorselaarsebaan 014-85 97 10

Politiezone Neteland - Molenvest 23 014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

Rusthuis - infofoon 078-15 25 25

Slachtofferhulp - Sint-Jansstraat 17 014-23 02 42

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93 014-28 52 50

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk 014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77 014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35 014-21 90 88

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan 014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21 014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11


