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Op de E313 staat aangegeven dat de Aarschotseweg onderbroken is. Verkeer dat Herentals via
de autosnelweg wil bereiken of verlaten, rijdt
via de op- en afritten Herentals-Oost (afrit 22)
en Herentals-West (afrit 20). Het verkeer vanuit Olen en Aarschot dat via de N152 wil rijden,
wordt langs de Industrielaan en NijverheidsOlen
straat omgeleid naar Geel-Punt en neemt daar
de Geelseweg richting Herentals. Het verkeer uit
Kasterlee kan via de ringlaan naar de E313 rijden.
Verkeer vanuit Antwerpen dat richting Kasterlee,
Lille of Poederlee wil, kan het beste via de E34
rijden, ook al om de geplande werkzaamheden
Olen
in Lille te omzeilen. Op de ring van Herentals
Geel
blijft doorgaand verkeer altijd mogelijk.Mol
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van Vennen blijven open via de ventwegen. De
onderbroken
Stadspoortstraat blijft open voor binnenkomend Vervolg op pagina 4 en 5
verkeer vanuit Geel, Olen en Poederlee (niet
vanuit Grobbendonk). Herentals uitrijden kan
via de omleidingen. De Geelseweg is opnieuw
open in beide rijrichtingen.
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Op 9 maart startte de laatste fase van de werkzaamheden op de Aarschotseweg en omgeving.
Sindsdien is de brug over het Albertkanaal onderbroken. Deze laatste fase duurt 130 werkdagen.
Het einde van de heraanleg is voorzien tegen
einde oktober. Tijdens deze fase trekt de aannemer de tweede helft van de fietsonderdoorgangen onder de ringlaan en de Aarschotseweg
door en plaatst een nieuwe fietsbrug. Ook het
centrale wegvak van de Aarschotseweg wordt
afgewerkt.

In deze fase wordt ook de brug over het Albertkanaal opgehoogd. De voorbereidingen op de
brug duren ongeveer twee weken.
Het opvijBLOSO-centrum
Netepark
zelen van de brug gebeurt in de week
van 30
maart. De Aarschotseweg is al die tijd afgesloten voor alle verkeer. Als alles volgens planning
verloopt, is de Aarschotseweg terug berijdbaar
vanaf 20 juli.

Olympiadela

In oktober 2007 startte de Vlaamse overheid met de werkzaamheden op en rond het
kruispunt aan Prima-Lux. De Vlaamse overheid wil er de zwarte punten wegwerken om
zo de verkeersveiligheid te verbeteren voor
alle weggebruikers. Voor fietsers komen er
bijvoorbeeld afzonderlijke paden en tunnels
en de handelaars langs de Aarschotseweg
zullen veiliger te bereiken zijn langs parallelwegen.

Vor
s
Lill elaar
e
E34
Tur
nho
ut

Lic
h
Kas taart
Tur terlee
nh o
ut

Brug over Albertkanaal onderbroken
Laatste fase heraanleg Aarschotseweg en omgeving van start

Handelaars Aarschotseweg, Dikberd,
Vennen en Hannekenshoek
bereikbaar via nieuw
aangelegde ventwegen

Handelaars Aarschotseweg
bereikbaar
via omleiding E313 - afrit 22

deze maand

Hou Herentals proper!
Beste stadsgenoten,
De lente is weer in het land. In deze periode van het jaar brengen vele mensen hun tuin thuis in orde,
en wordt er ijverig geplant en gewerkt. Het is immers aangenaam terug buiten te kunnen vertoeven in
een groene en propere omgeving.
Ook de mannen en vrouwen van de gemeentelijke groendienst hebben nu hun handen vol om onze
openbare parken en plantsoenen in orde te brengen. Het is voor hen niet altijd een gemakkelijke taak.
Er komt meer en meer openbaar groen in onze stad, in elke nieuwe straat vragen de mensen terecht
voldoende aanplantingen en groenstroken. We genieten allemaal graag van kleurige en goed onderhouden openbare parken en pleintjes, zonder zwerfvuil, zonder hondenpoep en vandalisme. Laat ons zuinig
zijn op onze openbare ruimte, en het werk van de gemeentelijke arbeiders respecteren.
Sinds vorig jaar heeft de stad trouwens een nieuw instrument ontwikkeld in de strijd tegen zwerfvuil
en vandalisme: de gemeentelijke administratieve sancties. In de voorbije maanden werden al tientallen
boetes opgelegd voor sluikstorten, vandalisme en lawaaioverlast. Vroeger werden zulke overtredingen
vaak geseponeerd bij het gerecht, die tijd van straffeloosheid is nu voorbij.
burgemeester
Jan Peeters
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maandelijks informatieblad
van het stadsbestuur van Herentals
verschijnt niet in juli en augustus

Griffelrock
Het seniorenfestival Griffelrock vindt dit jaar plaats op donderdag 23 april om
14.30 uur in het Sportpaleis in Antwerpen. De toegangsprijs is 5 euro. Senioren
kunnen kaarten kopen bij de dienst sociale zaken en preventie. Het stadsbestuur reserveert ook twee autobussen naar het Sportpaleis. Wie met deze bus
mee wil naar Griffelrock, betaalt hiervoor een waarborg van 5 euro. Dit bedrag
krijgt u terug bij effectief gebruik.



Verantwoordelijke uitgever:
Jan Peeters, burgemeester
Spoorwegstraat 27
2200 Herentals
Aankondigingen voor de Stadskrant van
mei 2009 moeten ten laatste op woensdag
1 april bij de redactie zijn. De redactie
heeft het recht inzendingen te weigeren,
in te korten en te wijzigen.
DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

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.
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Meer informatie: dienst sociale zaken en preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50.

Openbare verkoop van afgedankt materiaal
Op dinsdag 7 april houdt de stad haar jaarlijkse openbare verkoop van fietsen, bromfietsen, auto’s, oude
machines, vuilniswagens en andere materiaal. Deze verkoop vindt plaats in de stedelijke garages in de
Boerenkrijglaan. U kunt de goederen bekijken vanaf 13 uur, de openbare verkoop start om 13.30 uur.
Meer informatie: stedelijke werkplaats, Hemeldonk 8, tel. 014-85 92 40.

Buitenaanleg bibliotheek Noorderwijk
Einde maart startte een aannemer met de buitenaanleg van het multifunctionele terrein aan de nieuwe
bibliotheek van Noorderwijk. Deze heraanleg duurt veertig werkdagen. Als de werkzaamheden vlot
verlopen, is de heraanleg klaar tegen einde mei, begin juni. Het terrein wordt verhard met natuursteen
en krijgt een sfeervolle verlichting. Er komen ook een aantal zitbanken en er is parkeermogelijkheid. Om
het regenwater te laten infiltreren, plaatst de stad een infiltratiebekken. Het stadsbestuur realiseert de
aanleg van het multifunctionele terrein met de financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Oefenen met de stemcomputer
Vanaf woensdag 1 april staat in het administratief centrum een stemcomputer waarmee u kunt oefenen voor de Vlaamse en Europese verkiezingen van zondag 7 juni 2009. Oefenkaarten vindt u aan de
infobalie. Indien u in groep wil oefenen, neem dan eerst contact op met de dienst communicatie op het
administratief centrum, tel. 014-28 50 50.

Aan Tafel!
Al enkele jaren organiseert het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Zuiderkempen
samen met enkele gemeenten het project
Aan Tafel! over gezonde voeding. Ook Herentals doet mee. Tussen 20 en 30 april slaat
het rondreizende project opnieuw zijn tenten op in zaal ‘t Hof. Het project besteedt
deze keer extra aandacht aan leerlingen van het vijfde leerjaar. Ze spelen eerst een educatief spel aan
de tafels en maken nadien samen met de begeleiders enkele gezonde gerechtjes klaar. Het project Aan
Tafel! maakt de kinderen op een leuke manier duidelijk hoe ze gezond en evenwichtig kunnen eten. Ze
doorlopen een traject van acht speltafels. Op elke tafel is een spelvorm aangebracht. Door het spel te
spelen maken de kinderen een reis door de belangrijkste groepen van de voedingsdriehoek.

Wetenswaard
Mantelzorgpremie

Geef ze van katoen

De mantelzorgpremie werd vorig jaar in Herentals gelanceerd als blijk van waardering voor de mantelzorger. Ook dit jaar kunt u een aanvraag indienen voor deze premie. Verleent u regelmatig en nietberoepsmatig zorg aan een zorgbehoevend persoon uit Herentals? Dan komt u mogelijk in aanmerking
voor deze premie. De bijkomende voorwaarden zijn dat de zorgbehoevende minstens 75 jaar oud
moet zijn en in aanmerking moet komen voor de uitkeringen van de Vlaamse Zorgverzekering of een
provinciale mantelzorgpremie moet ontvangen. Ook mag het inkomen van de zorgbehoevende niet
hoger liggen dan de inkomensgrenzen die overeenkomen met de recentste bedragen van het OMNIOstatuut, verhoogd met 2,5 procent. U vraagt deze premie aan bij voorkeur voor 10 december. Neem
hiervoor contact op met de dienst sociale zaken en preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan
30, tel. 014-28 50 50.

Jumelagecomité zoekt medewerkers
Het jumelagecomité van Herentals is op zoek naar nieuwe medewerkers met frisse ideeën en een
sterke motivatie . Beschikt u over een goed organisatietalent en bent u geïnteresseerd in contacten met
onze drie zustersteden IJsselstein (Nederland), Cosne-sur-Loire (Frankrijk) en Alpen (Duitsland)? Dan
bent u de geknipte persoon om het jumelagecomité van de stad Herentals te versterken.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88.

Grasmaaier stad rijdt op plantenolie
Eind 2008 kocht de stad een nieuwe zitgrasmaaier aan. De motor van deze grasmaaier werd zo omgebouwd dat hij op pure plantaardige olie (PPO) kan rijden. PPO is eigenlijk hetzelfde als de slaolie die
u in de supermarkt koopt. Steeds vaker echter wordt zuivere plantaardige olie ook in de chemische
industrie, voor technische doeleinden of als brandstof gebruikt. Het voordeel van het rijden op PPO is
dat de CO2-uitstoot van het voertuig stevig daalt. De CO2 die bij de verbranding in de motor vrijkomt,
was namelijk eerder door de plant (in dit geval koolzaad) opgenomen. De stad Herentals is een van de
eerste gemeenten in Vlaanderen die een voertuig aankopen dat op PPO rijdt.

Extra gratis energiescans
Eind 2007 voerden de Energiesnoeiers de eerste gratis energiescans uit in Herentals. Sindsdien bezochten ze ongeveer honderdtwintig woningen; er staan er nog een zestigtal in de wachtrij.
De Vlaamse overheid maakte geld vrij om u ook dit jaar nog een
energiescan te kunnen laten uitvoeren. Bij een energiescan krijgt u
tips om uw energieverbruik te verminderen. Bovendien krijgt elke
deelnemer een besparingspakket ter waarde van 20 euro. Eandis
betaalt zowel de scans als de besparingspakketten.

Energiesnoeiers houden

je verbruik in de hand!

De tips van de Energiesnoeier gaan vooral over gedragsveranderingen en kleine aanpassingen in de woning en niet over grote
aanpassingen zoals het plaatsen van isolatie en de vervanging van het glas. Wie de tips opvolgt, kan in de
meeste gevallen al gauw tien procent op zijn energiefactuur besparen. Met deze actie wil de stad vooral
oudere mensen en mensen met een oude woning bereiken. U kunt een gratis energiescan aanvragen
bij de stedelijke milieudienst.

Om de afvalberg te verkleinen, promoot het stadsbestuur het gebruik van
moderne, katoenen luiers. Gewone
wegwerpluiers zorgen immers voor
een afvalberg van gemiddeld 1.400 kilogram per baby. Daarom kunnen ouders
voortaan bij de geboorteaangifte kiezen voor zestien gratis katoenen luiers
in plaats van de geboortepremie van 62
euro. De katoenen luiers kunnen hergebruikt worden en belanden daarom
niet onmiddellijk op de afvalberg.
De herbruikbare luiers van vandaag
lijken niet meer op de grote katoenen
doeken die onze ouders of grootouders
gebruikten. De stad heeft gekozen voor
gebruiksvriendelijke luiers van biokatoen. Ze hebben klittenbandsluitingen
en zijn voorgevormd. De luiers zijn uitgekiend door mensen die comfort en
milieu hand in hand laten gaan.
Herbruikbare luiers leveren voor een
eerste kind een voordeel van gemiddeld 836,85 euro op in vergelijking
met wegwerpluiers. Uw baby is bovendien sneller zindelijk. Ook al moeten herbruikbare luiers in de was, hun
milieubalans is positief. Ze zijn gemaakt
van biokatoen. Dat wil zeggen dat er bij
de kweek van het katoen geen pesticiden gebruikt werden. Deze voordelen
wegen ongetwijfeld op tegen de nadelen, zoals de extra tijdsbesteding van
één tot anderhalf uur per week en de
zwaardere begininvestering.
Op 23 april 2009 organiseert het stadsbestuur een infoavond over de herbruikbare luiers. Die vindt plaats in de
foyer van cc ’t Schaliken om 20 uur. Een
moeder met praktijkervaring licht het
gebruik van de luiers toe.

www.energiesnoeiers.net

Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50 of op
www.herentals.be > milieu, welzijn en veiligheid > milieu > sensibilisatieacties.

Meer informatie: milieudienst,
administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50.
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OPENBARE WERKEN
Heraanleg Aarschotseweg en omgeving Prima-Lux loopt ten einde
Op 9 maart startte de laatste fase van de werkzaamheden op de Aarschotseweg en omgeving. Deze laatste fase duurt
130 werkdagen. Het einde van de heraanleg is voorzien tegen einde oktober.
Wat gebeurt er?
Tijdens de laatste fase trekt de aannemer de tweede helft van de fietsonderdoorgangen onder de ringlaan en de Aarschotseweg door. Ook het centrale wegvak van de Aarschotseweg wordt afgewerkt. In deze fase wordt ook de brug over het Albertkanaal opgehoogd. Het opvijzelen van de brug
gebeurt in de week van 30 maart tot 5 april. Als alles volgens planning verloopt, is de Aarschotseweg opnieuw berijdbaar vanaf 20 juli.
Handelaars en industrie blijven bereikbaar
De bedrijvenzones Dikberd en Hannekenshoek en de handelaars
op de Aarschotseweg zijn tijdens de volledige fase bereikbaar via
de nieuwe ventwegen op de Aarschotseweg. Er is een omkeerbeweging mogelijk voor de brug over het Albertkanaal. De handelaars aan de overzijde van de brug blijven bereikbaar via de
omleiding langs de E313 – afrit 22.
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Contactpersoon voor handelaars is Els Cools,
Unizo Antwerpen-Mechelen, Louizastraat 10,
2000 Antwerpen, tel. 03-213 92 53,
gsm 0488-28 65 09, els.cools@unizo.be.
Fietsersomleiding
Fietsers worden ter hoogte van de kruising met Hezewijk omgeleid via de Industrielaan-Geelseweg of via Hezewijk-AcacialaanHerenthoutseweg. Voor het fietsverkeer wordt aan het Verbindingskanaal een tijdelijke verbinding naar het jaagpad aangelegd.
Fietsers mogen ook gebruikmaken van de nieuwe fietspaden op
de Aarschotsweg.
Andere werkzaamheden in de regio

Er loopt een omleiding via de Olympiadelaan, Belgiëlaan en de
Augustijnenlaan naar de ringlaan en omgekeerd. In de Raapbreukstraat geldt tijdelijk een parkeerverbod en wordt het enkelrichtingsverkeer opgeheven. Ter hoogte van Drijvelden wordt de
gracht verhard langs de ringlaan. Hierdoor kunt u van de OudStrijderslaan naar de ringlaan. De bedrijven blijven bereikbaar via
de Oud-Strijderslaan. Er komt wel een tonnagebeperking. De
brandweer kan altijd gebruik maken van de ovonde, enkel op de
dag van de asfaltwerken moeten ook zij de omleiding volgen.
Nog tot einde juni zijn er werkzaamheden op de Poederleeseweg
in Lille. Hiervoor geldt een omleiding via Lichtaart en Gierle. Alle
informatie over deze werkzaamheden vindt u op www.lille.be.
4
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Van 6 tot en met 9 april wordt er op de ovonde (de ovalen rotonde) van de ringlaan, Poederleeseweg, Lichtaartseweg en Nederrij
een nieuwe wegbedekking gelegd. Tijdens de werkzaamheden is
de ringlaan afgesloten vanaf de Sint-Jobsstraat.

Albertk

OPENBARE WERKEN
Bereikbaarheid
Aarschotseweg volledig onderbroken
Van Olen naar Herentals
Aarschotseweg (N152)
Bedrijvenzones Dikberd en Hannekenshoek
Stadspoortstraat

via afrit 21, E313
via Industrielaan, Geel-Punt en Geelseweg (N13)
via nieuwe ventwegen Aarschotseweg (N152)
open voor verkeer naar het centrum

Verkeer naar Poederlee, Kasterlee en Lichtaart
Verkeer vanuit Poederlee

vanuit Hasselt via afrit 19, E313
via ringlaan (N13) naar E313
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Meest recente verkeersinformatie: www.verkeerscentrum.be.
De voorgestelde fasering is opgesteld door de Vlaamse overheid. Die kan de planning ook op eigen initiatief wijzigen. Het stadsbestuur draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele wijzigingen of fouten.
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Door de heraanleg van de Aarschotseweg veranderen de reisweg en
dienstregeling van een aantal buslijnen naar Herentals.
Een aantal buslijnen volgt een omleiding en rijdt volgens een gewijzigde dienstregeling:

Olen

Lijn 220
		
Lijn 221
		
Lijn 222
Lijn 223
Lijn 225
Lijn 305
Lijn 540
Lijn 541
Lijn 542

Herentals – Hulshout – Westmeerbeek – Houtvenne – Ramsel Aarschot
Herentals – Heultje – Westmeerbeek – Houtvenne – Ramsel Aarschot
Herentals – Hulshout – Westmeerbeek – Ramsel - Aarschot
Wiekevorst – Heultje – Westmeerbeek – Ramsel - Aarschot
Hulshout – Westmeerbeek – Houtvenne - Aarschot
Turnhout – Herentals – Aarschot - Leuven
Westerlo – Oevel – Herentals
Westerlo – Voortkapel - Herentals
Geel Industrie – Olen – Herentals

De dienstregeling op lijn 218, Noorderwijk – Herentals - Onze-Lieve-Vrouw-Olen
– Geel-Industrie, blijft ongewijzigd.
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Omleiding en gewijzigde dienstregeling De Lijn

Handelaars Aarschotseweg, Dikberd,
Vennen en Hannekenshoek
bereikbaar via nieuw
aangelegde ventwegen

Handelaars Aarschotseweg
bereikbaar
via omleiding E313 - afrit 22

Verkorte ritten op lijn 220
Op weekdagen rijdt de bus op lijn 220 niet tot Westmeerbeek. Tijdens het weekend rijdt de bus niet via Houtvenne. Reizigers kunnen dan gebruik maken van de
belbus. De belbuscentrale is telefonisch bereikbaar op het nummer 03-218 14 94.
Scholieren tijdig op school
Om te zorgen dat de scholieren ’s morgens tijdig op school aankomen, zijn de
dienstregelingen aangepast. De schoolritten richting Herentals zullen vanaf maandag tien minuten vroeger vertrekken. Een lijnfolder met de nieuwe dienstregelingen is te verkrijgen op de bus en in de NMBS-stations van Aarschot, Geel, Herentals, Leuven en Turnhout.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.delijn.be of op het nummer 070-220 200.
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Opening Toeristisch Seizoen
Op pad in eigen stad
Zondag 26 april op verschillende locaties in de stad
Onze stad is prachtig gelegen in de typische groene omgeving van de Kempen,
in het hartje van de provincie Antwerpen. Als historische hoofdstad van de
Kempen bekoren we elk jaar duizenden
bezoekers. Op zondag 26 april start het
nieuwe toeristische seizoen in Herentals. Er is die dag van alles te beleven:
fiets- en wandelzoektochten, pleziervaarten, kajaktochten op de Nete, ...
Het is de ideale gelegenheid om Herentals te leren kennen, ook voor de eigen
inwoners.

Varen aan de jachthaven
Op het Kempisch Kanaal kunt u gratis korte pleziervaartjes maken met enkele luxueuze jachten. De brandweer geeft demonstraties met de
speedboot en de Zodiac. Liefhebbers mogen
zelfs mee op het water.
Aan de jachthaven, Noordervaart, doorlopend van 11 tot 17 uur.
Rappel van de Toeristentoren
Heistraat (Bosbergen), 014-21 00 09,
gratis, doorlopend van 10 tot 17 uur.

Wie proeft het verschil? Bij goed weer vindt
de test plaats in de tuin van het watercafé van
Hidrodoe, bij slecht weer in de inkomhal. Deelnemen is gratis, en u kunt een superleuke prijs
winnen! Bovendien krijgt u op zondag 26 april
met uw deelnemerskaart van Toerisme Herentals 1 euro korting op de toegangsprijs van Hidrodoe.
Meer informatie: Hidrodoe, Haanheuvel
7, 0800-903 00, www.hidrodoe.be,
info@hidrodoe.be.
Fietszoektocht en wandelzoektocht

Open dag Toerisme Herentals
Toerisme Herentals stelt zijn troeven voor met
een avonturenparcours. Laat u inspireren door
het water, het groen en de monumenten en
ga mee op ontdekkingstocht naar de mooiste
plekjes van Herentals. In het toeristisch infokantoor krijgt u het programma en een deelnameformulier. Elke bezoeker krijgt ook een gratis
versnapering. Als u alle attractiepunten van het
parcours bezoekt, maakt u kans op een mooie
prijs.
Het infokantoor van Toerisme Herentals op de Grote Markt is open van 10
tot 17 uur.

Kajak, kano en vlot op de Kleine Nete
De Hut, Spaanshofpark, 014-21 00 09,
gratis, doorlopend van 10 tot 17 uur.
Netepark kinderanimatie
U kunt gratis gebruikmaken van de buitenattracties van het Netepark (trampolines, minigolf,
speeltuin, BMX-parcours, springkastelen, …)
Vorselaarsebaan, doorlopend van 10 tot
17 uur.
Hidrodoe
Proeft u het verschil tussen leidingwater en
flessenwater? Doe mee aan een uniek onderzoek: de watersmakentest! U krijgt drie soorten water te proeven: leidingwater, bronwater en mineraalwater.
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Ook de jaarlijkse fietszoektocht van Het Groene Neteland gaat op 26 april van start. De tocht
loopt tot 13 september. Wie Herentals liever
te voet verkent, kan de wandelzoektocht doen.
Iedereen die inschrijft tijdens de open dag van
Toerisme Herentals krijgt een verrassing.
Meer informatie: Toerisme Herentals,
Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be.

zaterdag 4 april
zondag 5 april

zondag van 13.30 tot 17.30 uur

Gratis modeshow
op de Grote Markt
Doorlopend shows op zaterdag- en
zondagnamiddag

Kinderanimatie
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PROGRAMMA ’T SCHALIKEN
Bert Kruismans
Ratrace

Zaterdag 4 april om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken
UITVERKOCHT
In zijn nieuwe comedyshow Ratrace: lang & gelukkig overleven in de 21ste
eeuw hekelt Bert Kruismans ons voortdurende tijdsgebrek. Bert voelt zich
meegezogen in de ratrace van het leven. Keihard werken en leven in een gezin met drie kinderen is niet
gemakkelijk te combineren met de maatschappelijke dwang om te onthaasten. Het bezorgt hem een
haast ondraaglijke stress.

Eddy en De Schellekens
Geen wonder dat ik ween
Dinsdag 7 april om 14.30 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken
Eddy en De Schellekens spelen Nederlandstalige smartlapklassiekers zoals
Chérie, De laatste dans, Een beetje verliefd, Een man mag niet huilen en Zeven anjers, zeven rozen. Eddy
en De Schellekens bestaan sinds 2003 en maakten op korte tijd hun opgang. In 2005 speelden ze in de
Radio Donna-studio’s met niemand minder dan Eddy Wally. Voor de Geen wonder dat ik ween-theatertournee klinken de Eddy’s intimistischer. Maar dat neemt niet weg dat ze nog steeds een schitterende
en originele smartlapband zijn.
De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Hebt u recht op
korting, dan betaalt u 8,50 euro.

Collectif Petit Travers
Le parti pris des choses

Donderdag 9 april om 20.15 uur
cc de Werft, Geel
Le parti pris des choses wordt vertolkt door een van de talentrijkste en
leidinggevende trio’s in de Franse circuswereld. Acrobatie, met beide voeten of één voet op de grond of
zwevend in de lucht, hedendaagse dans en een objectmanipulatie van wereldklasse vormen samen de
vitale ingrediënten van deze betoverende show.
De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7,50 euro. Hebt u recht op
korting, dan betaalt u 9 euro.

Theater Malpertuis
Metamorfosen

Donderdag 16 april om 20 uur,
Inleiding bij deze voorstelling om 19 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken
Sinds de middeleeuwen zijn de Metamorfosen van Ovidius een onuitputtelijke bron voor kunstenaars en
literatoren. Ovidius’ imposante gedicht voert de toeschouwer van de schepping van de wereld tot de
geschiedenis van Rome ten tijde van keizer Augustus. Dit meesterwerk bevat een lange, betoverende
reeks van gedaanteverwisselingen, waarbij de grondgedachte is dat niets blijft en alles voortdurend in
beweging is.
De toegangsprijs is 12 euro. Met een abonnement betaalt u 9 euro. Hebt u recht op
korting, dan betaalt u 10,50 euro.
8
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Kollektief D&A
Zepp! (+4 jaar)
Zondag 19 april om 14.30 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken
Het leven gaat zijn
gewone gangetje,
iedere
nieuwe
dag schuift voorbij als een bekend
ritueel. Tot er iemand wel eens
wat anders wil:
vliegen. En of dat echt kan? Na Wit is
kleur en Zeezicht neemt Kollektief D&A
een vlucht met Zepp!. Deze productie
over loslaten, geloof in eigen kunnen,
verbondenheid met de ander … is een
ode aan de fantasie.
De toegangsprijs is 8 euro. Met
een abonnement betaalt u 5
euro. Hebt u recht op korting,
dan betaalt u 6,50 euro.

Lo Còr de la Plana

Wervelende polyfonie uit de
Provence
Zondag 26 april om 20.30 uur
cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg
Lo Còr de la Plana is een zesstemmig
a-capellamannenensemble uit de volkswijken van Marseille. De groep varieert
tussen stevig unisono en wervelende
polyfonie en doet dat bij voorkeur in
het Occitaans uit de Provence. De mannen begeleiden zichzelf op tamboerijn,
met handgeklap of voetgestamp. Het
succes van de groep op het Sfinksfestival en het Stemmenfestival maakt duidelijk hoe opwindend deze combinatie
kan zijn.
De toegangsprijs is 15 euro. Met
een abonnement betaalt u 13,50
euro. Hebt u recht op korting,
dan betaalt u 14 euro.

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

CULTUUR
ERFGOEDDAG
Toeten en blazen.
Er zit muziek in de Kempen.
Zondag 26 april van 10 tot 18 uur
Militair domein van Grobbendonk, Koolaardestraat
Op zondag 26 april plaatst Kempens Karakter onze Kempense harmonies en fanfares in de kijker met
een schitterende tentoonstelling en een grote muzikale verbroedering. De prachtige tentoonstelling
Toeten en blazen staat volledig in het teken van de harmonies en fanfares uit onze regio, waar niet
minder dan 23 muziekkorpsen actief zijn. Aan de hand van oude foto’s, filmopnames, uniformen,
vlaggen, muziekpartituren, instrumenten, getuigenissen, palmaressen, affiches, … maakt u kennis met
hun rijke verleden, hun sprankelende werking en hun veelbelovende toekomst.
Natuurlijk is er ook heel wat muziek op de Erfgoeddag. Als absolute blikvanger is er rond 15 uur
een grote Kempense verbroedering met tientallen muzikanten, voorafgegaan door een taptoe van
doedelzakspelers.
Kempens Karakter is een vereniging van zeven gemeenten in hartje Kempen: Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar.
Info: Erfgoedcel Kempens Karakter, Fundatiehuis, Begijnhof 27 in Herentals, tel. 01421 97 00, e-mail: info@kempenskarakter.be

De Herentalse harmonies
tussen kerk en stadhuis
Zondag 26 april van 10 tot 18 uur
Stadsarchief, Augustijnenlaan 1
In de negentiende en twintigste eeuw beheersten de
Herentalse harmonies het maatschappelijk, politiek
en cultureel leven in onze stad. De muzikale pastoor
Petrus Van Kessel (1748 - 1836) nam het initiatief tot
de stichting van een harmonie. Kort na zijn dood viel
dat muzikaal genootschap uiteen in twee harmonies:
de harmonie van de kerk (de harmonie Sint-Cecilia) en de harmonie van de stad. In 1921 werd de
harmonie van de stad omgevormd tot de Liberale
Harmonie. In datzelfde jaar werd ook de socialistische harmonie De Broederband opgericht. Tijdens
de tentoonstelling worden de hoogtepunten uit deze
rijke geschiedenis voorgesteld. De tentoonstelling in
het museum van het stadsarchief bestaat uit geschreven stukken, foto’s en allerlei voorwerpen.

tentoon
Warhol & popart
In samenwerking met vzw Ter Vesten
Nog tot en met zondag 5 april
Open op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige
Toegang gratis
Iedereen kent de gedupliceerde beelden van Marilyn Monroe of van de
soepblikken van Campbell’s. U komt
deze kunstwerken van Andy Warhol
(1928 - 1987) vandaag nog geregeld
tegen. Popart is dus zeker geslaagd in
zijn opzet. Door het alledaagse tot iets
artistieks te verheffen, zijn deze kunstwerken een deel van ons alledaagse leven geworden. In kasteel Le Paige kunt
u grafisch werk van Warhol en andere
vertegenwoordigers van de popart
ontdekken dat u wellicht nog niet eerder hebt gezien.

Liesbet Slegers

Kareltje wordt tien!
Nog 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 de
Jeugdboekenweek
Toegang gratis

The Very Big Band featuring Bert Joris
Donderdag 2 april om 20.30 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken
Op donderdag 2 april kunt u in cc ’t Schaliken genieten van een concert van The Very Big Band en Bert Joris. Bert Joris werkt onder andere nauw
samen met Philip Cathérine en met het Brussels Jazz Orchestra. Zijn composities voor bigband worden wereldwijd uitgevoerd. Bij liveconcerten met
zijn kwartet oogst hij staande ovaties en in recensies van zijn cd’s en optredens is ‘topklasse’ onveranderlijk het kernwoord. De toegangsprijs bedraagt
13 euro. Tickets en reservering via cc ’t Schaliken, tel. 014-28 51 30.
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WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
Van 24 april tot en met 3 mei loopt in heel Vlaanderen de Week van de Amateurkunsten
(WAK). Het thema van dit jaar is ‘van harte’. Dit thema verwijst naar de liefde, de toewijding en de passie waarmee kunstenaars te werk gaan. Het duidt ook op de amicale
en gemoedelijke sfeer waarin de amateurkunsten gedijen. De WAK is een groots sociaal gebeuren: naar buiten treden met kunst, anderen verbazen, inspireren en boeien.

Klanken Vormen Kleuren
Van zondag 12 april tot en met zondag 3 mei
Openingstijden: woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Kasteel Le Paige, Nederrij 135
Het groepsevenement Klanken Vormen Kleuren begint wat eerder, maar
maakt volledig deel uit van de Week van de Amateurkunsten. Er is doorlopend een tentoonstelling met werk van Atelier X, Anthony Fotoclub
Herentals, Den Dorpel, Erna De Schutter, Houtsnijders De Kempen Herentals, René Jaques, Kunstkring 80, Tabula Rasa, Ingrid Van der Moeren
en de Academie voor Beeldende Kunst.
De optredens zijn van kamermuziekensemble Luciano (zaterdag 11 april om 19 uur), Kollectief Maksimaal (vrijdag 17 april om 20 uur), New Thestament Ministries (zaterdag 18 april tussen 15 en 17 uur),
Sint-Franciscuskoor afdeling Variant (zondag 19 april om 15 uur), Umpa Libre en leerlingen van de Stedelijke Academie voor Woord en Muziek (zaterdag 25 april om 10 uur), Kreutzfeld Verein (zaterdag 25
april en zondag 2 mei, telkens om 20.30 uur), Nonchalant (zondag 3 mei om 14 uur).

Open Atelierdagen
Zaterdag 25 april en zondag 26
april van 10 tot 18 uur
Atelier Tabula Rasa, Schoolstraat 44/2
Iedereen is ‘van harte’ welkom tijdens
de open atelierdagen van Tabula Rasa.
Tijdens een hartelijke babbel met een
drankje en hartige hapjes in het artiestencafé kunt u genieten van de artistieke sfeer die Tabula Rasa maakte rond
het thema ‘van harte’.

Luciano
Zondag 26 april om 11 uur
Lakenhal, Grote Markt
Luciano biedt u een assortiment proevertjes aan uit verschillende muziekstijlen. Sfeerschepping, muzikale expressie
van gevoelens die recht uit het hart van
de schrijver kwamen, in welke tijd hij
ook leefde, welke veer of pen of potlood hij ook hanteerde. Luciano probeert die emoties zo uit de partituur
te lichten en nieuw leven in te blazen,
zodat ze u opnieuw kunnen beroeren.

Algemene quiz van Curieus
Atelier X en François Van Roy
Van zondag 26 april tot en met zondag 3 mei
Open van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur,
maandag en dinsdag gesloten.
Foyer cc ’t Schaliken, Grote Markt 35
Atelier X is een groep kunstschilders die samenkomen in een atelier om zich verder te ontplooien.
De groep bestaat uit leerlingen van de afdeling schilderen van de Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst. Naast de schilderwerken van Atelier X krijgen ook de werken van François Van Roy een plaats in
de foyer. François Van Roy is ook een leerling van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst. In zijn
abstract expressionisme speelt het experiment een grote rol. Hij neemt de kijker mee in een creatieve
wereld, die anders is voor iedereen en toch herkenbaar voor allen.

Cultuurcafé
Vleugels & Vlerken
Zaterdag 2 mei om 20 uur
Fundatiehuis, Begijnhof 27 in Herentals
Toegang gratis
Vleugels & Vlerken is een nieuw muzikaal en literair project van de Herentalse schrijfster Lief Vleugels.
Lief krijgt de medewerking van de akoestische gitaar van Cel, de warme stem van Doenja en de cello
van Lien.
Wilt u zelf een optreden geven in het cultuurcafé (muziek, woord, …) dan kan u met
uw voorstel terecht op info@cultuurraadherentals.be of bij de dienst cultuurbeleid in
’t Schaliken.
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Donderdag 30 april om 20 uur
Zaal ’t Hof
Grote Markt 41
In het kader van de Week van de Amateurkunsten organiseert Curieus een
grootse quiz. Inschrijven kan bij Gert
Meir, tel. 014-22 18 72, gert.meir@telenet.be of bij Willy De Wachter tel.
014-70 79 39, gsm 0473 96 54 18, willy.
de.wachter@telenet.be.

Tentoonstelling
Kunstkring 80
Van zaterdag 25 april tot en met
zondag 3 mei
Open van woensdag tot en met zondag van
13 tot 18 uur, op vrijdag van 10 tot 18 uur
maandag en dinsdag gesloten.
Lakenhal, Grote Markt
Of het nu schilderen, airbrushen, etsen,
houtsnijden of een andere vorm van
creativiteit is, bij Kunstkring 80 doen
ze het allemaal ‘van harte’. Daarom kijken de leden van Kunstkring 80 elk jaar
weer uit naar de Week van de Amateurkunsten om hun creativiteit aan de
buitenwereld te bewijzen.

Sport

50+

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 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 09.00-17.00

09.00-17.00

12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00
18.00-21.00 18.00-21.00 14.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00

Meer informatie: sportdienst,
De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be.

Provinciale
seniorensportdag

Paasvakantie
Van 6 tot en met 19 april zijn alle baden van maandag tot vrijdag open van 14 tot 21 uur. Ochtendzwemmen kan van 7.30 tot 8.30 uur en middagzwemmen van 12 tot 13 uur. In het weekend, op Pasen
(12 april), op paasmaandag en op 1 mei zijn de baden open van 9 tot 17 uur.

Aquaprogramma’s Netepark

Er zijn geen aquaprogramma’s van 6 tot en met 17 april.
maandag

15.30 - 16.15
16.15 - 17.00

Aquafit voor senioren

vrijdag

09.00 - 10.00

Aquasculp

dinsdag

20.00 - 21.00

Aquafitness (high-impact)

dinsdag
woensdag

19.00 - 20.00
21.00 - 22.00

Aquajogging

woensdag

20.00 - 21.00

Aquagym voor mensen met een handicap

dinsdag

19.00 - 20.00
15.30 - 16.30

Aquagym voor senioren

maandag

vrijdag

Zwemmen voor
chronische-pijnpatiënten

dinsdag
donderdag

12.00 - 13.00
12.00 - 13.00

Zwemmen voor kinderen met een handicap

woensdag

18.30 - 20.00

donderdag

20.00 - 21.00

Zwangerschapszwemmen

Op dinsdag 21 april kunnen actieve
senioren in De Vossenberg deelnemen aan een namiddag netbal en new
games. De activiteit start om 14 uur en
eindigt om 16.30 uur. Deelnemen kost
2 euro.

prenataal

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

Start to Swim
Zwemmen is goed voor uw conditie, figuur en humeur. Bovendien beschikt onze stad over een prachtige zwembad met zeer veel mogelijkheden, het hele jaar door. Maar misschien vraagt u zich af hoe eraan te beginnen. Of hoe het vol te houden? Met Start to Swim krijgt u alvast een duwtje in de rug. Na
de paasvakantie start een nieuwe campagne. De trainingen beginnen op dinsdag 21 april en eindigen
op zaterdag 27 juni. Op dinsdag is er een begeleide training van 21 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot
10 uur. Tijdens deze tien weken kunt u bij een trainer terecht voor technische tips en advies. De actie
loopt in samenwerking met de Herentalse zwemclub.
Deelnemen aan Start to Swim kost 65 euro (met 20-beurtenkaart) of 25 euro (zonder 20-beurtenkaart). U krijgt in ruil twintig begeleide trainingssessies, een spaarkaart voor trimzwemmen, een ISB
sportverzekering, het gebruik van zwem- en lesmateriaal tijdens de begeleide trainingen, een Start to
Swim-trainingsschema en een Start to Swim-trainingspakket. Wie de actie succesvol afrondt, krijgt een
ISB-trimdiploma.
Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be

Op donderdag 14 mei vindt in het
BLOSO-centrum de Provinciale Seniorensportdag plaats. Sportieve 50-plussers kunnen er van 9.30 tot 15.30 uur
verschillende sporten beoefenen. Inschrijven kan tot 30 april.
Meer informatie: sportdienst,
tel. 014-28 52 50 of BLOSO,
tel. 014-85 96 60.

Paassportkampen
Er zijn nog enkele plaatsjes vrij voor
de paassportkampen van 6 tot en met
10 april en van 14 tot 17 april. Kinderen
geboren in 2002 of vroeger kunnen zich
uitleven in verschillende sporten onder
leiding van bekwame sportmonitoren.
Snel wezen is de boodschap.
Meer info: sportdienst, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be.

Turbozwemmen
Ook voor het turbozwemmen zijn nog
enkele plaatsen vrij. Deze lessen vinden plaats in de voormiddag tijdens de
paasvakantie. Voor kleuters vanaf drie
jaar is er watergewenning, voor kinderen vanaf vijf jaar zwemles.
Meer info: sportdienst, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be.
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Jeugd

Buitenspeeldag

Grabbelpas tijdens de paasvakantie

Op woensdag 1 april is het in heel Vlaanderen Buitenspeeldag. De Buitenspeeldag is een initiatief van de Vlaamse
overheid en een populaire kinderzender om kinderen ertoe
aan te zetten buiten te spelen en te sporten. In Herentals
valt er die namiddag heel wat te beleven.

Tijdens de paasvakantie, van maandag 6 april tot en met vrijdag 17 april,
kunnen kinderen tussen 3 en 12 jaar met een Grabbelpas deelnemen
aan allerlei leuke activiteiten. De verschillende doe-activiteiten en knutsel-, kook- en dansworkshops nemen de kinderen mee op een ontdekkingstocht door onze geschiedenis. Ze maken een reis door de tijd
tijdens uitstappen naar het Schedelhof in Morkhoven, het klompenmuseum in Eindhout, het prehistorisch dorp in Eindhoven, de Genneper
Hoeve en het kasteel van Horst. Het volledige programma staat op de
website van de jeugddienst.

Tussen 13.30 en 16.30 uur organiseren de sport- en de jeugddienst
activiteiten op drie verschillende locaties in de stad.
In het Stadspark staat een springkasteel en een parcours met gekke
fietsen. Locorotondo geeft een circusinitiatie en een ballonplooier en
grimeur zorgen voor nog meer plezier.
Het dorpsplein in Morkhoven krijgt bezoek van de speelbus. Er staat
een klimmuur en er is stoepkrijt om tekeningen te maken. Ook hier
worden er ballonnen geplooid.
In de sporthal van Noorderwijk kunnen kinderen naar hartelust sporten. Er is beatbasketbal, voetbal, een Benji-run, een springkasteel en
reuzentwister. Deelnemen is gratis.

Inschrijven kan op zaterdag 28 maart, tussen 10 en 12 uur,
op de jeugddienst in het Stadspark. Telefonisch en per email inschrijven kan pas vanaf maandag 30 maart. Om deel
te nemen hebben de kinderen een Grabbelpas nodig. Die
is voor 4 euro te koop op de jeugddienst. Vergeet niet dat
slechts een beperkt aantal kinderen aan de activiteiten kan
deelnemen.

Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, www.jeugddienstherentals.be
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Jeugd
Jeugdraad in woord en daad

Infoavond
milieu en globalisering in
Latijns-Amerika
Vrijdag 24 april om 20 uur
Tuinzaal ’t Hof

Jeugdraad zoekt nieuwe voorzitter
De Herentalse jeugdraad is een officieel adviesorgaan voor het stadsbestuur. De jeugdraad is meer dan
een vergadering, want hij bewaakt mee het jeugdbeleid van de stad. De raad geeft advies, lanceert projecten en vertegenwoordigt de jeugdverenigingen. Voor de volgende drie jaar is de jeugdraad op zoek
naar een voorzitter. Dit kan ook een duobaan zijn.
Kandidaten zijn minimaal 16 jaar en maximaal 35 jaar oud. Ze mogen geen politiek mandaat uitoefenen. Kandidaten zijn teamspelers met veel vrije tijd, die toegankelijk en aanspreekbaar zijn, kritisch en
constructief, dynamisch en enthousiast, daadkrachtig en gemotiveerd, geïnteresseerd en onpartijdig. De
jeugdraadvoorzitter is verantwoordelijk voor het leiden van de jeugdraadvergaderingen, het overleg met
de jeugddienst en de schepen van jeugd, het voorbereiden en opvolgen van dossiers en werkgroepen,
het opstellen van officiële adviezen en persberichten, het mee uitwerken van het jeugdbeleid en het ondersteunen van jeugdraadactiviteiten. Kandidaturen moeten uiterlijk op 7 mei bij de kiescommissie zijn.
Interesse of solliciteren: kiescommissie@gmail.com.

Jeugdraad op Facebook
Jongeren gebruiken volop de digitale snelweg om met elkaar te communiceren. Ze zijn dan ook massaal
op Facebook te vinden. Facebook is een website die mensen met dezelfde interesses, achtergronden,
opleidingen, … met elkaar in contact brengt. Op de Facebookpagina van de jeugdraad vind je alles over
de werking van de adviesraad en het jeugdbeleid in Herentals. Meld je aan als Facebookvriend, zodat je
steeds op de hoogte blijft van de laatste nieuwtjes.

Op vrijdag 24 april komt Juan Carlos
Montoya van de Boliviaanse organisatie
CEPA (Centrum voor Ecologie en Andesvolkeren) op bezoek in de tuinzaal
van ’t Hof. Samen met Daan Janssens
geeft hij een getuigenis over de problematiek van milieu en globalisering in Bolivia en Latijns-Amerika. De gezondheid
van de Boliviaanse indianen lijdt onder
de aanwezigheid van een sterk milieuvervuilend Amerikaans mijnbedrijf. Juan
Carlos spreekt over de waardige strijd
van de inheemse volkeren en de zware
milieu-impact.
De informatieavond is een
initiatief van de derdewereldraad,
CATAPA, JNM, Natuurpunt en
VELT.

Volgende jeugdraadvergadering
Ben jij tussen de 16 en 35 jaar en wil jij mee praten over het jeugdbeleid in Herentals? Kom dan naar de
algemene vergadering van de Herentalse jeugdraad, op donderdag 16 april om 19.30 uur in de bovenvergaderzaal van de jeugddienst in het Stadspark.

Voedselteams voortaan ook in Herentals
Woensdag 22 april om 20 uur
Tuinzaal ’t Hof
Een voedselteam is een groep van mensen uit dezelfde buurt die samen verse groenten, fruit, vlees,
brood, zuivel, … aankopen bij producenten uit de streek. Biologisch geteelde seizoensgroenten zijn niet
enkel beter voor het milieu, maar ook voor uzelf. Bovendien vaart ook de lokale landbouwer er wel bij
want hij krijgt een eerlijke prijs voor zijn producten. Door de rechtstreekse aankoop is er geen tussenhandel zodat de opbrengst van de verkoop in handen van de boer blijft. Als lid van een voedselteam kunt
u wekelijks bestellen via de webwinkel, u haalt uw bestellingen af in het depot in uw buurt en u betaalt
de maandelijkse afrekening via een overschrijving bij de bank. De groenten zijn te koop in pakketten
voor een, twee of vier personen. U kunt ook fruitpakketten kopen. Om een voedselteam op te richten,
moeten er minimaal twaalf Herentalse huishoudens meedoen. Op woensdag 22 april is er daarom een
informatieavond over het project in de tuinzaal van ‘t Hof.
Meer informatie: Hilde De Winter, hilde.de.winter@hotmail.com,
Ann Gebruers, tel. 014-21 21 86, wereld@herentals.be en www.voedselteams.be.
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Aankondigingen
29ste Perswandeling van de Herentalse Wandelclub
Op zondag 19 april organiseert de Herentalse Wandelclub voor de negenentwintigste maal de Perswandeling. Deze wandelklassieker is zeer populair bij wandelaars en kreeg in de loop van 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 kunt eten.
Deelnemen kost 0,75 euro zonder en 1 euro met sticker. Meer informatie bij Frans
Wouters (gsm 0476-43 11 56) of bij Albert Corthout (tel. 014-21 99 79).

Garageverkoop
Op zaterdag 25 en zondag 26 april organiseert de Gezinsbond van Morkhoven, Noorderwijk en Olen
een garageverkoop. Voor 0,50 euro kunt u een lijst met de deelnemende verkopers kopen in de Vrije
Basisschool aan de Ring in Noorderwijk en in parochiezaal Lijsternest, Herentalseweg 1 in Olen. De
garageverkoop duurt van 9 tot 16 uur.
Hebt u zelf spullen die u wil verkopen? Inschrijven kan bij Ingrid Peeters, tel. 014-26 71
64, ingrid.gezinsbond@skynet.be, Gertie Vermeulen, tel. 014-27 74 74, gertie.vermeulen@pandora.be, Katty Aerts, tel. 014-27 79 77, katty.gezinsbond@telenet.be.

Schrijfcursus van PRH
De vzw Persoonlijkheid en Relaties organiseert de cursus Al schrijvend meer jezelf worden. De cursus
leert u woorden geven aan uw gevoelens. Deze zelfkennis helpt u om uw leven gerichter in handen te
nemen. De cursus vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 april van 9.30 tot 17 uur in de lokalen van
het Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12 in Herentals. Deelnemen kost 105 tot 175 euro, afhankelijk van
uw inkomen.
Inschrijven kan bij Hilde Simons, tel. 014-22 36 06, hilde.simons@prh.be of via www.prh.be.

De Dorpel zoekt vrijwilligers
De Fakkel en De Dorpel zijn twee Herentalse verenigingen die, samen met mensen in armoede uit
Herentals en omgeving, armoede en uitsluiting in onze samenleving willen bestrijden. De Fakkel werkt
structureel aan armoede in netwerken met andere organisaties. De Dorpel is een ontmoetingsplaats
met een ruim aanbod van activiteiten, zoals het middagmaal (viermaal per week), een tweedehandskledingshop, een atelier, een luisterend oor, computerlessen, ontmoeting op zondag, hobbyactiviteiten,
vakantieweekend, uitstappen en feestjes, … De Dorpel en De Fakkel werken vooral met vrijwilligers,
zowel van binnen als van buiten de doelgroep. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom om een handje toe
te steken.
Meer informatie of interesse? De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37-39, tel. 014-21 40 73
(vraag naar Marc of Marlene), dedorpel@edpnet.be.

Tentoonstelling Leni Thijs en Erika Vanhee
Vitrine, de galerie van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, nodigt u van harte uit op de tentoonstelling met grafisch werk en keramiek van Leni Thijs en Erika Vanhee. De tentoonstelling is nog tot
en met 19 mei open op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur.
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Jaarlijks concert
Harmonieorkest
Sint-Jozefscollege
25 april om 19.30 uur
26 april om 19 uur
Feestzaal Sint-Jozefscollege
De muzikanten van het harmonieorkest
van het Sint-Jozefscollege presenteren
op 25 en 26 april hun jaarlijks concert in
de feestzaal van het Sint-Jozefscollege.
Op het programma staan werken als
Musical Daens Suite, geschreven door
Dirk Brossé voor de musical Daens,
Henry V (suite from the movie), Valley
Of The Pinios (Kevin Houben) en Shattering Sparks (Tom de Haes). Het beloven zoals elk jaar twee prachtige muziekavonden te worden.
Kaarten in voorverkoop kosten 5
euro en kunnen besteld worden
via harmonieorkestsjc@telenet.
be of gsm 0477-79 98 14. Aan de
kassa betaalt u 7 euro. Kinderen
jonger dan 12 jaar mogen gratis
binnen.

’t Klaverblad
maakt het bont
Op 10, 11, 16, 17 en 18 april
telkens om 20 uur
Stedelijke Academie Woord en Muziek, Hikstraat 28
Toneelkring ’t Klaverblad maakt het opnieuw bont. De nieuwe show zit zoals
gewoonlijk vol met spanning, muziek
en vooral humor. De regie is in handen
van Daniël Gebruers. Kaarten kosten 7
euro.
Meer informatie:
tel. 014-21 28 91
tel. 014-21 79 92
www.t-klaverblad.be

Aankondigingen
OKRA Sint-Waldetrudis
Vijvenvijftigplussers kunnen elke dinsdag van 14 tot 15 uur turnen in De Vossenberg. OKRA Sint- Waldetrudis organiseert ook elke woensdag een fietstocht. De tocht vertrekt om 13.30 uur aan de SintWaldetrudiskerk.
Op woensdag 15 april om 14 uur vindt het paasfeest plaats bij de zusters franciscanessen in de Nonnenvest. Iedereen is welkom.
Als u wilt deelnemen, geef dan een seintje aan Suzanne Noyen, tel. 014-21 56 10.

Het Convent

Open dag ’t Peeseeke

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

Naar aanleiding van de Digitale Week houdt ’t Peeseeke op donderdag 2 april een open dag. ’t Peeseeke
is een initiatief van het Herentalse OCMW dat iedereen wil laten kennismaken met computers en het
internet. Tussen 10 en 16 uur krijgt u meer uitleg over het project en kunt u zich inschrijven voor de
gratis cursussen en workshops. U kunt ook een demonstratie bijwonen over het gebruik van skype en
webcams. De computers en het internet staan heel de dag vrij ter beschikking. De begeleiders beantwoorden al uw vragen over software, hardware, internet, … Enkele cursisten luisteren de open dag op
met een muzikaal optreden.
Ook in het buurthuis van Diependaal kunt u zich tussen 13 en 16 uur inschrijven voor de gratis cursussen en workshops. Er worden twee laptops geïnstalleerd die via skype en webcams in verbinding staan
met ’t Peeseeke.
Meer info: ’t Peeseeke, Nederrij 115, tel. 014-24 66 97, info@peeseeke.be, www.peeseeke.be.

Hohe Messe - Johan Sebastian Bach
Zondag 26 april om 15 uur
Sint-Waldetrudiskerk

Op zondag 26 april kunt u in de Sint-Waldetrudiskerk genieten van de Hohe Messe van Johan Sebastian
Bach door het koor Helicon. Helicon wordt begeleid door het orkest La Passione, waarvan Geert Hendricx dirigent is. Tickets zijn elke werkdag van 10 tot 12 uur te koop in de dekenij.
Meer informatie: Bart Paepen, gsm 0496-33 18 09.

PAASKERMIS
VAN 11 TOT 15 APRIL

Lokaal dienstencentrum

Ondersteuningsgroep
dementie
Wat als u te maken krijgt met dementie
in uw vaste omgeving? Ouders, grootouders of partners die aan deze hersenziekte lijden, raken steeds verder
van u verwijderd. Als u hier van nabij
mee te maken krijgt, is dit een ingrijpende gebeurtenis. Vandaar dat Het
Convent maandelijks een ontmoeting
organiseert waar mantelzorgers elkaar
kunnen ontmoeten en deskundige
sprekers informatie geven over de verschillende aspecten van dementie.
De volgende samenkomst vindt plaats
op woensdag 8 april. Spreker is dokter
Gielen, geriater uit Turnhout, die meer
inzicht komt verschaffen in deze ziekte.
Nadien kunt u vragen stellen. De bijeenkomst start om 17 uur en duurt tot
18.30 uur. Deelnemen is gratis en iedereen is van harte welkom.

Quiz voor groepen
Op vrijdag 3 april organiseert Het Convent in het dienstencentrum een quiz.
U kunt meespelen in teams van 4 personen. De vragen omvatten algemene
kennis.
Deelnemen kost 4 euro per team.
De quiz start om 13.30 uur.
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Agenda april 09
Tot
19/05

TENTOON Tentoonstelling Leni Thijs en Erika Vanhee / Vitrine, Markgravenstraat 77 /

Open op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 22 uur en op zaterdag
van 9 tot 13 uur.

Tot 3/04 TENTOON Liesbet Slegers - Kareltje wordt tien! / Lakenhal op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur / Bibliotheek, Gildelaan, tijdens
openingsuren
TOT 5/04 TENTOON Warhol en popart / Kasteel Le Paige / op woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur, op vrijdag van 10 tot 18 uur

DI 21/04

SENIOR

Netbal en new games / Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 16.30 uur

WO

INFO

Informatievergadering Voedselteams / Tuinzaal ’t Hof, Grote Markt / 20 uur

DO 22/04 SENIOR

VR 24/04

Paaskermis / Grote Markt

VAN 11
TOT 15/04

KERMIS

VANAF
12/04

TENTOON Klanken Vormen Kleuren / Kasteel Le Paige / op woensdag, donderdag,

VANAF
25/04

TENTOON Kunstkring 80 / Lakenhal / op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van

VANAF
26/04

TENTOON Atelier X en François Van Roy / Foyer cc ’t Schaliken / op woensdag, donder-

vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

dag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

ZO 29/03 UIT

Herfst- en winterwandelingen / Vertrek aan café Den Beiaard, Grote Markt
/ 14.30 uur

DI 31/03

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan / 20 uur

RAAD

SENIOR

S-Sport bowling / Bowling Het Ven / 13 uur

MUZIEK

Eva De Roovere – Het gevolg / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT!

INFO

Infoavond milieu en globalisering in Latijns-Amerika / Tuinzaal ’t Hof / 20 uur

ZA 25/04 UIT

13 tot 18 uur en vrijdag van 10 tot 18 uur

S-Sport fietsen / Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg / 13 uur

Umpa Libre en leerlingen van de Academie Muziek en Woord /
Kasteel Le Paige / 10 uur

UIT

KREUTZFELD Verein / Kasteel Le Paige / 20.30 uur

MUZIEK

Jaarlijks concert harmonie Sint-Jozefscollege / Feestzaal Sint-Jozefscollege /
19.30 uur

UIT

Open atelierdagen Tabula Rasa / Schoolstraat 44/2 / 10 tot 18 uur

UIT

Garageverkoop Gezinsbond / Morkhoven en Noorderwijk / Van 9 tot 16 uur

ZO 26/04 UIT

Opening toeristisch seizoen / Verschillende locaties in de stad / Van 10 tot
17 uur

WO 01/04 JEUGD

Buitenspeeldag / Alle kinderen en jeugd naar buiten!

DO 02/04 ALARM

Test Seveso-alarm / Van 8.45 tot 10.15 uur / Info: alerte@ibz.fgov.be

UIT

Erfgoeddag / Stadsarchief, Augustijnenlaan 1 / Van 10 tot 18 uur

UIT

The Very Big Band feat. Bert Joris / Schouwburg cc ’t Schaliken / 20.30 uur

UIT

Open atelierdagen Tabula Rasa / Schoolstraat 44/2 / 10 tot 18 uur

UIT

Bert Kruismans – Ratrace / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT!

UIT

Garageverkoop Gezinsbond / Morkhoven en Noorderwijk / Van 9 tot 16 uur

ZO 05/04 MUZIEK

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

MUZIEK

La Còr de la Plana – Wervelende polyfonie uit de Provence / cc Zwanenberg,
Heist-op-den-Berg / 20.30 uur

DI 7/04

MUZIEK

Dagvoorstelling - Eddy en de Schellekens – Geen wonder dat ik ween / cc ’t
Schaliken / 14.30 uur

MUZIEK

Jaarlijks concert harmonie Sint-Jozefscollege / Feestzaal Sint-Jozefscollege /
19 uur

MUZIEK

INFO

Openbare verkoop van afgedankt materiaal / Stedelijke garage, Boerenkrijglaan / Bekijken vanaf 13 uur, verkoop vanaf 13.30 uur
S-Sport dansen voor senioren op moderne muziek / Sportcomplex De Vossenberg / Van 10 tot 11.30 uur

MUZIEK

Voorbereiding concert – Musicband Avanti / Zaal Revue, Sint-Magdalenastraat
26 / 10 uur / Nieuwe muzikanten welkom / Meer informatie: Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be
Luciano / Lakenhal / 11 uur

RAAD

OCMW-raad / Kantoor OCMW-voorzitter, Nederrij 133 / 20 uur

SPORT

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

SENIOR

Open Doek - Grijze Panters naar Utopolis, Turnhout / 14 uur

ZA 4/04

SENIOR

DO 9/04

DANS

Collectif Petit Travers – Le parti pris des choses / cc De Werft, Geel / 20.15 uur

SENIOR

S-Sport fietsen / Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg / 13 uur

SENIOR

S-Sport bowling / Bowling Het Ven / 13 uur

ZA 11/04 UIT

Kamermuziekensemble Luciano / Kasteel Le Paige / 19 uur

ZO 12/04 UIT

Maandelijkse numismaticabeurs met lezing over Sint-Martinus in de numismatiek door de heer Theo Breugelmans / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat /
Van 8.30 tot 12 uur
Bloedgeven / Parochiezaal Noorderwijk / Van 17.30 tot 20.30 uur

DI 14/04

BLOED
SENIOR
SENIOR

DO 16/04 TONEEL

VR 17/04

S-Sport dansen voor senioren op moderne muziek / Sportcomplex De Vossenberg / Van 10 tot 11.30 uur
Bijeenkomst Grijze Panters / Het Convent / 14 uur

BLOED

Theater Malpertuis - Metamorfosen / cc ’t Schaliken / 20 uur (inleiding bij
deze voorstelling om 19 uur)
Bloedgeven / Parochiezaal Morkhoven / Van 17.30 tot 20. 30 uur

RAAD

Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

RAAD

Jeugdraad / Bovenvergaderzaal jeugddienst Stadspark / 19.30 uur

SENIOR

S-Sport fietsen / Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg / 13 uur

SENIOR

S-Sport bowling / Bowling Het Ven / 13 uur

UIT

Kollectief Maksimaal / Kasteel Le Paige – kelderverdieping / 20 uur

VROUW

Vijgen na Pasen / Tuinpaviljoen zaal ’t Hof, Grote Markt / 13.30 uur

ZA 18/04 UIT

New Thestament Ministries / Kasteel Le Paige / 15 uur

UIT

Jong Geweld – Theater-doe-dag / cc ’t Schaliken / 9 uur

MUZIEK

Voorbereiding concert – Musicband Avanti / Zaal Revue, Sint-Magdalenastraat
26 / 10 uur / Nieuwe muzikanten welkom / Meer informatie: Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be
Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan / Van 13 tot
16 uur

FIETS

ZO 19/04 TONEEL

Kollektief D&A – Zepp! (+4 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

UIT

Sint-Franciscuskoor afdeling Variant / Kasteel Le Paige / 15 uur

UIT

29ste Perswandeling / Vertrek aan zaal Nieuwland, Nederrij / Vanaf 7 uur

MA 20/04 SENIOR

Curve bowls met Sportieve Senioren / De Vossenberg, Markgravenstraat / 14 uur

DI 21/04

S-Sport dansen voor senioren op moderne muziek / Sportcomplex De
Vossenberg / Van 10 tot 11.30 uur
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DI 28/04

DO 30/04 SENIOR

S-Sport fietsen / Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg / 13 uur

SENIOR

S-Sport bowling / Bowling Het Ven / 13 uur

QUIZ

Algemene quiz van Curieus / Zaal ’t Hof / 20 uur

ZA 02/05 UIT

KREUTZFELD Verein / Kasteel Le Paige / 20.30 uur

ZO 03/05 UIT

Nonchalant / Kasteel Le Paige / 14 uur

INFO

Voordracht Zomerzorg en bewaren van groenten in de serre / Clubhuis Begijnhof, Burchtstraat / 9.30 uur / Info: Herman Rombouts, tel. 014-51 76 73

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

Burgerzaken
Geboorten
02/02
06/02
08/02
09/02
10/02
10/02
11/02
12/02
13/02
14/02
17/02
18/02
20/02
21/02
21/02
22/02
23/02
23/02
23/02
24/02
24/02
27/02

Steffe, zoon van Kathleen Jacobs
Rutger, zoon van Nathalie Vekemans en Gie Bertels
Lili, dochter van Britt Copmans en Christoph Vertommen
Anke, dochter van Christiane Heylen en Bert Gios
Arno, zoon van Anouska Wuyts en Gert Raeymakers
Tomas, zoon van An De Vooght en Bart Spiessens
Roanne, dochter van An Laureys en Roald Deckers
Inse, dochter van Liesbet Govaers en Joris Boost
Annabel, dochter van Sofie Lambaerts en Johan Helsen
Lukas, zoon van Hilde Cannaerts en Kris Dams
Tijs, zoon van An Roeymans en Jan Geens
Floor, dochter van Kim Bols en Ivan Smits
Carsten, zoon van Sofie Garrousse en Jef Hoydonckx
Quillan, zoon van Rebecca Willems en Guy Bertels
Hanne, dochter van Inge Bellens en Jeffrey Goossens
Alex, zoon van Sabrina Verbeeck en Andy Dieltjens
Ullys, zoon van Cindy Gielens en Christophe Ovaere
Liam, zoon van Kelly Mertens en Kevin Fannes
Zenna, dochter van Dorien Van Reusel en Koen De Becker
Bernd, zoon van Véronique Lambrechts en Steven Pauwels
Laurents, zoon van Elke Nelissen en Kim Alen
Wannes, zoon van Leen Puls en Jan Stuyck

Hoe verkiezingsborden plaatsen?
Op 7 juni trekken we naar de stembus voor de regionale en
Europese verkiezingen. Sommige mensen zetten in de aanloop
van deze verkiezingen een verkiezingsbord in hun tuin of op
openbaar domein. Maar hoe zit het met de vergunningsplicht
van die borden?
Op openbaar domein mag u niet zonder toestemming borden plaatsen of affiches plakken. Voor verkiezingsborden op
particulier domein daarentegen is geen stedenbouwkundige
vergunning nodig. Wel zijn er drie voorwaarden.
Ten eerste geldt die vrijstelling enkel in ‘woongebied in ruime
zin’ en in ‘industriegebied in ruime zin’. Buiten deze gebieden
mag een verkiezingsbord niet vrij worden geplaatst, tenzij in
de tuin van een woning. Als het bord niet aan deze voorwaarden voldoet, is toch een stedenbouwkundige vergunning
nodig. Een verkiezingsbord in een weide langs een uitvalsweg
mag dus in geen geval zomaar worden geplaatst.

Overlijdens

De tweede voorwaarde is dat de oppervlakte van het verkiezingsbord beperkt blijft tot vier vierkante meter.

07/02
07/02
10/02
13/02
14/02
15/02
15/02
16/02
17/02
19/02
20/02
21/02
22/02
26/02
28/02
28/02
01/03
04/03

Ten slotte moet de publiciteit binnen twee weken na afloop
van de verkiezingen worden verwijderd. Half juni moet de
straat er dus weer ‘verkiezingsbordenvrij’ bijliggen.

Paul Leys (83), weduwnaar van Maria Melis
Augusta Loockx (74)
Margareta Driesch (82), echtgenote van Frans Bertels
Rosa Bertels (70)
Willy Sprengers (63)
Martha Van Genechten (87)
Maria Pepermans (92), weduwe van Carolus Dries
Julia Vleugels (86), weduwe van Henri Bellemans
Maria Leysen (92), weduwe van Josephus Bouwens
Raymond Tubex (71)
Irène Breugelmans (86), weduwe van Frans Peeters
Maria Van Doninck (78), weduwe van August Meulemans
Franciscus Hermans (85), echtgenoot van Josepha Cools
Gerarda Mertens (77), echtgenote van Aloïs Van Hove
Leonard Cloots (88), echtgenoot van Paulina Moons
Franciscus Van Gorp (70)
Jozef Van Laarhoven (88), echtgenoot van Maria Fabry
Jan Verbeek (61), echtgenoot van Regina Schmitz

Huwelijksaankondigingen
Frederick Maes (Herentals) en Sigrid Janssens (Herentals)
Stieven Kets (Herentals) en Loes Van den Brand (Herentals)
Alois Verheyen (Herentals) en Anita Wynants (Herentals)
Joseph Verboven (Herentals) en Ann Leysen (Herentals)
Peter Uddin (Herentals) en Sarah Van de Bielde (Herentals)
Tom Lambrechts (Herentals) en Michèlle Steijnen (Herentals)
Francis Mens (Herentals) en Maria Verheyen (Herentals)
Roel Dekort (Herentals) en Lobke Luyten (Herentals)
Maarten Moonen (Herentals) en Angelique Milis (Herentals)
Jo Van Lommel (Herentals) en Dorien Meeusen (Herentals)
Kris Weemaes (Herentals) en Nele Van Eyck (Herentals)
Petrus Schmitz (Herentals) en Nicole Vincent (Herentals)
Filip Op de Beeck (Herentals) en Els Haest (Herentals)
Tom Van Orshaegen (Herentals) en Cindy de Schepper (Herentals)

Huwelijken
Johan Soentjens (Herentals) en Joni Bossant (Herentals)

Nieuwe telefoonnummers voor
rijksadministratief centrum Den Hamer
Het rijksadministratief centrum Den Hamer in de
Belgiëlaan heeft sinds kort nieuwe telefoonnummers. Voortaan kunt u de verschillende diensten van
de FOD Financiën en het RAC Den Hamer bereiken
via deze telefoonnummers:
Kadaster:

02-575 82 50

Controle Vennootschappen Herentals 1:

02-575 82 40

Registratie Herentals 1:

02-575 83 00

Ontvangstkantoor Herentals:

02-575 83 20

Registratie Herentals 2:

02-575 83 10

Controle personenbelasting Herentals 1:

02-575 82 60

Inspectie A Vennootschappen:

02-575 82 80

Btw:

02-575 82 30

Inspectie A Herentals:

02-575 82 90

Controle personenbelasting Herentals 2:

02-575 82 70

Comptabiliteitsinspectie:

02-575 82 20

Meer informatie: RAC Den Hamer, Belgiëlaan 31.
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Spreekuren
De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de
stadsdiensten. U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot die
diensten richten. Staat u erop om de burgemeester of de schepenen
te spreken, dan kunt u bij hen terecht tijdens hun spreekuren in
het administratief centrum. U kunt bij hen langsgaan of u kunt
bellen: 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

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

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

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
Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be

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

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

Militie
vierde woensdag van 13 tot 16 uur, in de in de werkwinkel, Molenvest 13
Fonds voor arbeidsongevallen
Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur (niet in juli en
augustus) in De Warande, Warandestraat 42, Turnhout:
[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

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
18
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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

Info

Nuttige telefoonnummers
Aids-telefoon Vlaanderen

Dringende hulp
Brandweer
Ziekenwagen
Politie
Antigifcentrum
Gasgeur

Anonieme Alcoholisten

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

Rode Kruis
Bloedinzamelingen
Op dinsdag 14 april kunt u bloed geven in de Parochiezaal Noorderwijk,
op donderdag 16 april in de parochiezaal van Morkhoven. De bloedafname vindt telkens plaats van 17.30 tot 20.30 uur

Autisme-telefoon

078-15 15 15
Els
René
Karel
Lydi

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

02-575 82 60

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

Wachtdienst
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

014-22 22 00

centraal oproepnummer:
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.

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)
Zit Stil (ADHD)

105
03-830 30 25
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openingstijden stadsdiensten
Administratief centrum
Gesloten op maandag 13 april

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

10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00

14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00

17.00-19.30
cc ’t Schaliken
Gesloten op maandag 13 april

09.00-12.00
17.00-19.30

BIB Gildelaan
Gesloten op zondag 12 en
maandag 13 april

14.00-20.00

bib Noorderwijk
Gesloten op zondag 12 april

14.00-16.00

JEUGDDIENST
Gesloten op maandag 13 april
HUMMELTJESHOF
Gesloten op maandag 13 april

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

zo

10.00-12.00

14.00-17.00

10.00-12.00

18.00-20.00

Vanaf 1 april op nieuwe locatie in de brouwerij,
Brouwerijstraat 5, Noorderwijk

RECYCLAGEPARK

za

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

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

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

09.00-17.00

SPORTDIENST
Gesloten op maandag 13 april

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF
Gesloten op maandag 13 april

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
4 en 11 april
open van 9
tot 12 uur

TOERISME HERENTALS
Gesloten op maandag 13 april

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
Gesloten op maandag 13 april

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

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

Defecten aan de openbare verlichting

014-28 50 50

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93

014-28 52 50

Drughulp - Hikstraat 47

014-23 34 01

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

JAC - Hikstraat 47

014-23 34 01

Tekenacademie - Markgravenstraat 77

014-28 51 55

Jeugddienst - Stadspark z/n

014-21 21 86

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136

015-23 73 93

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan

014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Kerkhof Herentals
van ma tot vr tussen 12 u en 12u30

014-23 38 93

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05
Bedeeld door
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