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 Het station herwaarderen

 Beste stadsgenoten,

Het station van Herentals zit in de lift. Meer verbindingen met Antwerpen en Brussel lokken steeds meer 
reizigers naar ons treinstation. Dat succes brengt ook problemen mee. Er is een parkeerprobleem in de 
buurt en de bijkomende fietsenrekken die we enkele jaren geleden plaatsten, zijn ondertussen al totaal 
ontoereikend. Fietsdiefstallen blijven een probleem.

De stad Herentals is dan ook zeer blij dat we, met steun van de Federale en de Vlaamse overheid, van 
de NMBS en van het Fietsenatelier Mol, zowel de parkeerterreinen voor auto’s als de fietsenstallingen 
aan het station kunnen uitbreiden. Deze maand openen we het Fietspunt Herentals. Deze mensen zullen 
de fietsenstallingen aan het station onderhouden, bewaken en beperkte fietsherstellingen doen. In de 
volgende maanden plaatsen zowel de NMBS als de stad Herentals meer dan 200 fietsenstallingen bij aan 
het station. Ook het nieuwe parkeerterrein aan de overkant van de spoorweg is in gebruik genomen. Zo 
willen we meer mensen in meer comfortabele omstandigheden op de trein krijgen.

Ondertussen is de stad gestart met het studiewerk rond de heraanleg van de woonstraten in de stations-
buurt (Nieuwstraat, Kapucijnenstraat, Sint-Magdalenastraat, Stationstraat, Schoolstraat, Blijdenberg...). 
Het studiebureau is aan de slag en in de komende maand zullen we de ontwerpplannen voorleggen aan 
de buurt. In de volgende jaren willen we deze heraanleggen, de voetpaden vernieuwen en meer openbaar 
groen in het straatbeeld brengen. Onze stationsbuurt en haar bewoners verdienen die herwaardering.

uw burgemeester
Jan Peeters

mei 2009

Fietspunt en nieuw parkeerterrein aan station

Laat uw Fiets 
graveren p4

72 parkeerplaatsen die de NMBS liet aanleggen, 
zijn voorbehouden voor treinreizigers.

Het fietspunt en het nieuwe parkeerterrein passen 
in het opwaarderingsplan voor de stationsbuurt. 
In de nabije toekomst zal ook de fietsstalling 
naast het station opgeknapt en uitgebreid 
worden met 216 plaatsen. Door het uitbouwen 
van goede accommodatie voor treinreizigers wil 
de stad milieuvriendelijkere vervoersmethoden 
stimuleren en de CO2-uitstoot verminderen. 

kleine herstellingen aan uw fiets laten uitvoeren. 
De medewerkers zijn mensen die moeilijk hun 
weg vinden naar de gewone arbeidsmarkt. Via 
het fietspunt kunnen zij de nodige werkervaring 
opdoen. Het fietspunt is open op weekdagen 
tussen 7 en 19 uur. De realisatie van het fietspunt 
is het resultaat van een samenwerking tussen het 
stadsbestuur, het Fietsatelier Mol, de NMBS en 
lokale sociale partners.

Pendelaars die met de auto naar het station 
rijden, kunnen sinds kort hun auto kwijt op het 
nieuwe parkeerterrein aan de Zaatweg. De  

in mei opent het stadsbestuur plechtig 
het fietspunt aan het station in Herentals. 
Het fietspunt is een initiatief uit de 
sociale economie dat het gebruik van de 
fiets, in combinatie met het openbaar 
vervoer, wil promoten. Daarom vindt u 
de fietspunten op de eerste plaats aan 
treinstations.

De medewerkers van het fietspunt houden 
toezicht op de fietsstallingen en dragen zo bij tot een 
veiligere en fietsvriendelijkere stationsomgeving. 
U kunt in het fietspunt ook fietsen huren en 
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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
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Lokale politie Neteland daagt jonge autobestuurders uit 

Sinds enkele jaren doorkruist een anoniem politievoertuig met videocamera de politiezone Neteland. 
Weggebruikers die het niet zo nauw nemen met de verkeersregels worden gevolgd en geregistreerd. 
De politie confronteert hen met hun rijgedrag en laat hun met eigen ogen zien welke inbreuken ze 
pleegden. De lokale politie zet de videowagen ook preventief in door een verkeerswedstrijd te orga-
niseren voor jonge autobestuurders. Bestuurders tussen 18 en 26 jaar uit Grobbendonk, Herentals, 
Herenthout, Olen of Vorselaar kunnen zich nog tot 30 juni inschrijven. Als deelnemer verbindt u zich 
ertoe de verkeersregels na te leven. Als u minimaal zes maanden zonder verkeersboete rijdt, krijgt u 
een rijvaardigheidsopleiding ter waarde van 250 euro. Op 1 juli en 1 oktober 2009 en op 1 januari 2010 
loot de politie een winnaar.

u vindt het inschrijvingsformulier in de Politiekrant, op het hoofdcommisariaat (Mo-
lenvest 23) en op www.herentals.be ( Milieu, welzijn en veiligheid > Hulpdiensten > 
Politiezone neteland).

Drie jaar huisartsenwachtpost Herentals 

Op 1 april 2006 opende de huisartsenwachtpost in Herentals haar deuren. De wachtpost verving 
de wachtdiensten van de huisartsen van Herentals-centrum, Kasterlee, Sint-Jozef-Olen, Onze-Lieve-
Vrouw-Olen, Grobbendonk, Vorselaar, Pulle-Pulderbos en Poederlee-Lille. Elk weekend en op feestda-
gen bemannen enkele huisartsen de wachtpost en legt een andere huisarts huisbezoeken af. Om meer 
ruimte en comfort te geven aan de patiënten, artsen en medewerkers, wordt het gebouw de komende 
maanden volledig gerenoveerd. Er komen ook wegwijzers op alle belangrijke kruispunten op de ring die 
de weg naar de wachtpost duidelijk aangeven. De huisartsenwachtpost is gevestigd in Nederrij 99, tel. 
014-22 22 00. U kunt er terecht van vrijdag om 20 uur tot maandag om 8 uur en van de avond voor een 
feestdag tot de ochtend erna.

Meer info op www.huisartsenwacht2200.be.

Dennen Run 

Op zaterdag 16 mei rijdt de Dennen Run voor de eenendertigste 
maal door onze stad. Voor vele kinderen met een handicap is de 
Dennen Run de belevenis van het jaar. Om 9.15 uur klinkt het 
startschot voor een rondrit langs rustige Kempense wegen. De 
karavaan doet drie keer de Herentalse binnenstad aan en rijdt via 
Grote Markt, Fraikinstraat, Nederrij, Lichtaartseweg, Meivuur-
straat, Poederleeseweg, Olympiadelaan, Belgiëlaan en Augustij-
nenlaan. De organisatoren rekenen op het begrip van de andere weggebruikers. Medewerkers van Ge-
meenschapsschool De Vesten zorgen voor de lunch, waarna het gezelschap naar Bobbejaanland trekt. 

Spel van de Roetaert 

Op vrijdag 1 mei mogen alle kinderen van 3 tot 12 jaar weer op jacht naar het konijn. Vanuit de toren 
van de Lakenhal worder er pluchen konijntjes naar beneden gegooid. De kinderen, onderverdeeld in vijf 
leeftijdscategorieën, proberen het prijskonijn te vangen. Voor elk kind is er een prijs. Wie het prijskonijn 
vangt, wint een fiets. De jacht op het konijn start om 14.30 uur, inschrijven kan vanaf 13.30 uur.

Voor en na het Spel van de Roetaert komen de dj’s van de Kids Disco Time de Grote Markt op zijn kop 
zetten met nummers die de kinderen allemaal kennen en meezingen. De Kids Disco Time spelen van 
14 tot 14.30 uur en van 15.30 tot 16 uur.
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WETENSWAARd
Stiptheidsactie PMD-ophaling 

Een groot percentage van het aangeboden PMD-afval is eigenlijk restafval. 
Dit maakt de verwerking van het afval duurder. Daarom hield de IOK de af-
gelopen weken stiptheidsacties bij de PMD-ophalingen. Elke zak waar min-
stens één stuk afval in zat dat geen PMD is, bleef staan en kreeg een rode 
sticker. Het stadsbestuur was niet op de hoogte van de actie en betreurt 
dat ze haar inwoners niet vooraf heeft kunnen inlichten. Om de straten 
schoon te houden, vraagt het stadsbestuur om de zakken die blijven staan, 
weer binnen te nemen en correct te sorteren. 

Sorteerregels 
Omdat de stiptheidsactie nog enkele maanden zou duren, sommen we de sorteerregels nog eens op.

Wat mag in de PMD-zak?

Plastic flessen en flacons
Alle plastic flessen en flacons, met of zonder plastic dop.

Metalen verpakkingen
Drankblikjes, conservenblikjes, metalen bussen en dozen, schotels, schaaltjes en bakjes in aluminium, 
spuitbussen voor cosmetica en voeding, metalen schroefdoppen, deksels en kroonkurken.

Drankkartons
Verpakkingen die bestaan uit verschillende lagen: een laag papier, een laag plastic en vaak ook een laag 
aluminium. Drankkartons van yoghurt, vers fruitsap, soep, sauzen, wasverzachters en detergenten.

Wat mag NIET in de PMD-zak?

Plastic vlootjes en potjes (yoghurt, boter, margarine, …)
Verpakkingen en schaaltjes in piepschuim 
Speelgoed, emmers, huishoudtoestellen, medisch afval, plastic bloempotten, schroeven of kabels.

U mag enkel verpakkingen meegeven die volledig leeg zijn. Het is handiger, sneller en goedkoper om 
verpakkingen onmiddellijk uit te spoelen, dan om beschimmelde of aangekoekte voedselresten weg te 
krijgen. Bovendien zorgen voedselresten voor de ontwikkeling van bacteriën en schimmels. Dit is niet 
hygiënisch voor de ophalers en sorteerders die hiermee in aanraking komen. Om het sorteren te ver-
gemakkelijken, is het ook belangrijk om de verschillende verpakkingen niet in elkaar te steken.

Nieuwe parkeeraanduidingen op Grote Markt 

Het stadsbestuur zorgt voor duidelijkere parkeeraanduidingen op de Grote Markt. Op 20 april begon 
een aannemer met het vervangen van de koperen spijkers door witte marmeren blokken. Het werk 
gebeurt in vier fasen, zodat er steeds parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Tegelijkertijd bakent de stedelijke 
uitvoeringsdienst de fiets- en wandelzone op de Grote Markt beter af door paaltjes te plaatsen tussen 
deze zone en de parkeerzone. Tegen maandag 4 mei zijn de werkzaamheden afgerond.

Infovergadering voedselteams 

De eerste vergadering van het op te richten Voedselteam was alvast een groot succes. Een voedselteam 
is een groep van mensen uit dezelfde buurt die samen verse groenten, fruit, vlees, brood, zuivel, … 
aankopen bij producenten uit de streek. De dienst ontwikkelingssamenwerking en de derdewereldraad 
willen ook in Herentals een voedselteam oprichten. Bent u geïnteresseerd? Kom dan op woensdag 13 
mei om 20 uur naar de tweede infovergadering in de tuinzaal van ’t Hof.

Van 18 april tot 26 september is de 
Zandstraat elke zaterdag verkeersvrij 
tussen 11 en 18 uur. De doorgang van 
de Collegestraat naar de Nieuwstraat 
blijft behouden. Op deze manier kunt 
u aangenaam winkelen of een terrasje 
doen in de binnenstad.

Provinciale veeprijskamp 

Op pinkstermaandag 1 juni organise-
ren het stadsbestuur en de Landelijke 
Raad voor de 51ste keer de provin-
ciale veeprijskamp. U kunt paarden, 
schapen, geiten, ezels en rundvee in 
alle soorten en maten bewonderen 
op het multifunctionele terrein aan de 
sportvelden van VC Herentals aan de  
Herenthoutseweg. De keuringen star-
ten om 13 uur, het einde van de vee-
prijskamp is omstreeks 17.30 uur.

Naar goede gewoonte is er heel wat 
randanimatie. U kunt de hele namid-
dag terecht in de feesttent voor een 
snack en een drankje. Er is een markt 
met hoeveproducten en demonstra-
ties van paardenmennen, hoefsmederij 
en paardendressuur. Het loont beslist 
ook de moeite om een bezoek te 
brengen aan de tent van de Kleindier-
vereniging Midden-Nederland uit onze 
zusterstad IJsselstein. Zij brengen ca-
via’s, konijnen en sierduiven mee. 

Voor kinderen tot 12 jaar zijn er een 
springkasteel, grime, rondritjes met 
een ezel en een kleurwedstrijd. De te-
keningen worden enkele weken voor 
de prijskamp verdeeld via kleuter- en 
lagere scholen in Herentals, Noorder-
wijk en Morkhoven. Kinderen die geen 
tekening hebben gekregen, kunnen er 
ter plaatse eentje inkleuren. U kunt 
ook tekeningen krijgen bij de dienst 
toerisme (Grote Markt 35). Kinderen 
die hun ingekleurde tekening tijdens de 
prijskamp afgeven, krijgen een verras-
sing. 
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pREvENTiE
De gemeenschapswacht 
graveert uw fiets

Bent u een inwoner van Herentals en 
laat u tijdens de komende maanden uw 
fiets graveren, dan maakt u kans op 
een diefstalveilig fietsslot. Elke maand 
loten we een gelukkige uit. Deze actie 
loopt nog tot eind 2009.

De gemeenschapswachten graveren 
op de derde zaterdag van elke maand. 
Ook op grote evenementen als Heren-
tals Fietst en Feest en De Schakel zijn 
de gemeenschapswachten paraat om 
uw fiets te graveren. Het graveren is 
gratis. U kunt kiezen tussen het tradi-
tionele graveren, waarbij uw rijksregis-
ternummer in het frame van uw fiets 
wordt gefreesd, of u kunt een speciale 
sticker met uw rijksregisternummer 
aanvragen. Deze sticker is zeer moei-
lijk te verwijderen.

De maandelijkse graveersessies vinden 
plaats in het verkeerseducatief centrum 
aan de Vorselaarsebaan, naast het Ne-
tepark. De volgende sessie vindt plaats 
op zaterdag 16 mei. U bent welkom 
tussen 13 en 16 uur. Om lange wacht-
rijen te vermijden, kunt u zich vooraf 
inschrijven bij de stedelijke preventie-
dienst in het administratief centrum 
(tel. 014-28 50 50, info@herentals.be). 
U krijgt een bevestiging van uw in-
schrijving met het uur waarop u ver-
wacht wordt.

Herentals is de fietsstad bij uitstek. Het 
succes van het na-tourcriterium en De 
schakel spreekt boekdelen. Bovendien 
heeft niet elke gemeente een keizer on-
der zijn inwoners. De Herentalsenaar is 
dan ook een geboren fietser. steeds meer 
mensen gebruiken hun tweewieler voor 
kleine verplaatsingen: naar de winkel, bij-
voorbeeld, of naar het werk.

De keerzijde van dit succes is echter dat 
Herentals af te rekenen heeft met fiet-
sendieven. De cijfers tonen aan dat de 
fietsdiefstallen per jaar relatief constant 
blijven, maar hoog zijn. Jaarlijks worden 
er ongeveer 250 fietsen gestolen in He-
rentals. vooral de stationsbuurt wordt 
geplaagd door fietsendieven. Om dit pro-
bleem grondig aan te pakken, kunt ook u 
uw steentje bijdragen. we geven u graag 
enkele tips om uw fiets te beveiligen.

Laat uw fiets graveren

De gemeenschapswacht graveert uw rijksregister-
nummer in het frame van uw fiets. Via het rijks-
registernummer kan de politie een teruggevon-
den fiets snel aan de eigenaar terugbezorgen. Zo 
vormt een gegraveerde fiets een minder interes-
sant doelwit voor fietsendieven.

Bewaar uw fietspas

Op een fietspas noteert u alle relevante gegevens 
over uw fiets. U ontvangt een fietspas wanneer u 
uw fiets laat graveren.

gebruik een goed slot

Investeer in een diefstalveilig fietsslot en maak het 
een dief zo moeilijk mogelijk. Fietsendieven gaan 
op zoek naar slecht vastgemaakte fietsen, die ze 
eenvoudig kunnen stelen. Het ringslot dat stan-
daard op de meeste fietsen gemonteerd is, is een 
goed begin, maar niet voldoende. U kunt dit slot 
combineren met een beugelslot of een stalen ket-
ting. Gebruik geen kabelslot of spiraalslot, die kan 
een dief in enkele seconden doorknippen. 

stal uw fiets veilig

Maak uw fiets vast aan het fietsrek. Een fiets die 
niet aan een vaste constructie is vastgemaakt, kan 
gemakkelijk opgepakt en meegenomen worden. 

Herentals investeert in diefstalveilige fietsstallin-
gen, waaraan u uw fiets correct kunt vastleggen. 
U vindt deze fietsrekken aan het station, op de 
Grote Markt, in de Zandstraat, aan het Netepark, 
aan de bibliotheek, … Stal uw fiets op een goed 
zichtbare plaats. Zo kunnen voorbijgangers een 
oogje in het zeil houden.

Koop zelf geen gestolen fiets

Als u een nieuwe fiets op het oog hebt, maar u 
vermoedt dat het om een gestolen exemplaar 
gaat, koop hem dan niet. Koopt u toch een twee-
dehands fiets bij een particulier, stel dan een 
aankoopbewijs op. Vermeld het aankoopbedrag, 
de omschrijving van de fiets, het framenummer, 
eventueel het gegraveerde nummer van de vorige 
eigenaar en de naam en handtekening van de ver-
koper.

uw fiets is gestolen, wat nu?

Doe aangifte van diefstal
Als u slachtoffer bent geworden van fietsdiefstal, 
doe dan aangifte bij de lokale politie. U vindt de 
lokale politie Neteland aan Molenvest 23 in He-
rentals. U kunt ook online aangifte doen op www.
police-on-web.be. 

Kijk na of uw fiets gevonden werd
De politie registreert alle teruggevonden fietsen 
en zet ze met foto op een website. Via een een-
voudige zoekfunctie kunt u op zoek gaan naar 
uw gestolen fiets. Als u uw fiets herkent, kunt u 
contact opnemen met de politie of de preventie-
dienst om uw fiets op te halen. U krijgt uw fiets 
mee als u kunt bewijzen dat u de rechtmatige ei-
genaar bent. Dit kunt u doen met het aangiftebe-
wijs van diefstal, de factuur van de aankoop of met 
uw fietspas. Neem dus zeker een kijkje op
www.gevondenfietsen.be.

Geef fietsendieven geen kans:
Laat uw fiets graveren
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MiLiEU
Compostmeesters op zondagmarkt 

Sinds de invoering van het Diftarsysteem kiezen veel Herentalsenaren ervoor om zelf hun GFT-afval te 
composteren. Door minder afval mee te geven, bespaart u immers aanzienlijk op uw afvalfactuur. Als u 
meer te weten wilt komen over thuiscomposteren, kunt u op 3 en 17 mei terecht op de zondagmarkt. 
De Herentalse compostmeesters zijn aanwezig om het thuiscomposteren te promoten en al uw vragen 
te beantwoorden. Ook op zondag 7 juni kunt u de compostmeesters aan het werk zien. Tussen 11 en 
16 uur houden zij een open dag op het compostparkje van Kleerroos.

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

Een vlindervriendelijke tuin 

Met de zomer voor de deur, geven we u graag 
enkele tips om uw tuin vlindervriendelijk te ma-
ken. Tuinen spelen een belangrijke rol in het 
voortbestaan van deze insecten. Een groot 
voedselaanbod, zowel voor rupsen als volwas-
sen vlinders, is de sleutel voor een vlindervrien-
delijke tuin. Vlinderstruik (Buddleia davidii), 
beemdkroon (Knautia arvensis), hemelsleutel 
(Sedum spectabile), ijzerhard (Verbena officina-
lis), wilde marjolein (Origanum vulgare), gulden 
sleutelbloem (Primula veris), judaspenning (Lu-
naria annua), koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum), kaasjeskruid (Malvaceae) en damastbloem 
(Hesperis matronalis) maken van uw tuin een echt vlinderparadijs.

Om rupsenplagen te voorkomen, bestaan er milieuvriendelijke maatregelen. Zo kunt u salie, pepermunt 
of tomaat tussen de kool zetten. Koolwitjes zijn niet gesteld op die geuren en zullen uw moestuin ont-
wijken. Rupsen zijn een lekkernij voor vogels. Door het ophangen van nestkastjes en het aanplanten 
van struiken, lokt u de vogels naar uw tuin. Verder kunt u bepaalde planten ook beschermen door er 
insectengaas als een tunnel overheen te zetten.

Bestrijdingsmiddelen zijn een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van dagvlinders. Ze 
doden zowel rupsen als vlinders. In een siertuin hebt u bovendien helemaal geen bestrijdingsmiddelen 
nodig. Wie zorgt voor een gevarieerde beplanting en de juiste plant op de juiste plaats zet, krijgt weinig 
te maken met ziekten en plagen. 

Meer info: www.vlindermee.be/tuintips.aspx.

Zomerzorg en bewaren van groenten in de serre 

Biotuinier Herman De Waele komt op uitnodiging van Velt Middenkempen een voordracht ge-
ven over het telen en bewaren van groenten in de serre. Aan de hand van een Powerpointpre-
sentatie en filmpjes laat hij zien hoe u de serre zo goed mogelijk laat renderen. Alle groeifacto-
ren en bewaartechnieken komen aan bod. De voordracht vindt plaats op zondagvoormiddag  
3 mei, om 9.30 uur in het clubhuis op het Begijnhof (ingang via Burchtstraat). Iedereen is welkom. De 
toegangsprijs is 2,50 euro. Velt-leden wonen de voordracht gratis bij.

Herman rombouts, tel. 014-51 76 73, hermanblanche.rombouts@pandora.be.

Met Belgerinkel naar de 
Winkel 

Van zaterdag 16 mei tot zaterdag 20 juni 
loopt in Herentals opnieuw de campagne 
Met Belgerinkel naar de Winkel. Met 
deze actie wil het stadsbestuur milieu-
vriendelijke vervoersmethoden, en in 
het bijzonder de fiets, promoten. Wie 
met de fiets gaat winkelen bij een deel-
nemende handelaar, krijgt een zegeltje. 
Een volle spaarkaart (zes zegels) geeft 
kans op een prijs. De prijzenpot van 
dit jaar bevat onder meer twee unieke 
Belgerinkel-fietsen en vijf modieuze Bel-
gerinkel-fietstassen, ontworpen door 
Walter Van Beirendonck. 
De actie loopt in samenwerking met de 
Bond Beter Leefmilieu, Unizo, de Chris-
telijke Mutualiteit en de Fietsersbond vzw.
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WONEN
Klus- en verhuisdienst 
De Kringwinkel

De Kringwinkel is samen met de OCMW’s uit 
de regio een klus- en verhuisdienst begonnen. 
Mensen met een laag inkomen, alleenstaande 
bejaarden en sociaal zwakkere mensen kun-
nen er terecht om voor weinig geld eenvou-
dige klussen te laten uitvoeren. Dat kan gaan 
van ramen vervangen en stopcontacten her-
stellen tot boodschappen doen en de tuin on-
derhouden. Voor de verhuisactiviteiten heeft 
de dienst een eigen vrachtwagen. Het is niet 
de bedoeling dat de klus- en verhuisdienst 
concurreert met vakmannen of bedrijven. De 
klus- en verhuisdienst is er alleen voor men-
sen die geen gebruik kunnen maken van het 
gewone aanbod. 

Aanvragen voor de klus- en verhuisdienst ge-
beuren via de sociale dienst van het OCMW. 
Het OCMW doet een sociaal onderzoek om 
te controleren of u in aanmerking komt voor 
deze dienstverlening. Als u voldoet aan de 
voorwaarden, dan maakt de klus- en verhuis-
dienst een offerte op. Indien u met de offerte 
akkoord gaat, voert de dienst het werk uit. 
De afrekening gebeurt rechtstreeks met de 
klant. 

De klus- en verhuisdienst is een sociaal te-
werkstellingsproject voor laaggeschoolden 
die minstens één jaar zijn ingeschreven als 
werkzoekende. Zij worden geselecteerd op 
hun technische kennis en vaardigheden en krijgen indien nodig een opleiding. In 2009 financiert het 
Herentalse OCMW het initiatief met 12.155,46 euro. 

Meer informatie: De Kringwinkel Zuiderkempen vzw, Jan Cools, tel. 015-23 73 93,
gsm 0484-82 80 87. 

Aangepaste woningen voor senioren  
en personen met een handicap

Senioren en personen met een handicap hebben bijzondere behoeften op het vlak van wonen en 
comfort. Het OCMW verhuurt 54 bejaardenwoningen. U vindt deze huizen rond RVT Sint-Anna, het 
Begijnhof en in het Woud (Noorderwijk). Er is een wachtlijst. Het OCMW heeft zelf geen sociale huur- 
of koopwoningen, maar kan u wel helpen bij het zoeken naar een betaalbare woning. Een groot aanbod 
van huurwoningen en -appartementen vindt u in gratis weekbladen of op het internet. De contactper-
soon bij het OCMW is An Buts, tel. 014-24 66 66.

u vindt in Herentals een aantal organisaties die aangepaste woningen verhuren of ver-
kopen. Meer informatie over deze organisaties vindt u op www.soka.be.

Financiële hulp voor 
huurders met een beperkt 
inkomen 

Huurders met een beperkt inkomen 
kunnen bij de sociale dienst van het 
OCMW terecht voor financiële hulp. 
U kunt een bijdrage in de huurwaar-
borg krijgen of, in uitzonderlijke geval-
len, een bijdrage in de huurprijs. Aan 
deze dienstverlening zijn wettelijke 
voorwaarden verbonden. Het OCMW 
doet dus altijd eerst een financieel en 
sociaal onderzoek. Als u een aanvraag 
doet voor deze financiële hulp, breng 
dan bewijzen mee van uw inkomen, uw 
gezinstoestand en het aanslagbiljet van 
uw personenbelasting. 

Ook de vlaamse gemeenschap 
kent bijdragen toe in de huurprijs 
of bij een verhuizing van perso-
nen met een laag inkomen. 
u vindt alle informatie hierover 
op www.premiezoeker.be, 
www.rechtenverkenner.be, of bij 
de dienst ruimtelijke ordening, 
administratief centrum, 
augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50.

Plots dakloos? 
Wij zoeken 
een noodoplossing

Als u plots dakloos wordt, dan helpt 
het OCMW u zoeken naar een nood-
oplossing. De sociale dienst bekijkt of 
er tijdelijke of permanente opvang mo-
gelijk is. Als er nergens crisisopvang mo-
gelijk is, dan kan het OCMW zelf voor 
opvang zorgen. 

Meer informatie: OCMw, sociale 
dienst, nederrij 133/a, 
tel. 014-24 66 66, 
info@ocmwherentals.be. Open 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 9 en 11.45 uur. Op maan-
dagavond ook tussen 18 en 19 uur.
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Herentals
Lakenhal - 18.00 u

Openingsconcert
Bruce Adams Trio

KASSA 10 euro - V.V.K. 8 euro 
in deelnemende kroegen
en VVV Grote Markt info : www.swinginthals.be

Diverse café’s -  21.00 u

Latin salsa
La Bomba in “La Puerta”
   
Blues 
The Dates in “de Swaen”
   
Rock-Pop-Funk
The Red Hot Chilies in “10R20”
Bart Buls&Friends in den “Brigand”
Cosy in “den Beiaard”
Vibe4Lizz  in de “Rue Neuve”

Country
Catsmokes in den “Breughel”
Moonlight Cruisers in den “Druyts”

Folk 
Steve Kean in “The Harp”
Tam & Friends  in de “Silver Tree”

Jazzy
Interplay in “de Zalm”
The Bamboo Applecutters in “Human Club”
The Dixie Jazz Men in de “Swingbus”

19de editie

.be
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pROGRAMMA ’T SCHALiKEN
Theater Froe Froe 
Orfee (+10 jaar)
Zaterdag 2 mei om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Theater Froe Froe herneemt een van de beste jeugdtheaterproduc-
ties van 2005. Orfee is een voorstelling waarin een klassiek thema is 
bewerkt tot een origineel concept vol water, vuur, poppen, acteurs 
en veel livemuziek. De mythe van Orpheus en zijn tocht naar de on-
derwereld geldt nog altijd als een van de mooiste verhalen over liefde 
en dood. De iconen uit het origineel (Orpheus, Euridice, Hades en 
Persephone) krijgen een heel eigen menselijkheid. Het eenrichtings-
verkeer van hier naar de overkant krijgt een eigen gezicht in de gedaante van Charon, de Veerman, en 
de verhalen van de stervenden.

De toegangsprijs is 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro. Hebt u recht op kor-
ting, dan betaalt u 6,50 euro.

fABULEUS / Caroline D’Haese 
Bachianas
woensdag 6 mei om 20.15 uur
cc De Werft, Geel

Rauwe mannelijke dans, gedreven door testosteron, met veel sprin-
gen, duiken, vallen en klimmen. Met daartegenover de lichtheid en 
de verfijning van cellomuziek, gespeeld door acht jonge cellisten. De 
muzikale leiding is in handen van de jonge componist Maarten Van  
Ingelghem. Hij mengt in deze productie bossanova van Antonio Car-
los Jobim met cellosuites van Bach, met als hoogtepunt de Bachianas Brasileiras van Heitor Villa-Lobos. 

De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7,50 euro. Hebt u recht op 
korting, dan betaalt u 9 euro.

JackoBond en Mira  
Dubbelprogramma
woensdag 27 mei om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Twee straffe jonge madammen zorgen voor een avond muziek. En ze 
zingen allebei in de taal die ze dagelijks gebruiken: het Vlaams. Mira 
kon op het openingsfeest van cc ’t Schaliken in 2007 heel wat volk 
bekoren. De muziek is een mengeling van pop, jazz en kleinkunst. Dak-
werkers, engelkes, klein gevaarlijk afval en vuile wc’s zijn maar enkele 
van de onderwerpen die Mira aansnijdt. 

JackoBond is het afstudeerproject van Riet Muylaert aan Studio Herman Teirlinck. Zij belandde in de 
finales van de Nekka-wedstrijd en deed een tournee met De kleine avonden en met Liesbeth List langs 
de cultuurcentra. JackoBond is een beetje stout, een beetje lief, een beetje verleidelijk en op zoek naar 
echtheid in het banale van iedere dag.

De toegangsprijs is 12 euro. Met een abonnement betaalt u 9 euro. Hebt u recht op 
korting, dan betaalt u 10,50 euro.

Aranis 
Music for an Imaginary Film
woensdag 20 mei om 20 uur 
Schouwburg cc ’t Schaliken

Aranis werd in 2005 laureaat van Gou-
den Vleugels, een wedstrijd om jong 
Vlaams muziektalent te ondersteunen. 
Ondertussen is de tweede cd, Music for 
an Imaginary Film, een feit. Hierop ver-
smelt de groep opnieuw verschillende 
genres tot een aanstekelijke cross-
overstijl: akoestische kamerrock met 
explosieve brokken muziek en verstilde 
eenvoud.

De toegangsprijs is 12 euro. Met 
een abonnement betaalt u 9 
euro. Hebt u recht op korting, 
dan betaalt u 10,50 euro.

Kurt Defrancq en 
De Bizetanen  
Carmen 
vrijdag 29 mei om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Na het succes van zijn vorige solopro-
ductie Caveman pakt rasverteller Kurt 
Defrancq uit met een monoloog over 
Carmen. Hij projecteert het verhaal 
van de opera van Bizet naar vandaag 
en maakt tussendoor gekke bedenkin-
gen. Een zestal blazers van de Vlaamse 
Opera staan hem bij en brengen met 
zwier de klassiekers uit Bizets meester-
werk.

Werkt de flamboyante Carmen in de 
sigarenfabriek die Bizet beschreef? Of 
verdient ze de kost aan de band van 
Volvo Cars? En klopt de hitsige Don 
José zijn uren bij het plaatselijke garni-
zoen of bij de lokale motorpolitie? 

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

Einde mei is de nieuwe seizoensbro-
chure klaar. Enkele namen die op het 
programma staan, willen we u niet ont-
houden: Heideroosjes, Jef Neve, Alex 
Agnew en Circus Ronaldo. Als u graag 
een gratis brochure ontvangt, mail of 
bel dan uw gegevens door naar cc ’t 
Schaliken. Iedereen die ooit een ticket 
bij het cultuurcentrum kocht, ontvangt 
de brochure gratis in de bus. De abon-
nementenverkoop heeft plaats op za-
terdag 6 juni van 10 tot 14 uur. U mag 
uw formulier dan afgeven in de foyer 
van cc ’t Schaliken, waar u ook iets 
kunt drinken en een praatje kunt slaan. 
Losse tickets worden verkocht vanaf 17 
augustus.

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

Film in cc ’t Schaliken 
Das Leben der Anderen
Dinsdag 19 mei om 14.30 uur
Schouwburg cc ‘t Schaliken 

Sinds de sluiting van bioscoop Ciné Lux 
is de filmprogrammering in Herentals 
volledig weggevallen. Cc ’t Schaliken 
wil hier graag op inspelen door films 
te projecteren in de schouwburg. De 
eerste filmvoorstelling vindt plaats op 
dinsdag 19 mei om 14.30 uur. De film 
Das Leben der Anderen van regisseur 
Florian Henckel von Donnersmarck 
won de oscar voor beste buitenlandse 
film in 2007. Bij goed weer vormt het 
buitenplein een gezellig terras.

De toegangsprijs is 5 euro. Hebt 
u recht op korting, dan betaalt u 
3,50 euro.

 Marie-Anne Van Ingelghem
van zaterdag 9 mei tot en met 
zondag 31 mei 
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal
Toegang gratis

Hoewel de Herentalse Marie-Anne Van Ingel-
ghem (°1955) een artistieke opleiding genoot en 
professioneel altijd met beeldende kunst bezig 
was, is dit haar eerste tentoonstelling. Voor haar 
laatste reeks schilderijen vond Marie-Anne Van 
Ingelghem inspiratie in het bos aan Kruisberg. Het licht dat tijdens een boswandeling achteloos en plots 
kan opduiken, een licht dat vrolijk tussen takken en blaadjes kan spelen, een onverwacht straaltje licht 
dat er in slaagt om een lach te doen verschijnen op een bedrukt gezicht, … dat is het licht dat de schil-
deres probeert te vangen en op doek weer te geven.

Ruben Kindermans 
Playing 
van 10 april tot en met 19 juni
Glazen wand cc ’t Schaliken

Playing is een video van een jonge Vlaamse kunstenaar, opgenomen in de collectie van het Museum voor 
Hedendaagse Kunst Antwerpen. Ruben Kindermans voert in de film talloze acties uit in een opeenvol-
ging van korte scènes. Hij lijkt te spelen in deze verschillende situaties die op het eerste zicht vrolijk en 
zelfs lachwekkend zijn. Zijn apathische gelaatsuitdrukking en de absurde situaties getuigen echter van 
een mateloze verveling.

MuHKA, het Antwerpse Museum voor Hedendaagse Kunst, en Locus, het steunpunt voor lokaal cul-
tuurbeleid, hebben de handen in elkaar geslagen en samen een project uitgewerkt waarbij het MuHKA 
stukken uit zijn collectie uitleent aan de cultuurcentra van Vlaanderen. Cc ’t Schaliken neemt deel aan 
dit project en projecteert de video Playing van 10 april tot 19 juni in de vitrine van ’t Schaliken in de 
Zandstraat. Het publiek kan de projectie bekijken op werkdagen en tijdens voorstellingen in ’t Schaliken.

Kinderen op het Kasteel 
Zaterdag 16 en 23 en
zondag 17 en 24 mei
Open van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

Ter Vesten organiseert opnieuw de 
tentoonstelling Kinderen op het Kas-
teel. Dit gebeurt in samenwerking met 
de acht lagere scholen van Herentals. 
Het thema is feest en elke school 
mocht dit zelf inkleden. De ene school 
werkt rond feesttafels, de andere 
rond feestkledij, enz.  De resultaten 
van alle creativiteit staat tentoon op 
Le Paige. De toegang is gratis.

seizoen 
‘09-’10

Speeltijd voor iedereen! 
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JEUGd & SpORT
Zomersportkampen

Deze zomer kunnen kinderen en jongeren weer 
vijf weken lang sportplezier beleven tijdens de jaar-
lijkse sportkampen. Er zijn sportkampen van 6 tot 
10 juli, van 13 tot 17 juli, van 27 tot 31 juli, van 3 tot 
7 augustus en van 17 tot 21 augustus. Het belooft 
opnieuw spannend en leuk te worden tijdens het 
gymnastiekkamp, basketbalkamp, cowboy-en-india-
nenkamp, blotevoetenkamp, circus- en spelenkamp, 
ondergrond- en onderwaterkamp, avonturenkamp 

en survivalkamp. Jongeren vanaf tien jaar mogen surfen, zeilen, vissen en circustrucs leren. Jongeren 
ouder dan twaalf kunnen deelnemen aan karting en coolsports, circus, paardrijden en X-treme sports. 

Het volledige aanbod vindt u op www.herentals.be (sport en recreatie > sport en jeugd 
> sportkampen).

Kleutersportdagen 

Voor de kleuters geboren in 2004 zijn er acht sportdagen tijdens de grote vakantie. Op maandag 13 juli is 
er een Rolle Bolledag, op dinsdag 14 juli een circussportdag, op donderdag 16 juli een sprookjessportdag, 
op vrijdag 17 juli een bossportdag, op maandag 3 augustus een klim-en-klautersportdag, op dinsdag 4 
augustus een boerderijsportdag, op donderdag 6 augustus een Mega Mindy-sportdag en op vrijdag 7 
augustus een oerwoudsportdag. Voor de allerkleinsten, geboren in 2005, is er op woensdag 15 juli een 
circussportdag en op 5 augustus een boerderijsportdag.
Er is voor- en naopvang mogelijk tijdens de sportkampen in de lokalen van Kruisberg van 7 tot 9 uur en 
van 16 tot 18 uur. Er is ook busvervoer vanuit de deelgemeentes Noorderwijk en Morkhoven.

Turbozwemmen  

In de zomervakantie zijn er ook sessies turbozwemmen. De lessen starten op woensdag 1 juli en eindi-
gen op dinsdag 14 juli. Kleuters vanaf drie jaar kunnen er terecht voor watergewenning, kinderen vanaf 
vijf jaar voor zwemles. Kinderen die al een zwemdiploma van 25 meter hebben, zijn ook welkom. Voor 
hen zijn er vervolmakingscursussen. Ook overlevingszwemmen staat opnieuw op het programma. Alle 
info vindt u op www.herentals.be (sport en recreatie > sport en jeugd > turbozwemmen).

De inschrijvingen voor de sportkampen, kleutersportdagen en turbozwemlessen begin-
nen op maandag 25 mei om 9 uur in De vossenberg, Markgravenstraat 93. u kunt ook 
bellen naar tel. 014-28 52 50, faxen naar 014-28 52 51of mailen naar 
sportdienst@herentals.be. wie inschrijft ter plaatse, krijgt voorrang.

Mountainbiken voor het goede doel 

Op zaterdag 30 mei organiseert het 29ste Bataljon Logistiek de 10 uren van Grobbendonk. Het evene-
ment vindt van 10 tot 20 uur plaats op het militair domein van Grobbendonk, Bevrijdingsstraat 31. Zowel 
aflossingsteams van vijf personen als solorijders zijn welkom.
De organisatoren zorgen heel de dag door voor animatie met een avonturenpark, springkastelen, een 
infostand en optredens van bekende Vlamingen. De opbrengst van de mountainbikehappening gaat naar 
ZEBRA, een vereniging die zich inzet voor jonge verkeersslachtoffers.

Meer informatie en inschrijvingen: www.10urenvangrobbendonk.be.

Fuif- en evenementengids 

De jeugddienst heeft een fuif- en eve-
nementengids klaar. Deze handleiding 
moet organisatoren helpen bij het uit-
werken van hun evenement. De gids 
bevat wetgeving, praktische tips en 
richtlijnen die helpen om een geslaagd 
evenement op poten te zetten. 

De fuif- en evenementengids is 
gratis beschikbaar op alle vrije-
tijdsdiensten en is digitaal te 
raadplegen op 
www.jeugddienstherentals.be.

Monitoren gezocht! 

De zomer komt er weer aan! Dat wil 
zeggen dat de jeugddienst weer op 
zoek is naar een massa enthousiaste, 
creatieve, vriendelijke jongeren, ouder 
dan zestien jaar, om de kinderen te ani-
meren op de verschillende zomerwer-
kingen. Geïnteresseerden moeten be-
schikken over een animatorattest, drie 
jaar ervaring hebben als leiding in een 
jeugdbeweging, of een pedagogische 
studierichting volgen. U werkt met een 
monitorencontract en verdient onge-
veer 9,50 euro per uur. 

interesse? 
Contacteer de jeugddienst, 
stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be, 
www.jeugddienstherentals.be.
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Openingstijden netepark
Op vrijdag 1 mei (Dag van de Arbeid) en donderdag 22 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 1 juni 
(Pinksteren) geldt de zondagregeling voor de zwembaden, dus: open van 9 tot 17 uur.

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

aquaprogramma’s netepark
Er zijn geen aquaprogramma’s op vrijdag 1 mei, donderdag 21 en 
vrijdag 22 mei en op pinkstermaandag 1 juni.

Aquagym voor senioren maandag

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

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 - 20.00

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 19 mei zijn actieve 50-plus-
sers welkom voor een fitness-sessie. Na 
afloop staat de sauna klaar. Denk er-
aan om een badlaken mee te brengen. 
Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 
14 uur in Studio Sports, Lierseweg 207. 
Deelnemen kost 2 euro, drankje inbe-
grepen. 

sportdienst, De vossenberg, 
Markgravenstraat 93, 
tel. 014- 28 52 50.

Sportvorming 

Op zaterdag 16 mei vindt in het zwem-
bad van Turnhout een erkende bijscho-
ling voor redders plaats. Op vrijdag  
22 mei kunt u in het BLOSO-centrum 
een vorming voor initiator taekwondo 
(module 1) volgen. Op vrijdag 22 en 
zondag 24 mei kunt u in Ter Heyde 
een cursus initiator tennis volgen en 
zaterdag 6 juni bent u in het Netepark 
welkom voor een cursus begeleiden 
van zwemmers met een verstandelijke 
handicap.

Diane Loosen, tel. 03-240 62 73, 
vorming@sportdienst.provant.be.

Natuurloop 

Op zondag 17 mei organiseert Thals 
Running Team een natuurloop in de 
Herentalse bossen. De jeugdloop 
start om 10.30 uur. Er zijn drie leef-
tijdscategorieën: de jongsten lopen  
100 meter, de wat ouderen 400 meter 
en de oudsten 800 meter. Om 10.55 
uur start een recreatieve loop van  
5 kilometer voor iedereen en om  
11 uur een tienkilometerloop voor se-
nioren.

Christa van Peer, tel. 014-70 00 04, 
www.runwalk.be.  

Fiets- en veldtoertocht 

Op donderdag 28 mei organiseert het 29ste Bataljon Logistiek een fiets- en veldtoertocht. U kunt 
deelnemen aan wegritten van 50 of 90 kilometer op vlak terrein of aan een wegrit van 135 kilometer 
op heuvelachtig terrein. Ook mountainbikers zijn welkom en kunnen kiezen tussen een rit van 25 of van 
45 kilometer. 

u kunt starten tussen 8 en 11 uur op het militair domein van grobbendonk, 
Bevrijdingsstraat 31. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Europees kampioenschap squash 

Van 27 tot en met 30 mei vindt in het BLOSO-centrum het Europees kampioenschap squash voor 
individuele spelers plaats. 

vlaamse squashfederatie, tel. 014-85 96 00, www. eiCC2009.be.
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AANKONdiGiNGEN Groep KVLV 
zet dienstenaanbod en 
vacatures in de kijker

Het provinciaal kantoor van Groep 
KVLV is onlangs verhuisd naar Herentals. 
Op woensdag 27 mei houden de 
medewerkers een open dag. Tussen 
14 en 19 uur is iedereen welkom in de 
mooi gerestaureerde gebouwen van 
het klooster in de Nonnenstraat 12.

De vrouwenvereniging stelt haar 
creatief en ontspannende programma 
voor. Verder krijgt u informatie over 
het specifieke dienstenaanbod van 
Groep KVLV: kinderopvang, kraamzorg, 
thuiszorg en huishoudhulp. Bijzondere 
aandacht gaat uit naar de opleiding voor 
polyvalent verzorgende, die Landelijke 
Thuiszorg jaarlijks zal organiseren in 
Herentals. 
Groep KVLV heeft ook tientallen 
vacatures in de regio, waarover u 
tijdens de open dag meer te weten kan 
komen.

Meer informatie: Jeanine 
vandormael, tel. 014-24 49 59.

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.

Welcome to Planet Golf 

Op 10 mei houden de clubs van de Vlaamse Vereniging voor Golf een open dag. In Noorderwijk zet 
Golf Club Witbos zijn deuren open. Al wie zin heeft om de golfsport te ontdekken, is welkom en krijgt 
onder begeleiding een gratis initiatie. De club biedt aan elke deelnemer het Start to Golf-pakket van 100 
euro aan. Het pakket bestaat uit een maand lidmaatschap, een les per week, de huur van het materiaal 
en een golfverzekering. 

inschrijven kan op www.starttogolf.be. Bent u al een golfer? Overtuig uw vrienden om 
te starten met golf en maak kans op een mooie prijs. Meer informatie vindt u op www.
bringagolfer.be.

Werelddag Zonder Tabak 

Op 31 mei 2009 organiseert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar jaarlijkse gewoonte de 
Werelddag Zonder Tabak. Dit jaar staat het belang van gezondheidswaarschuwingen op de pakjes cen-
traal. De Nationale Coalitie tegen Tabak vraagt daarom aandacht voor waarschuwingen op roltabak en 
voor het toenemend gebruik van de waterpijp. Deze nieuwe manier om tabak te roken groeit uit tot 
een ware hype en zorgt voor opschudding en grote zorgen bij gezondheidswerkers. 

Mensen die willen stoppen met roken, kunnen terecht bij de tabakstoplijn, elke werk-
dag van 15 tot 19 uur op het gratis nummer 0800-111 00. Op www.tabakstop.be kunt 
u de online rookstopcoach ontdekken. Die biedt naast persoonlijke tips ook een ruim 
gamma van hulpmiddelen, zoals een dagboek, grafieken over het gebruik en een moti-
vatietest.

Bescherm uw baby tegen kinkhoest: 
laat ook uzelf vaccineren

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die vooral gevaarlijk is voor jonge 
baby’s. Gelukkig biedt het kinkhoestvaccin bescherming. Het vaccina-
tieschema van Vlaanderen, waarin staat welke vaccins op welke leeftijd 
aanbevolen zijn, adviseert vaccinaties tegen kinkhoest op acht, twaalf 
en zestien weken en op vijftien maanden. De vaccinatie wordt nog een 
keer herhaald in het eerste leerjaar en sinds dit jaar ook in het derde 
jaar secundair onderwijs. De Vlaamse overheid wil ook ouders en toe-
komstige ouders aansporen om zichzelf te laten vaccineren tegen kinkhoest. Zo vermijden ze immers 
dat ze hun kind besmetten.

Meer info bij uw arts of op www.vaccinatieweek.be.

Humanitasprijs van de Provincie Antwerpen 

Om de twee jaar reikt het provinciebestuur van Antwerpen de Humanitasprijs van de Provincie 
Antwerpen uit aan een persoon of een instelling die op een uitzonderlijke wijze bijgedragen heeft tot 
de welvaart en het welzijn van de provincie Antwerpen. De prijs bestaat uit het Humanitasbeeld, 7.440 
euro en een oorkonde. Wilt u een kandidaat voor de prijs voorstellen? Bezorg de gegevens voor 1 
januari 2010 aan de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

voor meer informatie kunt u terecht bij het departement cultuur, tel. 03-240 64 12,
jan.michiels@admin.provant.be en op www.provant.be.

Bescherm UW BaBy tegen kinkhoest: laat Uzelf ook vaccineren.
Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die vooral gevaarlijk is voor jonge baby’s. 
Gelukkig biedt het kinkhoestvaccin bescherming: laat uw baby vaccineren als hij 
8 weken oud is én laat uzelf tijdig vaccineren. Zo kunt u samen in alle rust slapen. 

meer info bij uw arts of op www.vaccinatieweek.be

zonder Hoesten

zodat de KinKHoest

je ouders zijn

jou niet deert
slaap Kindje slaap en

Gaap

Gevaccineerd

laap Kindje slaap
en zonder Hoesten Gaap
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Het Convent

Lokaal dienstencentrum

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

Ondersteuningsgroep 
dementie

Het Convent nodigt alle partners en 
familieleden van dementerende perso-
nen uit op de maandelijkse bijeenkomst 
op woensdag 13 mei. Deze maand 
heeft Marieke Verhulst het over de ver-
anderende partnerrelatie bij dementie. 
Daarna krijgt iedereen de gelegenheid 
om vragen te stellen. De sessie begint 
om 17 uur en eindigt rond 18.30 uur. 
Deelname is gratis en iedereen is van 
harte welkom.

Tax-on-web

Het Convent organiseert twee 
initiatiecursussen voor het invullen 
van uw belastingsaangifte via het 
internet. De eerste reeks vindt plaats 
op maandag 4 en 11 mei en de tweede 
reeks op maandag 18 en 25 mei, 
telkens van 13.30 tot 16 uur. Omdat 
de plaatsen beperkt zijn, moet u zich 
vooraf inschrijven voor één van de 
twee reeksen. Deelname is gratis. 

Theaterspektakel 
Midzomernachts-sex-komedie
8, 9, 14, 15 en 16 mei om 20 uur en op 
zondag 10 mei om 15 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Wall Street-zakenman en amateur-uitvinder Andrew en zijn 
vrouw Adrian hebben vrienden uitgenodigd voor een weekend 
in hun buitenverblijf. Twee paren worden verwacht: Andrews 
vriend Maxwell, dokter en rokkenjager, die Dulcy, een seksueel 
zeer vrijgevochten verpleegster, meebrengt en Adrians neef 
Leopold, een nuchtere en rationele wetenschapper, met zijn 
veel jongere en aantrekkelijke verloofde Ariel. Terwijl men de tijd verdrijft, worden oude herinneringen 
opgefrist en veroveringspogingen ondernomen. 

reserveren via cc ’t schaliken. De toegangsprijs is 10 euro. Hebt u recht op korting, dan 
betaalt u 9 euro.

Bezoek de opgehevelde brug 
tijdens Open Wervendag

Op zondag 10 mei van 10 tot 17 uur organiseert 
de Confederatie Bouw voor de derde keer de 
Open Wervendag. Bouwprojecten zijn normaal 
niet voor het publiek toegankelijk, maar tijdens 
de Open Wervendag krijgt u de kans om op 
bijzondere locaties de bouw ‘in actie’ te zien. In 
Herentals kunt u de werf aan het kruispunt aan Prima Lux bezoeken waar onder anderen vier fietstun-
nels en een fietsbrug worden aangelegd. U kunt ook de brug over het Albertkanaal van dichtbij bekijken. 
Die werd in mei 2,10 meter verhoogd zodat ook grotere schepen onder de brug kunnen varen.

Nieuw boek Louisa De Busser 
viert 800 jaar Herentals 

Louisa De Busser heeft een nieuw boek klaar over 
Herentals. Stad en Vrijheid is een speciale editie 
die mee de viering rond 800 jaar Herentals in de 
kleur zet. Louisa De Busser heeft voor dit unieke 
kijk- en leesboek, boordevol prachtige foto’s en 
oude prentkaarten uit de tijd van toen, haar eigen 
waardevolle verzameling gebruikt, aangevuld met 
hedendaagse bijdragen en foto’s. Het boek bestaat 
uit ongeveer 330 pagina’s, meer dan 750 afbeel-
dingen en zeer interessante bijdragen. 

Het boek verschijnt begin juni. De voorin-
tekenprijs bedraagt 55 euro. na verschij-
ning betaalt u 65 euro. verzendingskosten 
bedragen 7 euro. u kunt het boek bestel-
len bij uitgeverij De Postiljon op rekening-
nummer KBC 408-9024601-77.
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Nostalgisch kijkboek over
Herentals-Noorderwijk-Morkhoven

Speciaal
aanbod bij
voorinschrijving
tot 15 mei ’09

Unieke prentkaarten & foto’s
Unieke p

Meer dan 750 afbeeldingen

±328 bladzijden

Volledig meerkleurendruk

Beperkte oplage

Volled g

k lage
Luxe-uitvoering

… is nu in voorbereiding. Louisa De Busser heeft

voor dit unieke kijk- en leesboek, boordevol prachtige 

foto’s en oude prentkaarten uit de tijd van toen, haar 

eigen waardevolle verzameling gebruikt, aangevuld 

met hedendaagse bijdragen en foto’s. Vele afbeel-

dingen werden NOG NOOIT EERDER GEPUBLICEERD !

Het boek is ook een onvergetelijke terugblik 

met meer dan 750 afbeeldingen alsmede 

zeer interessante bijdragen.

Het vroegere volksleven komt opnieuw tot

leven alsmede talrijke oude ambachten die 

nu helaas verdwenen zijn.

Technische fi che
titel : ’Stad en Vrijheid’

auteur : Louisa De Busser

formaat : 210 x 297 mm

papier :  ±328 bladzijden, gedrukt  

 op maco papier 150 gr.

illustraties : méér dan 750

afwerking : gekartonneerde kaft   

 met stofwikkel

 luxe-uitvoering

verschijning : juni 2009

voorintekenprijs :  55 EURO

na verschijning :    65 EURO

verzending op adres :    +7 EURO

uitgeverij : DE POSTILJON

 2460 Lichtaart

 KBC 408-9024601-77

Mis deze unieke kans niet !

Speciaal
aanbod bij
voorinschrijving
tot 15 mei ’09

Wiske Van Nueten

Sooi Janssens met zijn verzorger Door Van Houdt

Fa
ta
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or
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na

De Hogewegmolen in Noorderwijk

Eeuwelinge Maria Bruynseels

folder boek.indd   1 21-04-2009   16:41:08
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AANKONdiGiNGEN Interesse in hedendaagse 
kunst?
 
Kom dan op woensdag 13 mei om 19.30 
uur naar de Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunst, Markgravenstraat 
67. Lieven Segers geeft een lezing over 
‘humor in zijn rol als gastheer binnen 
de hedendaagse kunst’. De toegang is 
gratis.

Quiz van de cultuurraad 
 
De Herentalse cultuurraad organiseert 
op zaterdag 23 mei de vierde editie van 
de succesrijke Cultuurraadquiz. De quiz 
vindt plaats in zaal ’t Hof, Grote Markt 
41 en start om 20 uur. Ploegen van vijf 
personen die hun algemene kennis wil-
len testen, kunnen zich inschrijven bij 
Gert Meir, tel. 014-22 18 72, 
gert.meir@telenet.be.

Lenteconcert 

Op zondag 10 mei om 14.30 uur houdt 
Musicband Avanti een lenteconcert on-
der leiding van dirigent Jean-Paul Van-
reppelen. Het concert vindt plaats in 
het Volkshuis (Sint-Magdalenastraat 26) 
en begint om 14.30 uur. De toegangs-
prijs bedraagt 4 euro.

Meer info bij willy De wachter, 
tel. 014-70 79 39, 
willy.de.wachter@telenet.be.

Concertdatum 
Harmonieorkest  
Sint-Jozefscollege
gewijzigd

Wegens onvoorziene omstandigheden 
moet het harmonieorkest van het Sint-
Jozefscollege haar jaarlijkse concert uit-
stellen. De voorstellingen die gepland 
waren op 25 en 26 april worden ver-
vangen door één voorstelling op vrijdag 
8 mei om 20 uur in de feestzaal van het 
Sint-Jozefscollege. 

Kaarten in voorverkoop kos-
ten vijf 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 mo-
gen gratis binnen.

De Fakkel

De Fakkel is een vereniging waar armen het woord nemen. Elke vierde maandag van de maand om  
10 uur organiseren zij een infovergadering in de lokalen van De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37. Bent 
u geïnteresseerd om uw rechten en plichten te kennen? Wilt u iets meer weten over wonen, energie 
of gezondheid? Vindt u cultuur belangrijk, maar is het te duur? Dan bent u van harte welkom op de 
infovergadering op maandag 25 mei. U moet zich wel vooraf inschrijven.

Op dinsdag 26 mei om 19.30 uur organiseert De Fakkel een praatcafé over de verkiezingen van 7 juni. 
Hier komt u meer te weten over de verschillende politieke partijen, hun programma en hun kopstuk-
ken.

inschrijvingen en informatie: Denise, tel. 014-21 40 73, gsm 0487-99 06 23, 
vzwdefakkel@gmail.com.

Buitenlandse studenten zoeken warme thuis 

Elk jaar stellen meer dan 200 Vlaamse gastgezinnen (waarvan een zestiental in Geel en omgeving) hun 
huis en hun hart open om een buitenlandse student te verwelkomen. Zowel voor de jongeren als voor 
het gastgezin is dit het begin van een intercultureel avontuur dat ze voor altijd met zich zullen mee-
dragen. De vriendschappen die tijdens het verblijf ontstaan, zijn internationaal en voor het leven. De 
samenstelling van de gastgezinnen varieert van jonge samenwonenden tot iets oudere mensen van wie 
de kinderen al het huis uit zijn. Ook alleenstaanden kunnen perfect gastouder worden. AFS gaat op zoek 
naar een gastzoon of -dochter die het best bij het gezin past. 

wilt u graag gastgezin zijn voor een buitenlandse student voor het schooljaar 2009-
2010 of wilt u meer informatie, neem dan contact op met griet Labee, tel. 015-79 50 10, 
griet.labee@afs.org, www.afsvlaanderen.be.

Garageverkoop op de Molekens 

Op zaterdag 30 mei organiseert KWB Sint-Jan een garageverkoop op de oude en nieuwe Molekens. De 
garageverkoop duurt van 10 tot 17 uur. Alle wijkbewoners kunnen deelnemen. U betaalt een bijdrage 
van 2,50 euro. In ruil zorgt KWB voor de nodige reclame en ondersteuning en krijgt u een drankbon-
netje. Een lijst met deelnemende verkopers is te verkrijgen in de tent op het pleintje op de hoek van 
Krakelaarsveld en Veldhoven. Daar vindt die dag ook een recreatief volleybaltornooi plaats, met aan-
sluitend een barbecue.

inschrijvingen en informatie: Jos Janssens, Krakelaarsveld 45, tel. 014-21 91 62, 
krakel.janss@telenet.be. 

Kom uit de verf 

De vzw Persoonlijkheid en Relaties organiseert een cursus voor wie zijn unieke kracht wil leren kennen 
via kleur en vorm. Door te tekenen en te schilderen kunt u zich intuïtief uitdrukken. U leert op een 
zachte manier opkomen voor wie u bent. Dit helpt u om volop naar buiten te komen en in relatie te 
staan met anderen. Hiervoor is geen artistieke aanleg of ervaring nodig. 

De cursus vindt plaats op dinsdag 5, 19 en 26 mei van 19 tot 22.15 uur in de lokalen van 
het wit-gele Kruis, nonnenstraat 12 in Herentals. Deelnemen kost 50 euro voor drie 
avonden. inschrijven kan bij Hilde simons, tel. 014-22 36 06, hilde.simons@prh.be of via 
ww.prh.be.
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Tiende café chantant van De Gagel 

Zangkoor De Gagel heet u van harte welkom op de feestedi-
tie van haar jaarlijkse koor- en volkszangfeest. Onder leiding 
van dirigent Urbain Van Asch en met begeleiding van het ver-
maarde combo van Johan De Lombaert brengt het koor de 
meest gewaardeerde café chantantsongs van de vorige uitga-
ven, vermengd met Ierse nieuwkomers. Ook het publiek zal 
weer ruimschoots de gelegenheid krijgen om talrijke bekende 
melodieën mee te zingen. 

De zangavond vindt plaats op vrijdag 22 mei in zaal ’t Hof op de grote Markt. De deuren 
gaan open om 19.30 uur. Kaarten zijn te verkrijgen bij de dienst toerisme, grote Markt 35,  
tel. 014-21 90 88, bij de koorleden of via tel. 0474-66 92 60.

Informatieavond over kleinschalige logies 

Op woensdag 27 mei organiseert Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) samen met Het Groene Ne-
teland een informatieavond over kleinschalige logies. Gastenkamers, vakantiewoningen en hotels met 
maximaal vijftien kamers kampten de afgelopen jaren met heel wat onzekerheid. TPA wil graag meer 
duidelijkheid verschaffen en de sector uitbouwen tot een uitgebreid, divers, professioneel en kwaliteits-
vol logiesaanbod.

De informatieavond is bestemd voor geïnteresseerden die een logieszaak willen opstarten, mensen 
die net een kleinschalige logieszaak hebben opgestart en ervaren uitbaters. De sessie is heel praktisch 
opgevat. Tijdens verschillende workshops krijgt u antwoord op concrete vragen over wetgeving, ver-
gunningen, ... De infoavond vindt plaats om 19 uur in GOC Ter Voncke, Vonckstraat 17 in Herenthout. 

Meer informatie: Jenny Poncin, logiesconsulent tPa, tel. 03-240 63 99, 
gsm 0475-57 08 35, jenny.poncin@tpa.be.

Quiz en avonturendag ten voordele van  
personen met een handicap

Op vrijdag 15 mei om 20 uur organiseren de VFG, vereniging voor personen met een handicap vzw, en 
Quibo een algemene quiz. Deelnemen kost 15 euro. Ploegen bestaan uit niet minder dan drie en niet 
meer dan vijf personen. Inschrijven kan bij Laurent Van Royen, gsm 0477-79 97 80, laurent.van.royen@
telenet.be.

Op zaterdag 16 mei organiseert de VFG een spectaculaire avonturendag. Deelnemers worden om  
9 uur ontvangen met koffie of thee. In de voormiddag kunt u deelnemen aan een parcours met leger-
voertuigen of 4x4-jeeps of een wandeling met joëlette. Om 12 uur is er een barbecue. In de namiddag 
kunt u kiezen tussen een boottocht met verrassingsanimatie, een bezoek aan de open dag van de Model 
Aeroclub Herentals of een bezoek aan enkele paarden. Om 18 uur wordt de dag afgesloten met een 
fastfoodpicknick.

alle activiteiten vinden plaats aan een verwarmde feesttent aan het Proostenbos 
(via sint-Jobsstraat en Zavelstraat richting kanaal), op de terreinen van Model ae-
roclub Herentals. Deelnemen aan de avonturendag kost  10 euro voor vFg-leden 
tot 12 jaar, 18 euro voor vFg-leden vanaf 12 jaar, 16 euro voor kinderen die geen 
lid zijn en 24 euro voor personen vanaf 12 jaar die geen lid zijn. inschrijven kan tot  
1 mei bij Laurent van royen, tel. 014-21 29 41, laurent.van.royen@telenet.be of bij gun-
ther verlinden, tel. 014-22 11 14, gunther.verlinden@telenet.be.

Schrijfcursussen 

Lief Vleugels geeft al jaren schrijfcursus-
sen aan de vierjarige opleiding van de 
Antwerpse Schrijversacademie. Als u 
geïnteresseerd bent in een korte cur-
sus poëzie of schrijftraining, dan kunt u 
in mei terecht in het bovenzaaltje van 
brasserie Brigand, Bovenrij 59. 
Op woensdag 6, 13, 20, 27 mei en  
3 juni, telkens van 19 tot 21.30 uur, komt 
u meer te weten over het schrijven van 
poëzie. Op donderdag 7, 14, 21, 28 
mei en 4 juni is er van 19 tot 21.30 uur 
schrijftraining. Deelnemen aan een van 
de cursussen kost 95 euro.

Meer informatie bij Lief vleugels, 
gsm 0497-24 48 77, lief.vleugels@
telenet.be.

Open dag circusschool  
Locorotondo 

Een jaar lang oefenden de leerlingen 
van de circusschool Locorotondo op 
verschillende circustechnieken. Op zon-
dag 3 mei demonstreren ze hun kunnen 
op een open dag. Vanaf 13 uur is ieder-
een van harte welkom in sporthal De 
Vossenberg, Markgravenstraat 93. U 
kunt ook zelf circustechnieken uitpro-
beren op de initiaties. De toegangsprijs 
bedraagt een cake, een taart of een an-
der dessert.

Meer informatie: Kris Hoeylaerts, 
tel. 014-30 32 30, 
info@locotoronde.be, 
www.locotorondo.be.
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AGENdA MEi 09
VAN 10/04 
TOT 19/06

tentOOn Ruben Kindermans - Playing / Glazen wand cc ‘t Schaliken / van 14 tot 17 uur.

VAN 09/05 
TOT 31/05

tentOOn Marie-Anne Van Ingelghem / Lakenhal / van 14 tot 17 uur.

VAN 01/05 
TOT 11/08

uit Fietszoektocht Mosterdclub Noorderwijk / Informatie: Johan Mertens, tel. 
014-26 29 00, 0473-94 59 86

VR 01/05 uit Spel van de Roetaert / Lakenhal / 14.30 uur

ZA 02/05 MuZieK Voorbereiding concert – Musicband Avanti / Zaal Revue, Sint-Magdalenastraat 
26 / 10 uur / Nieuwe muzikanten welkom / Info: Willy De Wachter, tel. 014-
70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be

uit Theater Froe Froe – Orfee (+10 jaar) / cc ’t Schaliken / 20 uur.

uit Cultuurcafé met Vleugels & Vlerken / Fundatiehuis, Begijnhof 27 / 20 uur.

ZO 03/05 inFO Compostmeesters op de zondagmarkt / Augustijnenlaan / Voormiddag.

inFO Voordracht Zomerzorg en bewaren van groenten in de serre door Herman De 
Waele / Clubhuis Begijnhof, Burchtstraat / 9.30 uur.

OPen Open dag circusschool Locorotondo / De Vossenberg, Markgravenstraat 93 
/ 13 uur.

MA 04/05 seniOr Bijeenkomst OKRA Sint-Waldetrudis / Parochielokaal, Kerkstraat 40 / 14 uur 
/ Info: Suzanne Noyen, Wasserijstraat 1, tel. 014-23 10 34.

inFO Het Convent: initiatiecursus Tax-on-web / Begijnhof 17 / Van 13.30 tot 16 uur

DI 05/05 raaD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur.

WO 06/05 Dans fABULEUS / Caroline D’Haese – Bachianas / cc De Werft, Geel / 20.15 uur.

uit Schrijfcursus Lief Vleugels / Brigand, Bovenrij 59 / van 19 tot 21.30 uur

DO 07/05 uit Schrijfcursus Lief Vleugels / Brigand, Bovenrij 59 / van 19 tot 21.30 uur

VR 08/05 MuZieK Jaarlijks concert harmonie Sint-Jozefscollege / Feestzaal Sint-Jozefscollege / 
20 uur

tOneeL  Theaterspektakel: Midzomernachts-sex-komedie / Schouwburg cc ’t Schaliken 
/ 20 uur

ZA 09/05 tOneeL Theaterspektakel: Midzomernachts-sex-komedie / Schouwburg cc ’t Schaliken 
/ 20 uur

ZO 10/05 seniOr Tafelen met OKRA Sint-Jan / Parochiezaal Sint-Jan op de Molekens / Van 
11.30 tot 18 uur

MuZieK Lenteconcert van Musicband Avanti / Volkshuis, Sint-Magdalenastraat 26 / 
14.30 uur / info: Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@
telenet.be

tOneeL Theaterspektakel: Midzomernachts-sex-komedie / Schouwburg cc ’t Schaliken 
/ 15 uur

OPen Open dag Golf Club Witbos / Witbos in Noorderwijk

uit Open Wervendag / Werf Aarschotseweg en omgeving / van 10 tot 17 uur

DI 12/05 seniOr Grijze Panters: boswachter J. Diels vertelt over zijn wedervaren / ’t Convent 
/ 14 uur

WO 13/05 Kunst Lezing Humor in zijn rol als gastheer binnen de hedendaagse kunst door Lieven 
Slegers / Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 67 / 
19.30 uur

inFO Het Convent: ondersteuningsgroep dementie / Begijnhof 17 / Van 17 tot 
18.30 uur

inFO infovergadering voedselteams / Tuinzaal van ’t Hof, Grote Markt / 20 uur

DO 14/05 seniOr Provinciale sporteldag / BLOSO-centrum / 9.30 uur

tOneeL Theaterspektakel: Midzomernachts-sex-komedie / Schouwburg cc ’t Schaliken 
/ 20 uur

VR 15/05 tOneeL Theaterspektakel: Midzomernachts-sex-komedie / Schouwburg cc ’t Schaliken 
/ 20 uur

vrOuw Vrouwenraad: Artsen zonder Vakantie door Marleen Soetewey / Fundatiehuis / 
Van 13.30 tot 16.30 uur

uit Algemene quiz van VFG en Quibo / Feesttent Proostenbos / 20 uur

ZA 16/05 Fiets Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan 1 / tussen 13 en 
16 uur

tOneeL Theaterspektakel: Midzomernachts-sex-komedie / Schouwburg cc ’t Schaliken 
/ 20 uur

uit Avonturendag van VFG / Feesttent Proostenbos / 9 uur

tentOOn Kinderen op het Kasteel / Kasteel Le Paige, Nederrij 135 / Van 14 tot 17 uur

ZO 17/05 inFO Compostmeesters op de zondagmarkt / Augustijnenlaan / Voormiddag

seniOr Open dag seniorengroep en hobbyclub OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie / 
Zaal Nieuwland, Nederrij / Van 13.30 uur tot 18 uur

uit Maandelijkse numismaticabeurs met lezing over middeleeuwse muntslag door 
Igor Van Camp / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat / Van 8.30 tot 12 uur

ZO 17/05 sPOrt Natuurloop van Thals Running Team Herentals / Van 10.30 tot 12 uur / Info: 
Christa Van Peer, tel. 014-70 00 04

sPOrt Natuurloop van Thals Running Team Herentals / Van 10.30 tot 12 uur / Info: 
Christa Van Peer, tel. 014-70 00 04

tentOOn Kinderen op het Kasteel / Kasteel Le Paige, Nederrij 135 / Van 14 tot 17 uur

MA 18/05 BLOeD Bloedgeven / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Van 17.30 tot  20.30 uur

inFO Het Convent: initiatiecursus Tax-on-web / Begijnhof 17 / Van 13.30 tot 16 uur

DI 19/05 FiLM Film in cc ’t Schaliken: Das leben der Anderen / Schouwburg cc ’t Schaliken / 
14.30 uur

WO 20/05 MuZieK Aranis - Music for an Imaginary Film / cc ’t Schaliken / 20 uur

VR 22/05 MuZieK Tiende café-chantant van De Gagel / Zaal ’t Hof / 19.30 uu

ZA 23/05 QuiZ Cultuurraadquiz / Zaal ’t Hof / 20 uur

tentOOn Kinderen op het Kasteel / Kasteel Le Paige, Nederrij 135 / Van 14 tot 17 uur

ZO 24/05 tentOOn Kinderen op het Kasteel / Kasteel Le Paige, Nederrij 135 / Van 14 tot 17 uur

MA 25/05 inFO De Fakkel: informatievergadering / De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 / 10 
uur / Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

BLOeD Bloedgeven / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Van 17.30 tot  20.30 uur

DI 26/05 inFO De Fakkel: praatcafé over de verkiezingen van 7 juni / De Dorpel, Sint-
Waldetrudisstraat 37 / 19.30 uur

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

WO 27/05 MuZieK JackoBond en Mira – Dubbelprogramma / cc ’t Schaliken / 20 uur

OPen Open dag provinciaal kantoor Groep KVLV / Nonnenstraat 12 / Van 14 
tot 19 uur

inFO Informatieavond kleinschalige logies / GOC Ter Voncke, Vonckstraat 17 in 
Herenthout / 19 uur

DO 28/05 seniOr Grijze Panters: nationale dag in Gent / ’t Belfort in Gent / 11.30 uur / Info: 
Ruf  Van Cauter, tel. 014-21 12 69

raaD Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

sPOrt Fiets- en veldtoertocht  / Militair domein van Grobbendonk / Starten 
tussen 8 en 11 uur

VR 29/05 KLassieK Kurt Defrancq en De Bizetanen – Carmen / cc ’t Schaliken / 20 uur

ZA 30/05 uit Garageverkoop KWB Sint-Jan / De Molekens / Van 10 tot 17 uur

uit 10 uren van Grobbendonk / Militair domein van Grobbendonk, Bevrijd-
ingsstraat 31 / Van 10 tot 20 uur.

ZO 31/05 uit Swing in Thals: muzikale kroegentocht / 21 uur

aCtieve seniOr

OKra sint-waldetrudis
Elke dinsdag / Turnen / Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Elke woensdag / Fietsen / Vertrek aan Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur 
Elke donderdag / Petanque / Het Convent / Van 14 tot 17 uur

info: suzanne noyen, wasserijstraat 1, tel. 014-23 10 34

s-sport
Elke dinsdag / Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / Sportcom-
plex De Vossenberg / Van 10 tot 11.30 uur /
Info:  Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

Elke donderdag / Fietsen / Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg / 13 uur / 
Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

Elke donderdag / Bowling / Bowling Het Ven / 13 uur /
Info:  Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

Maandag 4 en 18/05 / Curve bowls / Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 17 uur / 
info:  Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

Maandag 4 en 18/05 / Curve bowls / Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 17 uur / 
info:  Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

Deze agenda bevat uitsluitend evenementen die deze maand 
in Herentals plaatsvinden en die ons tijdig werden gemeld.
voor een ruimer overzicht: www.herentals.be > Kalender
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BURGERzAKEN

Stemmen bij volmacht

wanneer mag u een volmacht geven?

•	Als	u	wegens	ziekte	of	een	handicap	niet	naar	het	stembureau	kunt.	 
 U hebt een medisch attest nodig om dit te bewijzen.

•	Als u om beroeps- of dienstredenen niet naar het stembureau 
 kunt. U hebt een attest van uw werkgever nodig om dit te bewijzen.

•	Als u op de dag van de verkiezing om beroeps- of dienstredenen in 
 het buitenland bent opgehouden. U hebt een attest van uw werk 
 gever nodig om dit te bewijzen. Als uw gezinsleden om dezelfde  
 reden niet naar het stembureau kunnen, volstaat voor hen ook het attest.

•	Als u schipper, marktkramer of kermisreizigers bent. U hebt een 
 attest nodig van het schepencollege van de gemeente waar u inge- 
 schreven bent. Voor uw gezinsleden volstaat ook het attest. 

•	Als u op de dag van de verkiezing door een rechterlijke maatregel 
 in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. U hebt een attest  
 nodig van de directie van de instelling waar u verblijft.

•	Als u zich door uw geloofsovertuiging niet in het stembureau kunt 
 aanmelden. U hebt een attest nodig van uw religieuze overheid.

•	Als u een student bent die om studieredenen niet naar het stem-
 bureau kan. Het attest van de studie-instelling is nodig.

•	Als u om een andere reden op de dag van de stemming tijdelijk in 
 het buitenland verblijft en zich niet in het stembureau kunt aanmel- 
 den. Een attest van de burgemeester is nodig. U kunt het attest  
 krijgen op basis van bewijsstukken zoals vervoersbewijzen of re- 
 servatie van buitenlands verblijf. Beschikt u niet over zulke bewijs- 
 stukken, dan kunt u een verklaring op erewoord ondertekenen. 

wie kan een volmacht krijgen?

U mag vrij kiezen wie uw stem bij volmacht uitbrengt. Deze persoon, 
de gemachtigde, moet niet in dezelfde gemeente wonen. De ge-
machtigde moet wel zelf stemgerechtigd zijn. Elke gemachtigde mag 
maar een enkele volmacht hebben. Als u dus met meerdere perso-
nen op reis gaat, moet elke medereiziger een andere gemachtigde 
aanduiden. 

Hoe kunt u een volmacht opstellen?

De dienst burgerzaken stelt de volmacht gratis voor u op. Zowel de 
volmachtgever als de gemachtigde ondertekenen het volmachtfor-
mulier. De volmacht vermeldt de verkiezingen waarvoor ze geldig 
is, de naam, de voornamen, de geboortedatum en het adres van de 
volmachtgever en van de gemachtigde. 

Hoe kunt u stemmen met een volmacht?

De stem van de volmachtgever moet uitgebracht worden in het 

stembureau dat vermeld staat op de oproepingsbrief van de vol-

machtgever. Dus gaat u op de dag van de verkiezing naar het stem-

bureau dat op de oproepingsbrief van de volmachtgever staat. U 

toont aan de voorzitter van het stembureau de oproepingsbrief van 

de volmachtgever, de volmacht, uw identiteitskaart, uw eigen oproe-

pingsbrief en het attest van de burgemeester. 

Meer informatie: dienst burgerzaken, administratief 
centrum, augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50.

 Geboorten

 24/02 Mathis, zoon van Natasja Van Loo en Christiaan Laenen
 28/02 Simon, zoon van Ann Vissers en Jan Laeremans
 28/02 Sebastiaan, zoon van Ann Vissers en Jan Laeremans
 03/03 Hanne, dochter van Christine en Joannes Vanhentenryck
 13/03 Guus, zoon van Annelies Asselberg en Bart Van den Broeck
 14/03 Victor, zoon van Anneleen Van Mechelen en Filip Van Steenbergen
 15/03 Femke, dochter van Els Meir en Fabian Scharre
 15/03 Louise, dochter van Liesbet Van den Eynden en Guy Huysmans
 19/03 Juul, zoon van Sophie Van Reusel en Steven Van de Velde
 23/03 Witse, zoon van Ruth Ceulemans en Werner Willekens
 24/03 Bo, dochter van Nele Van Hecke en Jan De Smet
 25/03 Madelief, dochter van Leen Laenen en Ronny Vingerhoets
 25/03 Olivier, zoon van Kelly De Schutter en Kristof Benijts
 30/03 Loeka, dochter van Sofie Sapion en Kristof Van Hoof
 01/04 Vince, zoon van Nicky Van Gansen en Sven Van Strydonck
 03/04 Princelove, dochter van Niamkey Ehonian en Jonathan Kobbe
 06/04 Nyssa, dochter van Natalie Stuyck en Tom Mertens

 Overlijdens

 04/03 Marcel Verlinden (60)
 06/04 Augusta Van Hout (83), echtgenote van Arthur Claessens
 07/04 Maria Van Den Brande (88), weduwe van Karel Nicolay
 08/04 Walter Van de Poel (68), echtgenoot van Maria Vervecken
 11/04 Rosalia Van Dyck (81), echtgenote van Frans Van Hoof 
 11/04 Frans Mertens (77)
 11/04 Maria Cloots (56), echtgenote van Frans Nuyts
 13/04 Yvonne Ryken (79), echtgenote van Josephus Roodhooft
 16/04 Rolf Barzelaij (84), echtgenoot van Antonia Taconis
 17/04 Dominicus Biermans (71), weduwnaar van Maria Van Loo
 17/04 Franciscus Marissen (87), weduwnaar van Philomena De Ceuster 
 19/04 Karl Schwab (83), echtgenoot van Irena Wagemans
 19/04 Maria Verhoeven (90), weduwe van Jozef Goetschalckx
 20/04 Augustinus Vervecken (85), weduwnaar van Maria Van den Bempt
 21/04 Martine Cools (52), echtgenote van Dirk Francois
 23/04 Gustaaf Van Eester (78), echtgenoot van Louisa Van Camp
 27/03 Anna Notez (87), weduwe van François Cammaerts
 29/03 Margaretha Mertens (83), weduwe van Judocus Belmans 
 29/03 Rosa Van Roie (52)
 01/04 Frans Claes (86), weduwnaar van Elsa Janssens

 Huwelijksaankondigingen

 Bjorn Swerts (Herentals) en Maya Schellers (Herentals) 
 Daniël Belmans (Herentals) en Manuela Haxelmans (Herentals) 
 Roel Lambaerts (Herentals) en Katleen De Cat (Herentals) 
 Bart Michiels (Herentals) en Griet Van Hove (Herentals) 
 Hans Mangelschots (Herentals) en Barbara Tegenbos (Herentals) 
 Adis Arovic (Herentals) en Semina Katovic (Herentals) 
 Tom Van Doninck (Herentals) en Vanessa Wéry (Herentals) 
 Pieter Verboven (Westerlo) en Griet Van Dijck (Herentals) 
 Koen Dauwen (Herentals) en Wendy Stappaerts (Herentals) 
 Filip Frees (Ham) en Dorien van Schoonhoven (Herentals) 
 Bart Van Dyck (Herentals) en Annelies Rotthier (Herentals) 
 Björn Baeten (Herentals) en Liesbet Baum (Herentals) 
 Jeroen Adriaens (Herentals) en Mieke Van de Ponseele (Herentals)

 Huwelijken

 Alois Verheyen (Herentals) en Anita Wynants (Herentals)
 Francis Mens (Herentals) en Maria Verheyen (Herentals)
 Bart Van Eynde (Herentals) en Vicky Verelst (Herentals)
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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

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 

Multiple sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

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

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

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
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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

Op maandag 18 en 25 mei kunt u bloed geven in zaal ’t Hof op de Grote 
Markt 41. De bloedafname vindt telkens plaats van 17.30 tot 20.30 uur.

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 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 0472-22 86 71

praatgroep Nederlands voor anderstaligen 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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OpENiNGSTiJdEN STAdSdiENSTEN
Ma Di wO DO vr Za ZO

aDMinistratieF CentruM
gesloten op vrijdag 1, donderdag 21 en 
vrijdag 22 mei

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
gesloten op vrijdag 1, donderdag 21 en 
vrijdag 22 mei

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
gesloten op vrijdag 1, donderdag 21 en 
zondag 31 mei

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
gesloten op vrijdag 1 en zondag 31 mei

14.00-16.00
18.00-20.00 

10.00-12.00

reCYCLageParK
gesloten op vrijdag 1 en donderdag 21 mei

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

JeugDDienst
gesloten op vrijdag 1, donderdag 21 en 
vrijdag 22 mei

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
gesloten op vrijdag 1, donderdag 21, 
vrijdag 22 en zaterdag 23 mei

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 vrijdag 1, donderdag 21 en 
vrijdag 22 mei

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 vrijdag 1, donderdag 21 en 
vrijdag 22 mei

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 
16 EN 30 MEI
OPEN VAN 9
TOT 12 UUR

tOerisMe HerentaLs
gesloten op vrijdag 1, donderdag 21 en 
vrijdag 22 mei

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 vrijdag 1, donderdag 21 en 
vrijdag 22 mei

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


