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 Herentals, 800 jaar oud en springlevend!

 Beste stadsgenoten,

De zomer breekt stilaan door en Herentals bloeit weer helemaal open. Onze stad maakt zich op voor een zalige 
periode van feest, gezelligheid en niets doen. En dat mag wel na een heel jaar hard werken of voor de kinderen zor-
gen. Het officiële Tourcriterium Herentals Fietst en Feest wordt net als de voorbije jaren ongetwijfeld de topper van 
de zomer. Ongeveer 30.000 wielerliefhebbers staan op post voor de doortocht van de grote heren uit het peloton. 
Samen met het volksfeest de dag nadien blijft dit een evenement waar iedereen naar uitkijkt. We maken ons ook op 
voor de tweede editie van Donderse Dagen. De eerste editie was een succes en dat zal dit jaar niet anders zijn. De 
affiche is weer rijk gevuld met topartiesten voor zowel de beiaard- als de popconcerten. Liefhebbers van klassieke 
muziek, Franse chansons, pop en Nederlandstalige muziek komen ongetwijfeld aan hun trekken.

Maar ook in onze deelgemeenten staan feestelijkheden op het programma. Ook deze zomer kunt u immers een 
bezoekje brengen aan Zandkapelkermis of Morkhovenkermis. De Ronde van Noorderwijk is ondertussen een echte 
klassieker. Deze loopwedstrijd tussen de verschillende wijken beheerst een week lang het dagelijkse leven van de 
Noorderwijkenaars. Bovendien is het een unieke gelegenheid om elkaar bij pot en pint nog eens te ontmoeten en bij 
te kletsen. En wie Herentals, Morkhoven en Noorderwijk eens rustig wil bekijken, kan deelnemen aan leuke wandel- 
en fietstochten. Daarover leest u alles in deze Stadskrant.

U merkt het. Er valt weer heel wat te beleven in onze regio. Het stadsbestuur wenst u dan ook een prettige en ont-
spannende zomer.

uw burgemeester
Jan Peeters

juni juli augustus 2009

AZ Sint-Elisabeth schakelt over op groene energie
zes jaar tijd terug. Nog goed nieuws 
voor mensen die begaan zijn met 
het milieu is dat de CO2-uitstoot 
bijna de helft minder is dan die van 
een klassieke installatie.

Maar niet alleen op het gebied van 
energie spant het AZ Sint-Elizabeth 
zich in om een duurzaam beleid 
te voeren. Het ziekenhuis onder-
steunt duurzaam beleid ook door 
actief te werken rond het label van 
FairTrade-gemeente van de stad. 
Zo kregen de ziekenhuismedewer-
kers op de Internationale Dag van 
de Verpleegkunde eerlijk fruit als 
bedankje voor hun inzet. Op deze 
manieren  werkt het ziekenhuis aan 
een positief beleid tegenover milieu 
en omgeving.

De verbouwing van het AZ Sint-Elisabeth is al 
een tijdje aan de gang. Het ziekenhuis installeer-
de onlangs een hypermodern KWO-systeem 
(koude-warmteopslag). Dit systeem werkt met 
twee bronnen, een koudebron en een warmte-
bron, die zich bevinden op een diepte van onge-
veer 75 meter. 

In de zomer wordt energie gewonnen uit de 
koudebron voor de koeling van het ziekenhuis. 
Hierbij komt warmte vrij, waarmee een warm-
tebron gecreëerd wordt. Die zorgt in de winter 
voor de verwarming van de gebouwen. De in-
stallatie is bovengronds niet zichtbaar en volledig 
geruisloos. Het systeem bezorgt de buurtbewo-
ners dan ook geen enkele overlast.

Het KWO-systeem levert het ziekenhuis een 
energiehoeveelheid op van 550.000 MWh per 
seizoen. Dit betekent een besparing van 59 pro-
cent voor de koeling en verwarming van ven-
tilatielucht. Bij gelijkblijvende energieprijzen ver-
dient het ziekenhuis de prijs van de installatie op 
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
september 2009 moeten uiterlijk op 
maandag 3 augustus bij de redactie zijn. 
De redactie heeft het recht inzendingen 
te weigeren, in te korten en te wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt  op 100 % gerecycleerd papier

Bericht aan onze lezers buiten 
Herentals en in het buitenland

Als abonnee van de Stadskrant ontvangt 
u het gemeentelijk informatieblad van 
Herentals met De Post. In het beste geval 
vindt u de Stadskrant pas enkele dagen na 
de eerste van de maand in de brievenbus. 
U kan de Stadskrant sneller in huis halen 
met de website van het stadsbestuur. 
Op www.herentals.be kunt u op het 
einde van elke maand de Stadskrant voor 
de volgende maand downloaden. Klik op 
Algemene info > publicaties > Stadskrant 
of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.

Volstaat deze online-Stadskrant voor 
u en vindt u het niet langer nodig om 
een gedrukt exemplaar te ontvangen? 
Laat het ons weten: communicatie@
herentals.be.

www.herentals.be
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Feestmarkt op 10 juli 

De Herentalse Marktvereniging vrolijkt elk jaar enkele bijzondere markten op met leuke animatie. Op 
vrijdag 10 juli doet de reus Jef van de Markt zijn ronde over de vrijdagmarkt, samen met een wandelende 
robot, jongleurs, levende standbeelden, clowns, mimespelers en ballonclowns. De bezoekers kunnen 
dan ook genieten van muzikale optredens, een paardenmolen met levende paarden en de gratis bedeling 
van kraslotjes.

Cafetaria De Vossenberg zoekt uitbater 

Het stadsbestuur zoekt voor de cafetaria van het sportcomplex een uitbater. De uitbating wordt ge-
gund met een openbare inschrijving. Geïnteresseerden dienen hun inschrijvingen uiterlijk op 11 juni 
2009 om 11 uur. De inschrijving moet minimaal een maand geldig blijven. U kunt een bestek opvragen bij 
de technische dienst van de stad. Dit kost 10 euro, verzendingskosten inbegrepen. Het referentienum-
mer van het dossier is 2009-044.

Meer informatie: technische dienst - aanbestedingen, tel. 014-28 50 50.

Hulp bij uw belastingaangifte 

Uw belastingaangifte in orde krijgen, is vaak een hele klus. De medewerkers van de controle 
personenbelasting helpen u daarom met het invullen van uw belastingbrief. Op vrijdag 12 juni kunt u 
hiervoor terecht in het oude gemeentehuis van Morkhoven en op maandag 15 juni in de Brouwerij in 
Noorderwijk, telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 14 uur. U kunt ook elke weekdag van 9 tot 11.45 uur 
terecht op het controlekantoor in de Belgiëlaan 31. Dit jaar vult u de aangifte in van de personenbelasting 
voor het aanslagjaar 2009 (inkomsten van 2008). Als u van deze dienst gebruik wil maken, brengt u alle 
nuttige documenten en betalingsbewijzen mee. Indien u gehuwd of samenwonend bent en alleen naar 
de zitdag komt, mag u niet vergeten uw partner de aangifte vooraf te laten ondertekenen. U kunt uw 
aangifte ook elektronisch invullen en ze via het internet terugsturen op www.tax-on-web.be. 

Met al uw vragen over de belastingen kunt u terecht op het nummer 02-572 57 57.

Hoe uw belastingsbrief invullen op het internet?

Sinds enkele jaren kunt u via het internet uw belastingsbrief invullen op www.taxonweb.be. Hiervoor 
hebt u uw digitale identiteitskaart nodig en een kaartlezer. Weet u niet hoe dit moet? Kom dan naar het 
openbaar computerlokaal ’t Peeseeke, Nederrij 115. Senioren kunnen ook terecht in het cybercafé van 
dienstencentrum ’t Convent. 

De begeleiders leggen u uit hoe u een kaartlezer moet installeren en gebruiken en hoe u met Tax on 
Web moet werken. Let op: u kunt hier niet terecht om uw belastingsbrief te laten invullen! ’t Peeseeke 
is open op maandag, dinsdag en woensdag tussen 13 en 16 uur en op donderdag en vrijdag tussen 10 en 
12 uur. In het cybercafé kunt u terecht op vrijdagnamiddag tussen 14 en 16 uur. 

’t Peeseeke, Nederrij 115, tel. 014-24 66 97, www.peeseeke.be.
Cybercafé ‘t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00.

Fietsgraveren 

Inwoners van Herentals die de volgende maanden hun fiets laten graveren, 
maken kans op een veilig fietsslot. Elke maand loten we een gelukkige 
uit. De winnaar van april is Matthias Bruynseels. Deze zomer vinden er 
fietsgraveersessies plaats op 20 juni, 18 juli en 22 augustus, telkens om 13 
uur in het verkeerseducatief centrum aan de Vorselaarsebaan, naast het 
Netepark.
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Een dringende oproep voor de brandweer? Bel 100 of 112 

Als u de brandweer dringend nodig hebt, moet u bellen naar het nummer 100 of 112. Oproepen via 
deze nummers verlopen sinds kort volledig automatisch. Met een digitale code worden alle gegevens 
doorgestuurd naar de centrale in de brandweerkazerne, zodat de brandweermannen zeer snel kunnen 
uitrukken. De brandweer doet nu een oproep aan mensen die thuis of op het werk een automatisch 
brandalarm hebben. Veel van die alarmen staan nog geprogrammeerd op het nummer 014-23 15 15. Die 
oude alarmlijn is alleen nog in gebruik voor minder dringende zaken, zoals wespennesten, wateroverlast 
en stormschade. Hebt u een automatisch brandalarm? Kijk het dan even na en zorg ervoor dat 100 of 
112 staat ingesteld om de brandweer te waarschuwen.

Nieuw noodnummer Child Focus 

Child Focus heeft een nieuw noodnummer: 116000. Dit noodnummer vervangt het oude nummer 110 
voor alle meldingen over de verdwijning of het seksuele misbruik van kinderen. Het nummer is gratis, 
anoniem indien gewenst en is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Dit nieuwe nummer 
zal op termijn in alle Europese landen worden ingevoerd. Zo weten reizigers binnen Europa altijd 
welk nummer ze moeten bellen wanneer er een kind is verdwenen. In elk land wordt één instantie of 
organisatie aangeduid, die alle 116000-oproepen uit dat land ontvangt en behandelt. In België is dat 
Child Focus.

Straatfeesten 

Wilt u een feest organiseren in uw straat en iedereen die in de buurt woont de kans geven om mee 
te feesten? Dan helpt het stadsbestuur u hier graag een handje bij. De stad zorgt ervoor dat uw straat 
verkeersvrij is en stelt materiaal, zoals tafels en stoelen, ter beschikking. Bovendien krijgt u ook een 
subsidie van 50 euro. U moet 30 dagen voor de festiviteiten een aanvraag indienen bij de dienst sociale 
zaken en preventie in het administratief centrum. Het aanvraagformulier vindt u bij de dienst zelf of op 
www.herentals.be (algemene info > formulieren en documenten > formulieren).

Vrijstellingen en kortingen op uw waterfactuur 

De gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdragen zijn de kosten die u betaalt 
voor het afvoeren en zuiveren van het afvalwater. Sinds 2005 maken die kosten deel uit van de 
waterprijs. U kunt voor deze bijdragen een vrijstelling of korting krijgen. U hebt recht op een vrijstelling 
als u de inkomensgarantie voor ouderen, een leefloon, een levensminimum, een inkomensvervangende 
tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een 
tegemoetkoming voor personen met een handicap ontvangt. Ook gezinnen en bedrijven die hun eigen 
afvalwater zuiveren, kunnen een vrijstelling krijgen. Verder is er een korting voor bedrijven die duidelijk 
minder water lozen dan ze opnemen en voor landbouwers.

Meer informatie: tel. 0800-90 300 of op www.pidpa.be.

Nieuwe wachtlijsten voor nieuwe sociale woonprojecten 

De sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard opent op maandag 15 juni om 17 uur nieuwe wachtlijsten 
voor het huren van nieuwe appartementen en woningen in de Sint-Jobsstraat 138, Nieuwstraat 60, 
Eyckelenberg en het Begijnhof. Om u in te schrijven, hebt u volgende documenten nodig: samenstelling 
van gezin met vorige adressen, aanslagbiljet van de belastingen (inkomsten 2006, aanslagjaar 2007), 
diploma of getuigschrift lager of hoger onderwijs.

Meer informatie: Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6, tel. 014-85 98 00, elke werkdag 
open van 9 tot 12 uur en op maandagavond van 17 tot 19 uur.

Juni Compostmaand
Als u meer te weten wilt komen over 
composteren, kunt u op zondag 7 juni 
tussen 11 en 16 uur het compostpark 
van Kleerroos bezoeken. Ter gelegen-
heid van Juni Compostmaand stellen 
de Herentalse compostmeesters het 
park open voor het publiek. Er staat 
een feesttent, waar u iets kunt drinken. 
Bovendien verloot de stad een gratis 
compostbak onder de bezoekers. Juni 
Compostmaand vindt elk jaar plaats in 
Vlaanderen en is een gemeenschappe-
lijk initiatief van de OVAM, Vlaco vzw, 
de gemeenten, de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en de com-
postmeesters.

Taxus snoeien tegen  
kanker
De stad neemt opnieuw deel aan het 
project Vergroot de Hoop. Tussen 15 
juni en 15 september kunt u jong, zuiver 
en vers taxussnoeisel gratis afleveren 
op het recyclagepark. In het snoeisel 
van de taxushaag zit een stof die ge-
bruikt wordt om geneesmiddelen te-
gen kanker te maken. Bovendien gaat 
per kubieke meter ingezameld snoeisel 
40 euro naar Kom op tegen Kanker.

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

Voorkom 
baarmoederhalskanker
Baarmoederhalskanker is bij vrouwen 
een veelvoorkomende soort van kanker. 
Als het op tijd wordt ontdekt, kan het 
genezen worden. Een uitstrijkje is een 
eenvoudig middel voor een pijnloos baar-
moederhalskankeronderzoek. Hebt u 
van de dienst sociale zaken en preventie 
een brief en een geel formulier ontvan-
gen? Maak dan een afspraak met uw arts. 
Als u het gele formulier invult, kunnen we 
het onderzoek naar baarmoederhalskan-
ker efficiënt en eenvoudig laten verlopen. 
Zo kunnen we u in de toekomst nog be-
ter helpen en begeleiden. Het formulier 
deponeert u in de speciale gele brieven-
bussen bij de preventiedienst in het admi-
nistratief centrum, in de bibliotheek en in 
cc ’t Schaliken.

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

Geniet van de zon met 
gezond verstand! 

Eindelijk, de zon is er weer. De natuur 
komt weer tot leven, alles groeit en 
bloeit. Maar wist u dat de zon niet alleen 
goed is voor de natuur maar ook voor 
u? Zon is gezond. Veel huidziekten, zo-
als psoriasis, worden verlicht door het 
zonlicht, breuken genezen sneller en 
wie met gewrichtspijnen kampt, heeft 
daar in de zomer vaak wat minder last 
van. De zon activeert vitamine D in ons 
lichaam. Bovendien werkt de zon ook 
als een natuurlijk antidepressivum. Wie 
wordt er niet vrolijk van zonlicht? 

Zon is dus gezond. Toch kunt u maar 
beter niet te veel zonnebaden, want 
dat kan oogziekten zoals cataract ver-
oorzaken. Te veel zon is ook niet goed 
voor uw huid. Die wordt sneller oud. 
Huidziekten zoals acne kunnen verer-
geren. Een overdreven blootstelling aan 
de ultravioletstralen van de zon ver-
zwakt ook het afweersysteem van de 
huid. Dit bevordert het ontstaan van 
huidkanker, met het melanoom als zijn 
meest agressieve vorm.

Meer weten? Surf naar
www.veiligindezon.be en www.
huidkanker.be/veiligzonnen.php.

Wees discreet …
•	Licht	vertrouwenspersonen	in	over	de	periode	dat	u	afwezig	bent.	Vraag	hen	om	de	brievenbus	leeg 
 te maken en af en toe de rolluiken op te halen en neer te laten.
•	Vermijd	zichtbare	tekenen	van	afwezigheid.	Laat	geen	berichtje	achter	op	uw	deur	dat	uw	afwezigheid 
 vermeldt.
•	Zet	de	thuisleveringen	van	de	bakker	of	de	melkboer	stop,	zodat	er	geen	brood	of	melk	op	uw	drem- 
 pel achterblijft.
•	Maak	geen	vermelding	van	uw	afwezigheid	op	uw	antwoordapparaat	en	schakel	indien	mogelijk	uw 
 telefoon door naar uw gsm of een ander toestel.
•	Zorg	dat	uw	huis	er	bewoond	uit	ziet.	Werk	met	tijdschakelaars	voor	de	verlichting	en	laat	deze	ook	 
 regelmatig de radio spelen. 
•	Laat	beplantingen	regelmatig	onderhouden	en	zichtbare	grasperken	maaien	door	uw	vertrouwens- 
 persoon of familielid.

Bescherm uw bezittingen …
•	Controleer	de	beveiliging	van	toegangen:	ramen,	deuren,	keldergaten,	koepels	en	dakvensters.
 Bewaar ladders en tuingereedschap binnenshuis of in een goed afgesloten tuinhuis; laat het niet bui- 
 ten rondslingeren.
•	Verberg	aantrekkelijke	en	gemakkelijk	mee	te	nemen	spullen:	gsm,	videomateriaal,	laptop,	…
•	Berg	waardevolle	 goederen	op	 in	 een	 kluis	of	 bij	 een	bank.	Als	dat	 niet	 kan,	 bewaar	 ze	dan	niet	 
 allemaal op één plaats.

De sleutels …
•	Sluit	ramen	en	deuren	van	uw	huis,	garage	en	tuinhuis.	Sluit	ook	roosters	en	hekken,	desnoods	met	 
 een kettingslot.
•	Laat	sleutels	nooit	op	sloten	zitten	en	bewaar	uw	sleutels	buiten	het	zicht	op	een	verdoken	plaats	of 
 in een kluis.
•	Geef	huissleutels	en	sleutels	van	thuisgelaten	voertuigen	aan	een	vertrouwenspersoon	of	neem	ze 
 mee. Doe achtergelaten voertuigen op slot.
•	Vermeld	uw	adres	niet	op	sleutelhangers.	Als	u	ze	verliest	of	ze	worden	gestolen,	is	de	weg	naar	uw	 
 voordeur wel heel erg kort.

De lokale politie …
Breng de lokale politie op de hoogte van uw periode van lange afwezigheid. Ze kan op uw woning 
letten. U vindt een aanvraagformulier voor woningtoezicht op www.herentals.be (algemene info > 
formulieren en documenten > formulieren). 

Wat mag u doen in het park? 

Om het parkreglement bekend te maken bij de 
parkbezoekers, plaatste het stadsbestuur info-
borden in het Spaans Hofpark, het Stadspark en 
aan kasteel Le Paige. Leuke tekeningen maken 
de bezoekers duidelijk wat er wel en niet mag in 
het park. Zo weet u dat u deze zomer in de par-
ken mag sporten op de sportvelden en luieren 
op het gras terwijl u geniet van de stilte of van 
zachte muziek.

De vakantie komt er aan! Leuk! Maar …
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TOERiSME iN EiGEN STREEK
Voor een leuke vakantie hoeft u niet altijd ver te reizen. Ook Herentals heeft heel wat 
toeristische troeven. Om die op een aangename manier te ontdekken, kunt u te voet 
of met de fiets door de stad en haar groene omgeving trekken. Bij Toerisme Herentals 
kunt u alle fiets- en wandelkaarten krijgen.

Toeristische fiets- en wandelzoektocht

Nog tot zondag 13 september kunt u deelnemen aan de leerrijke maar ontspannende fietszoektocht 
van het Groene Neteland. Voor wie Herentals liever te voet verkent, is er een wandelzoektocht. De 
deelnameboekjes kosten 2,50 euro en zijn te koop bij Toerisme Herentals. Doe mee en maak kans op 
een leuke prijs!

Zomerwandelingen

In juli en augustus vinden de jaarlijkse zomerwandelingen plaats. De vier wandelingen hebben elk een 
thema, zijn gratis en worden begeleid door een ervaren gids. De wandelingen vertrekken om 14.30 uur 
aan de Lakenhal, alleen de wandeling op 23 augustus vertrekt aan de Sint-Bavokerk in Noorderwijk.

Zondag 12 juli: Hedendaagse architectuur in Herentals
Zondag 26 juli: Het verhaal van Ernest Claes
Zondag 9 augustus: Het interbellum
Zondag 23 augustus: Op weg naar Sint-Bavo

Fietstochten

De fiets is een uitstekende manier om Herentals en omgeving te ontdekken. Daarom organiseert Toe-
risme Herentals elke zomer twee interessante themafietstochten. De fietstochten zijn gratis en worden 
begeleid door twee ervaren gidsen. Het vertrek is om 14.30 uur aan de Lakenhal.

Zondag 19 juli: Vaarwater in Herentals
Zondag 16 augustus: De Aa-vallei

De Schakel: de leukste afsluiter van de zomervakantie! 

Tijdens het laatste weekend van augustus schakelen de Antwerpse Kempen een versnelling hoger. Tal-
loze unieke en bewegwijzerde parcours sturen u op een verrassende ontdekkingstocht door het land 
van buitenpretjes. Al wandelend of al fietsend schakelt u zelf een tocht samen en bepaalt u wat u onder-
weg zal beleven. Langs de wandelparcours en fietsroutes zijn tal van bezienswaardigheden open voor 
bezoek en kunt u genieten van animatie en muziek, gezellige terrasjes en streekspecialiteiten.

Op zaterdag 29 augustus komen wandelliefhebbers volop aan hun trekken. De wandelaars schakelen 
naar hartenlust en op eigen tempo wandellussen aan elkaar in Hoogstraten, Kasterlee, Meerhout en 
Mol. Ook begeleide wandelingen staan op het programma. Na het wandelavontuur kunt u mee aan-
schuiven voor een hapje en een drankje. Kinderen worden verwend met extra animatie.

Tijdens het fietsfeest op zondag 30 augustus kunt u kiezen tussen fietstochten van 19 tot 115 kilometer. 
In Herentals kunt u starten aan De Boskantien, Wijngaard 26. Tijdens een dagje fietsen langs unieke en 
bewegwijzerde routes verkent u tal van leuke plekjes in Herentals en omgeving. Onderweg kunt u zich 
laten verleiden door allerlei versnaperingen en animatie.

    Toerisme Herentals, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,
    toerisme@herentals.be.
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Na het succes van vorig jaar trakteert 
cultuurcentrum ’t Schaliken u deze 
zomer op de tweede editie van Don-
derse Dagen. Donderse Dagen bestaat 
uit een reeks pop- en beiaardconcer-
ten. Elke donderdag van juli en augus-
tus kunt u in Herentals een optreden 
bijwonen. De optredens vinden plaats 
op het buitenplein van cultuurcentrum 
’t Schaliken. Ze beginnen telkens om 
20.30 uur. Bij slecht weer wijken de 
optredens uit naar de foyer van cc ’t  
Schaliken. De gewone beiaardconcer-
ten van 16 en 23 juli kunt u volgen vanaf 
een terras op de Grote Markt. 
De toegang is gratis.

Beiaardconcerten

Donderdag 2 juli om 20.30 uur op het 
buitenplein
Koen van Assche op mobiele beiaard en 
harpkwartet Harpe Diem
Gevoelige snaar 

Donderdag 16 juli om 20.30 uur
Koen Van Assche op de beiaard van de 
Lakenhal
Zomerse swing

Donderdag 23 juli om 20.30 uur
Koen Van Assche op de beiaard van de 
Lakenhal 
Zomerse romantiek

Donderdag 6 augustus om 20.30 uur op 
het buitenplein
Koen van Assche op mobiele beiaard en 
accordeonkwartet A4
Virtuoze en meeslepende ritmes 

Popconcerten

Donderdag 9 juli om 20.30 uur
Bulsjivism XL featuring Raf Walschaerts 
(Kommil Foo) 
Americana-night

Raf Walschaerts vormt met zijn broer Mich 
het duo Kommil Foo en is een ongelooflijke 
fan van Amerikaanse singer-songwriters. Het 
is dan ook niet toevallig dat Raf en Bart Buls 
elkaar voor het eerst ontmoetten bij een 
Bob Dylan-tribute. Er ontstond onmiddellijk 
een muzikale vriendschapsband. De twee gin-
gen ook samen op tournee langs de culturele 
centra voor een grootse Johnny Cash-tribute. 
In Herentals brengen Bulsjivism XL en Raf  
Walschaerts een mix van Westcoast- en Ame-
ricana-muziek van The Eagles, Jackson Browne, 
Tom	Petty,	Neil	Young	…

Donderdag 13 augustus om 20.30 uur
Derek en Mich Van Hautem
Des chansons 

Derek en Yves Meersschaert in het eerste deel 
en Mich Van Hautem en Guus Westdorp in het 
tweede deel spelen de grootste Franse chan-
sons. Singer-songwriter Derek vormde samen 
met Yves Meersschaert het duo Derek & Vis. 
Yves Meersschaert staat al vijftien jaar als pia-
nist aan de zijde van Derek. Hij ging op tournee 
met onder andere Lieven Tavernier, Herman 
Brusselmans en Warre Borgmans. 
Micheline Van Hautem en meesterpianist Guus 
Westdorp brengen hoogtepunten uit de Brel-
show L’ esprit de Jacques en verrassingen uit 
het Piaf-oeuvre. De muziek van Brel voerde 
haar van Edinburgh tot Australië, waar ze volle 
zalen lokte. Pianist Guus Westdorp begeleidde 
bekende artiesten als Toon Hermans, Liesbeth 
List and Mathilde Santing. 

Donderdag 20 augustus om 20.30 uur
Sarah, Pallieter en Bulsjivism
Jimi Cash en A Tribute to Sheryl Crow 

Zangeres Sarah de Koster stort zich op het 
repertoire van haar grote idool Sheryl Crow. 
Ze wordt bijgestaan door levensgezel Pallie-
ter Van Buggenhout, gitarist van The Magical  
Flying Thunderbirds. Als uitsmijter serveert 
Jimi Cash u een cocktail van Jimi Hendrix 
en Johnny Cash. De groep bestaat uit Tom  
Lodewijckx	(Clouseau,	Tom	Helsen,	…)	op	gi-
taar en zang,  Herman Cambré (Clouseau,

Nathalia, ...) op  drums en bas en Bart Buls (Bul-
sjivism,	Guy	Swinnen,	…)	op	gitaar,	bas	en	zang.

Donderdag 27 augustus om 20.30 uur
Bulsjivism XL featuring Ernst Jansz en 
Lenny Maas
Nederlandstalig

Ernst Jansz (Doe Maar) en Bart Buls kennen el-
kaar nog van The Covers, een groep die Bart 
oprichtte in 1986. Ze ontmoetten elkaar on-
langs opnieuw bij een optreden van Lenny Maas 
(Lenny en de Wespen). De vonk was er nog 
altijd, en daarom besloten ze om deze zomer 
een aantal sfeervolle optredens in elkaar te ste-
ken met eigen werk van Lenny, Ernst en Doe 
Maar. Bulsjivism XL zorgt voor een aangepaste 
begeleiding.

donderse dagen logo.pdf   29-04-2008   10:31:04
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Braderij
van woensdag 24 tem 

zaterdag 27 juni

Gratis circusvoorstelling
op woensdag, donderdag en vrijdag

Animatie

‘Winkel en win’ wedstrijd

Vuurwerk op zaterdag

thals stadskra braderij 09.indd   1 19-05-2009   16:10:50
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SUpERvLiEG
Zondag 14 juni landt SuperVlieg in Herentals. SuperVlieg is een pittig cultureel kinderfeest met theater, film, muziek, dans, 
workshops en animatie. Dit bruisende gebeuren voor kinderen vanaf vier jaar met hun familie en vrienden vindt plaats in en om 
cc ’t Schaliken, zaal ’t Hof, de Lakenhal, de bibliotheek en het Stadspark. Een toegangsbadge kost 3 euro en kunt u op voorhand 
kopen aan de balie van ’t Schaliken. Op de dag zelf kunt u toegangsbadges kopen aan de infostand op de Grote Markt. Met een 
toegangsbadge kunt u deelnemen aan alle activiteiten van SuperVlieg.

Programma

Voor alle leeftijden:

Perpetuum mobile 
van 13 tot 13.20 uur, 15 tot 15.20 uur en 17 tot 17.20 uur in de foyer 

Gadjo Joe
van 13.15 tot 13.45 uur, van 15 tot 15.40 uur en van 16.30 tot 17.15 uur 
in het Stadspark 

Samenzangspel door de Academie voor Muziek en Woord, Freinet-
school Ibis en basisschool De Leertuin (reserveren noodzakelijk)
van 16.30 tot 17.10 uur in de schouwburg

Leonardo van Theater Tieret
doorlopend van 13 tot 17 uur op de Grote Markt 

Flits van Theater Stap 
doorlopend van 14 tot 17.30 uur in het Stadspark, op het buitenplein 
en op de Grote Markt

La linea 
door de Academie voor Beeldende Kunst 
doorlopend van 14 tot 17 uur in de Lakenhal 

Circustechnieken
doorlopend van 14 tot 17 uur in het Stadspark 

De Charel plooit 
doorlopend van 13 tot 17 uur in het Stadspark en op de Grote Markt 

Een nieuwe snoet
doorlopend van 13 tot 17 uur op de Grote Markt 

Muziekmobiel
doorlopend van 14 tot 17 uur op de Grote Markt 

Versier je vlieg
doorlopend van 14  tot 17 uur bij de jeugddienst in het Stadspark 

Van 3 tot 6 jaar

De Bangelijke Sprookjesmolen
van Theater Froe Froe 
doorlopend van 13 tot 17 uur op de Grote Markt 

Van 3 tot 8 jaar

Weet je nog? 
van Enna-Dien Blink 
(reserveren noodzakelijk)
van 16  tot 16.45 uur in de kamertheaterzaal van ’t Hof 

Van 4 tot 6 jaar

Workshop Vliegen
van Artforum vzw (reserveren noodzakelijk)
van 13.30 tot 14.30 uur en van 16 tot 17 uur in zaal ’t Hof
 

Van 4 tot 7 jaar

Hekselien 
(reserveren noodzakelijk)
van 11 tot 12 uur in de bibliotheek 

Vanaf 6 jaar

Een Fair Trade-ontbijt voor de film 
(reserveren noodzakelijk)
om 10 uur in de foyer 

Film Azur en Asmar 
(reserveren noodzakelijk)
van 11 tot 12.40 uur in de schouwburg 

Billy the Tit 
door Theater Froe Froe 
van 13.30 tot 13.50 uur, van 15.30 tot 15.50 uur en van 17 tot 17.20 uur 
op het buitenplein 

Alice 
(reserveren noodzakelijk)
van 14 tot 15 uur in de schouwburg 

Kunstoppad 
(reserveren noodzakelijk)
van 13.15 tot 14.45 uur en van 15.30 tot 17 uur in de tuinzaal van ’t Hof 

Hiphop 
(reserveren noodzakelijk)
van 12.30 tot 13.15 uur en van 15 tot 15.45 uur in zaal ’t Hof  

Voor meer informatie en
 inschrijvingen kunt u terecht bij:

cultuurcentrum ’t Schaliken, 
Grote Markt 35, 2200 Herentals. 

tel. 014-28 51 30
cultuurcentrum@herentals.be

www.schaliken.be
www.SuperVlieg.be.
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Frescamente
Met violiste Jolente De Maeyer,  
halve finaliste van de Koningin 
Elisabethwedstrijd.
Invitation: Aperitiefconcert
Zondag 14 juni om 11 uur
Lakenhal

Frescamente is een jong en eigenzin-
nig ensemble dat zoekt naar onbekende
en nieuwe werken voor een niet- 
evidente bezetting. Met Invitation nodigt 
Frescamente u uit uw oor te luisteren 
te leggen bij enkele minder bekende 
componisten: Jan Ladislav Dussek, Carl 
Heinrich Reinecke en Darius Milhaud. 
Deze drie componisten leefden niet al-
leen elk in een andere eeuw maar ook in 
een compleet andere muzikale wereld. 
U hoort in dit programma dan ook klas-
sieke, romantische en twintigste-eeuwse 
muziek. De toegangsprijs is 8 euro. 
Met een abonnement betaalt u 5 euro. 
Hebt u recht op korting, dan betaalt u  
6,50 euro.

Wim Helsen 
Het uur van de prutser
Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni om 
20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken
UITVERKOCHT!

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

CULTUURpROGRAMMA ’T SCHALiKEN
Seizoen 2009 - 2010

De nieuwe seizoensbrochure is klaar. Iedereen die ooit een ticket bij het cultuur-
centrum kocht, krijgt de brochure gratis in de bus. Als u graag een gratis brochure 
ontvangt, mail of bel dan uw gegevens door naar cc ’t Schaliken. De abonnemen-
tenverkoop heeft plaats op zaterdag 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

Cultuurcafé 
Zomers zangfeest met drie tenoren
Zaterdag 20 juni om 15 uur
Fundatiehuis, Begijnhof 27
Toegang gratis

De drie andere tenoren, zo noemen ze zich: Luc, Fons en Mil. Annemie en Lucien zingen ook mee en 
Urbain begeleidt hen op piano. Ze brengen bekende liederen en meezingers uit de eerste helft van 
de vorige eeuw. Het gaat om stemmige en plezierige liederen, liefdesliederen en drinkliederen. Die 
zijn vaak van Vlaamse oorsprong, maar komen net zo goed uit onze buurlanden. Iedereen mag mee-
zingen en dat is dan ook de bedoeling. Bij zonnig weer vindt het zangfeest plaats op het grasveldje 
voor het Fundatiehuis, anders binnen.

Wenst u zelf een optreden te geven in het cultuurcafé (muziek, woord, …) dan kunt 
u met uw voorstel terecht op info@cultuurraadherentals.be of bij de dienst cultuur-
beleid in ’t Schaliken.

Nestor 2009 

Op zaterdag 22 augustus reiken literair tijdschrift Heibel en de cultuurraad voor de derde maal de 
Nestorprijzen uit voor verdienstelijke kunstenaars uit Vlaanderen. Laureaten van dit jaar zijn Cas 
Goossens, voormalig hoofd van de BRT, en de jong overleden zanger Louis Neefs. De plechtigheid 
vindt plaats in cc ’t Schaliken en wordt opgeluisterd met een kort optreden van Conny Neefs. De 
toegang is gratis.

Feestelijke 11 juliviering 

Op zaterdag 11 juli om 20 uur vindt in de Lakenhal de traditionele 11 juliviering met academische 
zitting plaats. De gelegenheidstoespraak zal zoals gewoonlijk gegeven worden door een prominente 
Vlaamse spreker. Zangkoor De Gagel verzorgt de muziek. De toegang is gratis. De 11 juliviering is 
een organisatie van het stadsbestuur in samenwerking met de cultuurraad.

Koopjes in de bib 

Hebt u een onverzadigbare leeshonger, maar is uw boekenbudget beperkt? Zoekt u een boek, cd, 
video of cd-rom voor weinig geld? Hebt u extra lectuur nodig voor de vakantieperiode? Kom dan 
naar de boekenverkoop in de bib. U hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn om te komen snuffelen. 
De verkoop vindt plaats in de inkomhal van de bib, tijdens de openingsuren. Op zaterdag 6 en 
zondag 7 juni kunt u romans, video’s en dvd’s kopen, op zaterdag 13 en zondag 14 juni jeugdboeken 
en op zaterdag 20 en zondag 21 juni informatieve werken. De materialen worden verkocht aan een 
vriendenprijsje. De opbrengst gaat naar 11.11.11.

Meer informatie: bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50.

seizoen 
‘09-’10

Speeltijd voor iedereen! 
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TENTOONSTELLiNGEN

r’Auw 

Van zaterdag 18 juli tot en met 
zondag 9 augustus
Open op woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
14 tot 17 uur
Lakenhal

Kunstenaarscollectief r’Auw uit Brecht 
brengt niet enkel schilders bij elkaar, 
maar heeft ook een muzikant, een ci-
neast en fotografen in de rangen. Geen 
alledaags gezelschap dus. Eén ding heb-
ben alle leden gemeen: hun passie voor 
beeldende kunst. Deze groepstentoon-
stelling zal u dan ook aangenaam ver-
rassen.

Art @ Le Paige 
Van zondag 5 juli tot en met
zondag 2 augustus
Van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

Het arboretum van kasteel Le Paige 
transformeert tijdens de zomermaan-
den opnieuw tot een heuse beelden-
tuin met werk van meer dan twintig 
Vlaamse beeldhouwers. In het kasteel 
kunt u historische textiel uit het Mode-
museum van de Provincie Antwerpen 
bewonderen. De provincie bezit heel 
wat archivalia van La Campinoise, een 
kanthandel uit de vroege twintigste 
eeuw die Fanny Dierckxens uitbaatte, 
een van de laatste bewoonsters van 
kasteel Le Paige. Deze geschiedkundige 
textielproducties kunt u vergelijken met 
hedendaagse textiele kunst van Marie 
José Daniëls, Betty Cuykx en François 
Blommaerts.

Uitstap
Op zaterdag 1 augustus kunt u een 
daguitstap maken naar Antwerpen. In 
de voormiddag krijgt u een rondleiding 
op de tentoonstelling Paper Fashion in 
het Modemuseum en in de namiddag 
een rondleiding in het designcentrum 
Winkelhaak. 

Inschrijven kan bij cc ’t Schaliken 
tot en met maandag 13 juli.

Open atelier dag tekenacademie
Op zaterdag 20 en zondag 21 juni en op zaterdag 29 en zondag 30 augustus
Van 13 tot 18 uur
Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 77

Naar jaarlijkse traditie stellen de leerlingen een selectie van de jaarwerken tentoon in de academie. 
De kinder- en jeugdateliers en de ateliers beeldhouwkunst, schilderkunst, tekenkunst, vrije grafiek en 
keramiek nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen. In het academiecafé kunt u bij een glas 
nog wat napraten met leerlingen, oud-leerlingen en docenten.
De eindwerken zijn ook te bezichtigen in de Lakenhal van woensdag 17 tot en met zondag 28 juni. De 
tentoonstelling is open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.

Kinderexpo 
Van zondag 14 tot en met zondag 28 juni
Open woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
en zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal

De kinderen van Herentals en omgeving bruisen van creativiteit, beeldend talent en 
kunstzinnigheid. Het bewijs hiervan wordt geleverd op de eindejaarstentoonstelling van de kinderate-
liers van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst.

IN SITU, kunst in de stad 
Van zaterdag 20 juni tot en met woensdag 30 september
Verschillende locaties in Herentals

Op zaterdag 20 juni om 11.30 uur opent IN SITU, een fiets- en wandelroute langs kunstwerken op ver-
schillende locaties in de stad. U vindt een stadsplan met de verschillende locaties op www.herentals.be  
(Onderwijs > academie voor beeldende kunst).

Kristine Van de Sype en Danny Spruyt 

Vitrine, de nieuwe galerie van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, toont beeldhouwwerken 
van Kristine Van de Sype en Danny Spruyt. U kunt de tentoonstelling bezoeken van zaterdag 30 mei tot 
dinsdag 30 juni en van dinsdag 1 september tot woensdag 30 september. De galerie is open op maan-
dag, dinsdag en woensdag van 13 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur.
U kunt de kunstwerken ook bezichtigen tijdens de open atelier dagen op 20 en 21 juni en 29 en  
30 augustus.

Ruben Kindermans 
Playing
Van 10 april tot en met 19 juni
Glazen wand cc ’t Schaliken
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Gelieve DeZe affiCHe aaN uW 
straatveNster te PlakkeN.  
ZoDoeNDe Geeft u , 
als HereNtalseNaar, 
uitiNG aaN uW sYmPatHie 
voor Het Criterium.

BeDaNkt 
voor Het uitHaNGeN 
vaN DeZe affiCHe

www.herentalsfietst.be

HerentalsFIETST

www.herentalsfeest.be

HerentalsFEEST

P r o G r a m m a

P r o G r a m m a

30 juli 2009

31 juli 2009

13.00 - 20.00 randanimatie: zandbak, LU attractiepark, springkastelen,

 adventurepark (29 Bn Log)

13.00 -18.45  Vlaamse Wielerschool op het parcours

 Inititiatie jeugd olv. Vlaamse Wielerschool op de markt

 Afwachtingswedstrijden mindervaliden

 Afwachtingswedstrijd voor nieuwelingen 

 “De Grote prijs Delta tenten”

 Internationaal criterium voor militairen

 Afwachtingswedstrijd voor dames elites

16.00 – 18.00 cardio fietsen op het podium

18.45 - 19.30 publiciteitskaravaan

19.00 - 19.20 Voorstelling renners op het podium

19.20 - 19.30 Voorstelling alle renners op het parcours

19.30 - 21.50 5de NA-TOUR CRITERIUM “Herentals Fietst”
21.50 - 22.00 Huldiging winnaar, 2de, 3de en tussenspurten op podium

22.00 - 23.30 Optreden van muzikale gast 

13.00 - 20.00 randanimatie: zandbak, LU attractiepark, springkastelen, 
 adventurepark (29 Bn Log), kindergrime
PODIUM
13.30 - 14.45  studio 100 tV band met piet piraat
15.00 - 16.00  samson ballet (aanleren en demonstratie van dansjes)
16.30 - 17.00  Uitslag kinderloopkoers
17.00 - 18.00  Initiatie nieuwe aerobic vorm
18.00 - 19.00  Fatty K Upgraded (human beatbox)
19.00 - 19.30  Milk Inc.
20.45 - 21.15  Opening door live Band “the Bul Dogs”
21.15 - 23.30  the Bul Dogs met gasten: Gene thomas, eline De Munck, 
 tom Helsen, nicole & Hugo
MARKT
17.00 - 18.30  Circusinitiatie

PARCOURS
15.00 - 16.00 Kinderloopkoers
16.30 - 17.30  Motorstunts ter hoogte van café De ton
18.30 - 20.30  LU 2u van Hertals (stratenloop), 
 met op verschillende plaatsen optredens
TENT
13.00 - 20.00 Inschrijvingen LU 2U van Hertals
20.45 - 21.00 Uitslag LU 2U van Hertals
21.10 - 22.00 Initiatie en demonstratie salsa door Guy sas & danscenter time Out
22.00 - 22.15 Demonstratie door het Time Out formatie team
22.15 - 23.00 Initiatie en demonstratie ruera door Guy sas & danscenter time Out
23.00 - 03.00 Vrij dansen en party met discobar Double Groove

ADV Stadskrant.indd   2 05-05-2009   18:55:00
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vAKANTiEWERKiNGEN
Buurtspeelpleinwerking 
Het stadsbestuur organiseert buurtspeelpleinwerkingen in de verschillende wijken van de stad. De speel-
pleinwerking Koninkrijk vindt plaats van maandag 6 juli tot vrijdag 24 juli in de vrije basisschool De Wegwij-
zer in Morkhoven, de speelpleinwerking Sterrebos vindt plaats van maandag 3 tot vrijdag 21 augustus in de 
vrije basisschool aan de Ring in Noorderwijk en de speelpleinwerking Diependaal vindt plaats van maandag 
13 juli tot vrijdag 28 augustus in het buurthuis van Diependaal. Tijdens de week van 3 tot 8 augustus is de 
speelpleinwerking van Diependaal gesloten. Alle kinderen tussen vijf en twaalf jaar mogen tussen 13 en 16 
uur mee komen sporten, knutselen en spelen. Deelnemen aan de speelpleinwerking is gratis.

De Sjallekes 
De stedelijke vakantiewerking (De Sjallekes) vindt plaats van maandag 6 juli tot vrijdag 21 augustus in de 
vrije basisschool Wijngaard. Tijdens de week van 20 tot 24 juli nemen de monitoren even een pauze. 
Alle kinderen tussen vijf en veertien jaar kunnen op weekdagen, van 9 tot 16 uur, deelnemen aan het 
activiteitenaanbod. U betaalt 3 euro per dag. Er is mogelijkheid tot vooropvang vanaf 7 uur ’s morgens en 
naopvang tot 18 uur. Die opvang kost 0,75 euro per begonnen half uur.

De Speelbus 
Ook de Speelbus toe(te)rt weer rond. Het busje, volgeladen met spel- en knutselmateriaal, trekt door de 
stad en stopt op verschillende pleintjes in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. De Speelbus komt elke 
voormiddag van 9 tot 12 uur en elke namiddag van 13 tot 16 uur in een andere wijk. Alle kinderen van 5 tot 
12 jaar mogen gratis meedoen. U krijgt een folder in de bus waarin staat wanneer de speelbus in uw buurt 
komt. Geen kalender gekregen? Geef dan een seintje aan de jeugddienst en u krijgt de juiste kalender.

Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be, 
www.jeugddienstherentals.be.

SWAP

Tijdens de zomervakantie slaan de 
jeugddiensten van Herentals en de 
buurgemeenten opnieuw de handen in 
elkaar. Het resultaat is een actief, span-
nend en superleuk SWAP-programma 
voor jongeren tussen twaalf en zes-
tien jaar. De uitstappen, workshops en 
sportieve en avontuurlijke doedingen 
vinden plaats van 9 juli tot 27 augustus, 
telkens op dinsdag of donderdag. Op 
het programma staan een uitstap naar 
een pretpark, een paintballwedstrijd, 
subtropisch zwemmen en nog veel 
meer. De ervaren SWAP’ers krijgen 
een programmaboekje in de brieven-
bus waarin alle activiteiten toegelicht 
worden. Het volledige programma 
is ook te raadplegen op www.jeugd-
dienstherentals.be.

Je kunt inschrijven bij de jeugddienst 
vanaf dinsdag 2 juni. Hou er rekening 
mee dat de plaatsen beperkt zijn! Een 
SWAP-pas is voor 4 euro te koop bij 
de jeugddienst. Naast het recht om aan 
alle SWAP-activiteiten deel te nemen, 
krijg je met deze pas ook korting in al-
lerlei pretparken, musea en op een he-
leboel andere evenementen.
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Extra zwemmogelijkheden in zwembaden Netepark 

De Vlaamse overheid trekt dit jaar extra middelen uit om meer zwemmogelijkheden te ontwikkelen in 
Vlaanderen. Daarom zijn in onze zwembaden Netepark voortaan twee zwembanen beschikbaar in het 
wedstrijdbad op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15 tot 16.30 uur. De normale zwemtarie-
ven zijn van toepassing.

Er komen ook nieuwe lessenreeksen van Start to Swim. De eerste lessenreeks startte op dinsdag 21 
april. De tweede lessenreeks loopt van zaterdag 29 september tot zaterdag 12 december. De trainingen 
vinden plaats op dinsdagavond van 21 tot 22 uur en op zaterdagvoormiddag van 9 tot 10 uur. Deelne-
men kost 65 euro (inclusief twintigbeurtenkaart) en 25 euro (exclusief twintigbeurtenkaart).

In juli en augustus zijn er verder extra aqualessen. Op dinsdag 7 en 14 juli en 4 en 11 augustus is er van 
19 tot 20 uur aquafitness in het wedstrijdbad en van 20 tot 21 uur aquasculp in het doelgroepenbad. Op 
woensdag 8 en 15 juli en 5 en 12 augustus is er van 20 tot 21 uur aquajogging in het wedstrijdbad en van 
21 tot 22 uur aquasculp in het doelgroepenbad. U betaalt 6 euro per les of 50 euro voor een tienbeur-
tenkaart, die een jaar geldig is. Op vrijdag 10 en 17 juli en 7 en 14 augustus is er van 9.30 tot 10.30 uur 
aqua voor senioren. Deelnemen kost 2,20 euro per les.

Op dinsdag is het doelgroepenbad van 12 tot 13 uur beschikbaar voor fibromyalgiepatiënten. Senioren 
kunnen op woensdag tussen 12 en 13 uur trimzwemmen in het verwarmde doelgroepenbad. Deelne-
men kost 2,20 euro.

Meer informatie: sportdienst, tel. 014-28 52 50 of Netepark, tel. 014-85 97 10.

Turbozwemmen 

Van 1 tot en met 14 juli loopt in het Netepark een 
nieuwe reeks turbozwemmen voor kinderen vanaf 
drie jaar. Voor kleuters zijn er drie verschillende 
reeksen: beginners, gevorderden en survival. De 
vijfjarigen starten met zwemles niveau A. Kinderen 
die minimaal vijf meter kunnen zwemmen, komen 
in aanmerking voor niveau B. Verder zijn er twee 
lesniveaus zwemvervolmaking. Kinderen vanaf ne-
gen jaar die alle niveaus doorlopen hebben, kunnen deelnemen aan het overlevingszwemmen. 

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

Zwemlessenreeks najaar 

De sportdienst organiseert in het najaar zwemlessen voor baby’s, peuters, kleuters, kinderen en volwas-
senen. De nieuwe lessenreeks start op maandag 21 september en omvat tien lessen. Voor kinderen en 
volwassenen is er de mogelijkheid in groep of individueel deel te nemen aan de lessen. Vanaf 22 augustus 
kunnen Herentalsenaren ter plaatse inschrijven bij de sportdienst. Niet-Herentalse deelnemers kunnen 
ter plaatse of telefonisch inschrijven vanaf 24 augustus. Het aantal plaatsen is beperkt, dus snel wezen is 
de boodschap!

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

SpORT

Zomersportkampen 

In samenwerking met sportregio Kem-
pen organiseert de sportdienst twee 
watersportdriedaagsen aan het Zilver-
meer in Mol, een circusdriedaagse, een 
visdriedaagse en een vechtsportdrie-
daagse. 

Er zijn ook nog plaatsen vrij voor de 
kleutersportdagen en de sportkampen 
in Herentals. Gedetailleerde informatie 
vindt u op www.herentals.be (toerisme 
en vrije tijd > sport > sport en jeugd > 
sportkampen).

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

Bocciatoernooi 

Op zaterdag 3 oktober vindt het jaar-
lijkse bocciatoernooi plaats. Boccia is 
petanque voor mensen met een han-
dicap. Het toernooi begint om 9.30 uur 
en eindigt rond 17 uur. 

Inschrijven kan tot 3 september bij 
Jo De Becker, gsm 0485-73 21 37, 
jodb@telenet.be. Voor een fol-
der en meer informatie kunt 
u ook terecht bij de stedelijke 
sportdienst op het nummer 
014-28 52 50.

50+ 

Op dinsdag 16 juni trekken sportieve 
50-plussers, samen met gids Mil Blan-
quaert, de natuur in. De wandeling 
start om 14 uur aan café De Kluis, 
Lichtaartseweg 169. Het einde is om 
16.30 uur. Deelnemen kost 2 euro, 
drankje inbegrepen.

Sportdienst, De Vossenberg, 
Markgravenstraat 93, 
tel. 014- 28 52 50.
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Openingstijden Netepark
Op maandag 1 juni (pinkstermaandag) geldt de zondagregeling voor de zwembaden, dus: open van 9 tot 17 uur.

Van zaterdag 27 juni tot en met maandag 31 augustus zijn alle baden open van 11 tot 21 uur, ook de buitenzwembaden.

Op dinsdag 1 september zijn alle baden gesloten wegens onderhoudswerkzaamheden.

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
De aqualessen eindigen op vrijdag 29 juni en starten na de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden 

aan de zwembaden opnieuw vanaf maandag 21 september.

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.

HET NETEpARK

sport, spel en 
ontspanning

Openlucht- en binnenzwembaden

Tijdens de zomermaanden kan een 
verfrissende duik erg goed doen. Daar-
voor moet u vanaf 1 juli tot en met  
30 september in het Netepark zijn. 
Het domein is alle dagen van open van  
9 tot 21 uur, ook tijdens weekends en 
op feestdagen.

Geniet van een modern zwembaden-
complex met drie binnenbaden, een 
openluchtbad, een waterspeeltuin en 
een 70 meter lange reuzenglijbaan. Er 
is keuze tussen het recreatie-, het doel-
groepen- en het wedstrijdbad.

Wellnesservaring

U kunt in het Netepark ook genieten 
van drie geur- en twee stoombaden. 
Een stoombad is minder heet dan een 
sauna en wordt daarom beter ver-
dragen. Een stoombad stimuleert de 
bloedsomloop en opent de huidporiën, 
en heeft een milde, aangename uitwer-
king op de ademhaling. Een verfrissen-
de douche sluit de cyclus af.
Geurbaden hebben een relaxerende 
en heilzame werking. Werken met geu-
ren is een oude en doeltreffende me-
thode om spanningen te verminderen. 
Afhankelijk van de geur kiest u voor 
rust (lavendel), alertheid (rozemarijn) 
of de ultieme relaxatie (dennengeur).

Recreatiepark

Van 1 mei tot 30 september is de park-
speeltuin open van 9 tot 21 uur. Het re-
creatiedomein beschikt naast de speel-
tuin over een nieuwe minigolfbaan, acht 
grondtrampolines, tafeltennistafels, een 
fietscrossparcours en voetbalterreinen.

Uiteraard hoort bij dat alles een gezel-
lige cafetaria met groot terras.

Meer informatie: 
Recreatiedomein Netepark, Vor-
selaarsebaan 56, 2200 Herentals, 
tel. 014-85 97 10, 
www.netepark.be
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AANKONdiGiNGEN

Wereldrecordpoging 
ophalingen

De Kringwinkel Zuiderkempen zet alles 
op alles voor het wereldrecord opha-
lingen, namelijk vier miljoen kilo. Breng 
tussen 30 mei en 30 juni al uw herbruik-
bare spullen naar De Kringwinkel op de 
Lierseweg en draag uw steentje bij.

Meer informatie: De Kringwinkel 
Zuiderkempen, Lierseweg 136, 
tel. 015-23 73 93, 
www.dekringwinkelzuiderkempen.
be.

Solden in de Dorpelshop 

Wilt u uw garderobe opfrissen met iets 
nieuws? Kom dan snel een kijkje nemen 
in de Dorpelshop. De tweedehandskle-
dingwinkel van vzw De Dorpel is elke 
woensdag- en vrijdagnamiddag open 
van 13.30 tot 16.30 uur. Tijdens de 
koopjesperiode, van 10 tot 24 juni, kunt 
u er koopjes op de kop tikken voor 1 
euro en 0,50 euro. U vindt de Dorpel-
shop in de Spekmolenstraat 4.

Fietstocht in Herentals en 
omgeving 

Op zondag 21 juni organiseert KWB 
Sint-Jan Herentals een fietstocht. Ieder-
een is welkom: gezinnen, recreatieve 
fietsers en wielertoeristen, leden en 
niet-leden, groepen of enkelingen.
U kunt kiezen tussen een tocht van 35, 
55 en 75 kilometer. Vertrekken kan 
tussen 9 en 14 uur aan parochiezaal 
Sint-Jan, Olmenlaan 8. Leden betalen 2 
euro, niet-leden betalen 2,50 euro. 

Meer informatie: Jos Janssens, 
tel. 014-21 91 62, 
krakel.janss@telenet.be.

Twerk vzw zoekt vrijwilligers

Twerk vzw, sociale werkplaats in Herentals voor normaalbegaafde personen met 
een autismespectrumstoornis, zoekt vrijwilligers om in weekends of vakanties mensen met autisme te 
begeleiden in hun vrije tijd. De vrijwilligers krijgen professionele ondersteuning en leren hoe ze normaal-
begaafde personen met autisme moeten begeleiden. Voor leergierige studenten uit een sociale richting 
is dit bijvoorbeeld de ideale kennismaking met het werkveld. Spreekt dit u aan? Mail dan naar autisme@
twerk.be. Stel jezelf voor en motiveer waarom u dit wil doen. 

Op 5 juni organiseert Twerk vzw een benefietavond. Met de opbrengst wil Twerk een nieuw dak plaat-
sen op het nieuw aangekochte gebouw in de Collegestraat. Deelnemen kost 60 euro. Voor die prijs 
krijgt u een zevengangenmenu, opgeluisterd met livemuziek.

Meer informatie: www.twerk.be.

Ronde van Noorderwijk 

Voor de drieëndertigste keer organiseert de gemeenschapsraad van Noorderwijk samen met de ver-
schillende Noorderwijkse wijken de Ronde van Noorderwijk. Vanaf maandag 27 juli zullen er zeven 
dagen lang enkele honderden lopers en loopsters hun uiterste best doen voor die zo begeerde gele 
trui. De wijken kijken halsreikend uit wie er op het einde zal kunnen pronken met de wisselbeker en de 
beker voor het wijkklassement. Het hele dorp zal weer present zijn om te supporteren voor familie of 
wijk, of gewoon voor de gezellige sfeer. Iedereen is van harte welkom.

Meer informatie: benny.nuyts@skynet.be.

Kermisjogging Morkhoven 

Van zaterdag 22 tot dinsdag 25 augustus is het weer Morkhoven-kermis. De kermisjogging vindt dit jaar 
plaats op dinsdag 25 augustus. Het evenement van de Landelijke Gilde, KVLV en fanfare Zucht naar 
Kunst is ondertussen al aan zijn achtste editie toe. Vorige jaren stonden er telkens ongeveer 250 joggers 
aan de start en ook de kinderjogging kon op een mooie opkomst rekenen. 

De kinderen beginnen eraan om 18.30 uur. Voor de allerkleinsten tot twee jaar is er een nieuwe afstand: 
50 meter. De andere reeksen zijn: tot vier jaar (100 meter), tot zes jaar (200 meter), tot negen jaar (400 
meter) en tot twaalf jaar (1.000 meter). Deelnemen kost 1 euro. 
Om 19.30 uur start de kermisjogging. Er zijn drie afstanden: 2.800, 5.800 en 8.800 meter. U kunt zich 
Inschrijven in de sporthal. Deelnemen kost 5 euro; 1 euro daarvan gaat naar het Kinderkankerfonds.

Meer informatie: Ludo Van den Broeck, gsm 0474-43 61 59.

Open Tuinen 

De Landelijke Gilden selecteerden 275 bijzondere tuinen voor 
Open Tuinen 2009. In Herentals kunt u drie tuinen bezoeken. De 
familie Reyniers - Puttemans (Kennedylaan 16) ontvangt u op 21, 
27 en 28 juni, 5 en 12 juli en 23 augustus. ’t Bloemenhofke, de tuin 
van de familie Van Doninck - Daems (Wuytsbergen 156), kunt u 
bezoeken op 14, 21, 27 en 28 juni. De toegangsprijs is 1,50 euro. 
Ook de tuin van de familie Denayer - Van Gestel (Bertheide 10) kunt u bezoeken op 27 en 28 juni. De 
tuinen zijn open van 10 tot 18 uur.
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Tiende Motortreffen voor het goede doel 

Alle Kempense motorliefhebbers kunnen zich opmaken voor een heus festijn op zaterdag 13 juni. Die dag 
vindt het tiende Motortreffen plaats op het militair domein Den Troon in Grobbendonk. Het evenement 
begint om 9 uur. Het Motortreffen wordt georganiseerd ten voordele van De Zuidkempische Werkplaat-
sen. ZKW is een beschutte werkplaats waar tewerkstelling van personen met een handicap centraal staat. 
Naast een motorrit is er een liveoptreden van een muziekband, een barbecue en een reuzentombola. 
Inschrijven kost 10 euro en gebeurt ter plaatse. Deelnemers krijgen een gratis ontbijt.

Meer informatie: www.zuidkempischmotortreffen.be.

KWB Sint-Jan organiseert cursus theoretisch rijexamen 

KWB Sint-Jan organiseert een vakantiecursus voor jongeren die hun theoretisch rijbewijs willen halen. 
De lessenreeks start op maandag 29 juni om 19.30 uur in parochiezaal Sint-Jan op de Molekens. De 
volgende lessen vinden plaats op 30 juni en 1, 2, 3, 4 en 6 juli. Voor KWB-leden kost de cursus 25 euro. 
Een begeleider die de lessen mee volgt, betaalt 12 euro. Als er meerdere begeleiders van dezelfde 
leerling de cursus volgen, moet maar één begeleider betalen. Ook niet-leden zijn welkom. Leerlingen 
betalen 50 euro, begeleiders 20 euro. In de prijs zijn een cursusboek, een tweede binnenspiegel en een 
L-sticker inbegrepen.

Voor meer informatie of inschrijvingen: Alfons Horemans, Lindelaan 10, 
tel. 014-21 73 37, gsm 0497-26 27 16, alfons.horemans@skynet.be.

Rommelmarkt in Noorderwijk 

Op zondag 19 juli is de grote rommelmarkt van SK Kruisweg aan zijn zesde editie toe. Van 8 tot  
17 uur kunt u rondneuzen op het voetbalterrein aan de Fabiolastraat in Noorderwijk. De ingang is aan 
de Diesterbaan. Vorig jaar waren er 250 standhouders en 5.000 bezoekers.

Meer info: rommelmarkt.ndw@telenet.be, gsm 0476-40 38 04.

Rommelmarkt ten voordele van Kids Streets 

Op zaterdag 25 juli is er een grote rommelmarkt in de Sint-Magdalenastraat, Vaartstraat, Nieuwstraat 
en Blijdenbergstraat. De schattentocht begint om 7 uur ’s morgens en eindigt om 22 uur. Tussendoor 
kunt u genieten van hapjes en drankjes voor het goede doel.

Doe de Bioweek 

Van 6 tot 14 juni is Vlaanderen in de ban van biovoeding. Op de 
website van de Bioweek vindt u een uitgebreid programma van 
wat waar te doen en te proeven is. Op 6, 12, 13 en 14 juni van 
10 tot 19 uur kunt u in Noorderwijk natuurwinkel De Masteluin 
bezoeken. De biokok van het huis vergast u op verrassend lekkere 
zelfgemaakte biohapjes met gratis recept. U vindt De Masteluin in 
Witbos 9, Noorderwijk. De Bioweek is een organisatie van BioFo-
rum vzw, koepelorganisatie voor biologische landbouw en voeding.

Meer informatie: www.masteluin.be en www.bioweek.be.

Fietszoektocht van de 
Mosterdclub 

Mosterdclub Vrienden van de Zandka-
pel organiseert ook in 2009 een toeris-
tische fietszoektocht. Deelnemen kan  
tot 11 augustus. De voorbije jaren kon 
het evenement rekenen op een trouw 
publiek. U kunt een inschrijvingsformu-
lier kopen bij de toeristische dienst op 
de Grote Markt. De antwoorden kunt 
u ook hier inleveren. De uitslag wordt 
bekendgemaakt tijdens de laatste dag 
van Zandkapelkermis.

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

Zandkapelkermis 

Op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 
16 augustus staat de vierendertigste 
Zandkapelkermis op het programma. 
Op vrijdag kunt u in de feesttent deelne-
men aan een quizavond voor jong en oud. 
Liefhebbers van verse mosselen kun-
nen zaterdagmiddag komen smullen in 
de tent. ’s Avonds komen De Romeo’s 
en Kurt Krabbé en Miss Layla optreden. 
Zondag start om 11.30 uur de familie-
dag. U en uw kinderen kunnen spek 
met eieren, pannenkoeken en frikadel-
len met krieken komen eten. De kinde-
ren kunnen zich uitleven op de kinder-
markt en het springkasteel. 

Inschrijven voor de quiz kan via 
Johan Mertens, Voortkapelseweg 
1 bus 3, 2200 Noorderwijk of 
mertens.jo@hotmail.com. 
De inschrijvingsprijs is 15 euro. 
Toegangskaarten voor zaterdag 
zijn te vinden in voorverkoop bij 
ALVO-supermarkt Heylen en 
drankcentrale Heylen.

Fototentoonstelling 
Chernobyl

Van 18 tot 24 juli organiseert Cherno-
bylkinderen vzw een fototentoonstel-
ling in zaal ’t Hof. Deze tentoonstelling 
wil gemotiveerde gastgezinnen voor 
kinderen uit Chernobyl rekruteren, 
maar is ook een educatief project voor 
scholen, organisaties en verenigingen.

Doe de Bioweek.

bij jou in de buurt
6 > 14 juni ’09

VOOR ALLE ACTIVITEITEN & INFO
SURF NAAR WWW.BIOWEEK.BE

Roos Van Acker,
genieter
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AGENdA jUNi jULi AUGUSTUS 09
TOT 20/06 Met Belgerinkel naar de Winkel: ga winkelen met je fiets en maak kans op een mooie prijs

WO 24/06 UIT Parkrock / Stadspark / Van 11 tot 18 uur

van 14/06 
tot 28/06

TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Kinderexpo / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

TOT 30/06 TENTOON Vitrine: beeldhouwwerken van Kristine Van de Sype en Danny Spruyt / Academie, 
Markgravenstraat 77

van 20/06
tot 30/09

TENTOON IN SITU, kunst in de stad / Verschillende locaties in Herentals

TOT 19/06 TENTOON Ruben Kindermans - Playing / Glazen wand cc ’t Schaliken / van 14 tot 17 uur

TOT 14/08 Fietszoektocht van Mosterdclub Vrienden van de Zandkapel / Inschrijvingsformulier bij 
Toerisme Herentals, Grote Markt 35

MA 01/06 UIT Provinciale veeprijskamp / Multifunctioneel domein Herenthoutseweg / Van 13 tot 
17.30 uur

DI 02/06 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,  Augustijnenlaan 30 / 20 uur

ZA 06/06 UIT Koopjes in de bib: romans, video’s en dvd’s / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 14 tot 17 uur

ZO 07/06 OPEN Open dag compostpark Kleerroos / Van 11 tot 16 uur

UIT Koopjes in de bib: romans, video’s en dvd’s / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 10 tot 12 uur

SENIOR De Grijze Panters: bezoek aan tentoonstelling KMSKA: Goya, Ensor, Redon / Vertrek in 
de voormiddag / Meer informatie: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

VR 12/06 INFO Hulp bij invullen belastingen / oud gemeentehuis van Morkhoven / Van 9 tot 12 uur en 
van 13 tot 14 uur

ZA 13/06 UIT Motortreffen / Militair domein van Grobbendonk / 9 uur

UIT Koopjes in de bib: jeugdboeken / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 14 tot 17 uur

ZO 14/06 UIT SuperVlieg / In en rond cc ’t Schaliken, zaal ’t Hof, de Lakenhal, de bibliotheek en het 
Stadspark / vanaf 11 uur

UIT Open Tuinen: familie Van Doninck - Daems / Wuytsbergen 156 / Van 10 tot 18 uur

UIT Maandelijkse numismaticabeurs met lezing over vrijmetselaarsmedailles door Luc 
Vandamme / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat / Van 8.30 tot 12 uur

KLASSIEK Aperitiefconcert: Frescamente – Invitation / Lakenhal / 11 uur

UIT Koopjes in de bib: jeugdboeken / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 10 tot 12 uur

IN KWB Herentals – Ontbijt op bed (vaderdag) / Info: 014-70 66 12

UIT KWB Herentals – Historische wandeling door het industriële verleden van Herentals

MA 15/06 INFO Hulp bij invullen belastingen / Brouwerij in Noorderwijk / Van 9 tot 12 en van 13 
tot 14 uur

DI 16/06 SENIOR Sportieve senioren trekken de natuur in / Café De Kluis, Lichtaartseweg 169 / 14 uur

DO 18/06 RAAD Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

VR 19/06 VROUW Vrouwenraad: Wat met ons bioritme? Door Yvonne Sülzle / Fundatiehuis / Van 13.30 tot 
16.30 uur

ZA 20/06 UIT Koopjes in de bib: informatieve werken / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 14 tot 17 uur

OPEN Open atelier dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst / Academie, Markgraven-
straat 77 / Van 13 tot 18 uur

TENTOON Leerlingen van de bloemschikopleiding Laurus vzw stellen eindwerken voor / Zaal ’t 
Hof / Van 13 tot 18 uur

SENIOR Tuinfeest in RVT Bremdael, Ernest Claesstraat 54 / Vanaf 13.30 uur

FIETS Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan 1 / Van 13 tot 16 uur

ZO 21/06 UIT Open Tuinen: familie Van Doninck - Daems / Wuytsbergen 156 / Van 10 tot 18 uur

UIT Open Tuinen: familie Reyniers - Puttemans / Kennedylaan 16 / Van 10 tot 18 uur

UIT Fietstocht KWB Sint-Jan / Parochiezaal Sint-Jan, Olmenlaan 8 / Vertrekken tussen 9 en 
14 uur

UIT Koopjes in de bib: informatieve werken / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 10 tot 12 uur

UIT KWB-fietscriterium Driekanalenroute

OPEN Open atelier dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst / Academie, Markgraven-
straat 77 / Van 13 tot 18 uur

TENTOON Leerlingen van de bloemschikopleiding Laurus vzw stellen eindwerken voor / Zaal ’t 
Hof / Van 10 tot 17 uur

SENIOR Tuinfeest in RVT Bremdael, Ernest Claesstraat 54 / Vanaf 13.30 uur

DI 23/06 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-secretaris, Nederrij 133 
/ 20 uur

SENIOR De Grijze Panters: uitleg over premies en subsidies / Het Convent / 14 uur / Meer 
informatie: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

van 24/06
tot 27/06

UIT Braderij / Stadscentrum

WO 24/06 UIT Parkrock / Stadspark / Van 11 tot 18 uur

VR 26/06 UIT Wim Helsen - Het uur van de prutser / Cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT!

ZA 27/06 UIT Open Tuinen / Van 10 tot 18 uur

UIT Wim Helsen - Het uur van de prutser / Cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT!

ZO 28/06 UIT Open Tuinen / Van 10 tot 18 uur

DI 30/06 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,  Augustijnenlaan 30 / 20 uur

DO 02/07 MUZIEK Donderse Dagen - Beiaardconcert / Koen Van Assche en Harpe Diem - Gevoelige snaar / 
Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur

van 05/07
tot 02/08

TENTOON Art @ Le Paige: beeldhouwwerken in het arboretum - textiel in het kasteel / Kasteel 
Le Paige / van 14 tot 17 uur

ZO 05/07 UIT Open Tuinen: familie Reyniers - Puttemans / Kennedylaan 16 / Van 10 tot 18 uur

DO 09/07 MUZIEK Donderse Dagen - Popconcert / Bulsjivism XL featuring Raf Walschaert - Americana-
night / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur

VR 10/07 UIT Feestmarkt / Grote Markt, Hofkwartier, Belgiëlaan en Augustijnenlaan / Voormiddag

ZO 12/07 UIT Maandelijkse numismaticabeurs met lezing over de munten van Belgisch Congo door 
Jacques Priem / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat / Van 8.30 tot 12 uur

UIT Zomerwandeling: Hedendaagse architectuur in Herentals / Lakenhal / 14.30 uur

UIT Open Tuinen: familie Reyniers - Puttemans / Kennedylaan 16 / Van 10 tot 18 uur

DO 16/07 MUZIEK Donderse Dagen - Beiaardconcert / Koen Van Assche – Zomerse swing / Grote Markt 
/ 20.30 uur

ZA 18/07 FIETS Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan 1 / Van 13 tot 16 uur

van 18/07 
tot 24/07

TENTOON Fototentoonstelling: kinderen van Chernobyl / Zaal ‘t Hof

ZO 19/07 UIT Rommelmarkt SK Kruisweg / Voetbalterrein in Noorderwijk, ingang langs Diesterbaan / 
Van 8 tot 17 uur

UIT Themafietstocht: Vaarwater in Herentals / Lakenhal / 14.30 uur

DO 23/07 MUZIEK Donderse Dagen - Beiaardconcert / Koen Van Assche – Zomerse romantiek / Grote 
Markt / 20.30 uur

ZA 25/07 UIT Rommelmarkt ten voordele van Kids Streets / Sint-Magdalenastraat, Vaartstraat, 
Nieuwstraat en Blijdenbergstraat / Van 7 tot 22 uur

ZO 26/07 UIT Zomerwandeling: Het verhaal van Ernest Claes / Lakenhal / 14.30 uur

van 27/07 
tot 02/08

UIT Ronde van Noorderwijk: loopwedstrijd tussen de verschillende wijken

DO 30/07 UIT Herentals Fietst / Stadscentrum / Vanaf 13 uur

VR 31/07 UIT Herentals Feest / Stadscentrum / Vanaf 13 uur

DO 6/08 MUZIEK Donderse Dagen - Beiaardconcert / Koen Van Assche en A4 – Virtuoze en meesle-
pende ritmes / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur

ZO 09/08 UIT Maandelijkse numismaticabeurs met lezing over huwelijksmedailles / Sint-Antonius-
zaal, Kapucijnenstraat / Van 8.30 tot 12 uur

UIT Zomerwandeling: Het interbellum / Lakenhal / 14.30 uur

DO 13/08 MUZIEK Donderse Dagen - Popconcert / Derek en Mich Van Hautem – Des chansons / 
Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur

van 14/08
tot 16/08

UIT Zandkapelkermis

ZO 16/08 UIT Themafietstocht: De Aa-vallei / Lakenhal / 14.30 uur

DO 20/08 MUZIEK Donderse Dagen - Popconcert / Sarah, Pallieter en Bulsjivism – Jimi Cash en A tribute 
to Sheryl Crow / buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur

RAAD Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

ZA 22/8 FIETS Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan 1 / Van 13 tot 16 uur

van 22/08 
tot 25/08

UIT Morkhoven-kermis

23/08 UIT Zomerwandeling: Op weg naar Sint-Bavo / Sint-Bavokerk in Noorderwijk / 14.30 uur

UIT Open Tuinen: familie Reyniers - Puttemans / Kennedylaan 16 / Van 10 tot 18 uur

DI 25/08 SPORT Kermisjogging Morkhoven / 18.30 uur (kinderen), 19.30 uur (volwassenen)

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

DO 27/08 MUZIEK Donderse Dagen - Popconcert / Bulsjivism XL featuring Ernst Jansz en Lenny Maas – 
Nederlandstalig / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur

ZA 29/08 OPEN Open atelier dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst / Academie, Markgra-
venstraat 77 / Van 13 tot 18 uur

ZO 30/08 UIT De Schakel / Vertrek aan De Boskantien, Wijngaard 26

OPEN Open atelier dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst / Academie, Markgra-
venstraat 77 / Van 13 tot 18 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) / Sportcomplex 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

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

Uw identiteit is waardevol

Bij verlies of diefstal van een identiteitsdocument, zoals een 
identiteitskaart, kids-ID, vreemdelingenkaart, verblijfstitel of 
paspoort, moet u dat onmiddellijk laten blokkeren. Zo verkleint 
u het risico op oneerlijk gebruik van uw document en de even-
tuele financiële gevolgen wanneer er iemand bijvoorbeeld een 
lening op uw naam aangaat, een auto huurt, een aankoop doet 
via	de	post,	…	U	kunt	een	identiteitsdocument	blokkeren	door	
te bellen naar DocStop op het nummer 00800-2123 2123. Doc-
Stop is een gratis dienst die 24 uur per dag, zeven dagen per 
week bereikbaar is. Als u het nummer niet kunt bereiken, kunt 
u ook bellen naar +32 2-518 21 23.

In geval van diefstal

Bel onmiddellijk naar DocStop. Doe aangifte bij de lokale po-
litie.

In geval van verlies

Bel onmiddellijk naar DocStop. Haal een voorlopig attest bij 
de dienst burgerzaken in het administratief centrum of bij de 
lokale politie. 
Bij verlies van een verblijfsbewijs moet u altijd eerst aangifte 
doen bij de politie voor u naar het administratief centrum gaat.

Slechts enkele minuten na het vaststellen van uw identiteit, 
wordt uw document geblokkeerd op de website www.check-
doc.be. Dit is een website die banken en andere instanties 
en administraties gebruiken om na te gaan of een identiteits-
document bekend staat als gestolen, verloren, verstreken of 
ongeldig. Als u uw identiteitskaart of verblijfsbewijs terugvindt, 
hebt u zeven dagen de tijd, gerekend vanaf uw telefoontje, 
om uw document te deblokkeren. Na die termijn wordt het 
identiteitsdocument ongeldig verklaard en moet u een nieuw 
document aanvragen bij de dienst burgerzaken in het adminis-
tratief centrum. Een paspoort wordt ongeldig verklaard vanaf 
het moment dat u DocStop belt.

Arbeidskaarten en -vergunningen  
aanvragen

Buitenlanders die in België willen werken, moeten hun aan-
vragen voor een arbeidskaart en een arbeidsvergunning niet 
langer indienen bij de VDAB, maar wel bij de Dienst Migra-
tie en Arbeidsbemiddelingsbureaus van het Vlaams Subsidie-
agentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE). U 
kunt hier terecht met al uw vragen over arbeidskaarten. Het 
provinciale kantoor in Antwerpen is gelegen in de Lange Kie-
vitstraat 111-113/22, 2018 Antwerpen, tel. 03-224 95 05, wou-
ter.ottevaere@wse.vlaanderen.be.

 Geboorten
 30/03 Marthe, dochter van Sandra Gijsels en Rudy Geurts
 03/04 Felix, zoon van Barbara Hoydonckx en Jonas Geerinckx
 08/04 Florian, zoon van Els Geypen en Stefan Sablon
 09/04 Fien, dochter van Annelies Van Eecke en Raf Vermeiren
 09/04 Thor, zoon van Karolien Boonen en Gert Lathouwers
 09/04 Sepp, zoon van Karolien Boonen en Gert Lathouwers
 10/04 Matey, zoon van Erna Bachmann en Kenny Vercammen
 12/04 Lilly, dochter van Cindy Smallbones en Tim Vaes
 13/04 Karina, dochter van Anna Kesi
 15/04 Abdul, zoon van Kadijatu Jalloh en Francis Bangura
 15/04 Wout, zoon van Wendy Van Sprengel en Danny Schepens
 17/04 Lore, dochter van Ann Van de Wouwer en Marc Houtmeyers
 17/04 Elsa, dochter van Anne Grimon en Joris Van Hasselt
 19/04 Colet, dochter van Joke Gios en Kristof Cambré
 21/04 Daan, zoon van An Vos en Kris Michiels
 22/04 Xander, zoon van Nathalie Vermeylen en Nik Driessens
 23/04 Zion, zoon van Susan Okoro en Luc Beaumez
 24/04 Alfred, zoon van Bieke Beirinckx en Stijn Van Asbroeck
 25/04 Timo, zoon van Wendy Van Nuffelen en Wim Van Peer
 26/04 Alina, dochter van Alma Ramadan Arovic en Nesim Ramadan Arovic
 27/04 Celle, zoon van Cindy Van Dijck en Raf Cluyts
 29/04 Nette, dochter van Ellen Bruynseels en Jan Van Olmen
 30/04 Senne, zoon van Marieke Vandenhove en Peter De Keyser
 06/05 Lisa, dochter van Katrien Neirinck en Koen Krieckemans

 Overlijdens
 13/04 Maria De Groof (95), weduwe van Henricus Janssens
 15/04 Maria Veremans (86), weduwe van Frans Van der Schraelen
 16/04 Ludovicus Vochten (91), echtgenoot van Marcella De Peuter
 18/04 Victor Mariën (85), echtgenoot van Marie-José Eyckmans
 20/04 Virginia Ceustermans (90), weduwe van August Eyckens
 20/04 Lodewijk Wuyts (90), echtgenoot van Margareta Verwimp
 21/04 Magdalena Meeuwsen (60), echtgenote van Frans Lambaerts
 22/04 Ivonne Cuylaerts (77), weduwe van Josephus Segers
 23/04 Laurent Sels (58)
 26/04 August Nitor (93), echtgenoot van Emerentia Buersens
 28/04 Emiel Andries (78), weduwnaar Maria Peeters
 01/05 Delfina Nuyts (67), weduwe van Gustaaf Celis
 01/05 Melania Sarlée (89), weduwe van Gerrit van Veen
 04/05 Lambert Van Genechten (77), echtgenoot van Leontina Van 
  Genechten
 06/05 Louisa Slootmans (86)

 Huwelijksaankondigingen

 Peter Embrechts (Vorselaar) en Tinne Torfs (Herentals)
 Gerhardus Franke (Herentals) en Maijit Sisoda (Thailand)
 Bjorn Ducheyne (Herentals) en Priscilla Verheyen (Herentals)
 Gert Raes (Herentals) en Peggy Goyvaerts (Herentals)
 Bert Moons (Herentals) en Ellen Sels (Herentals)
  David De Pauw (Merelbeke) en Tessa Cuyvers (Herentals)
 Maarten Puls (Herentals) en Tiny Nys (Herentals)
 Marc Verwimp (Herentals) en Augusta Vertommen (Herentals)
 Cornelis Kelderman (Herentals) en Kim Mertens (Herentals)
  Tom Caers (Herentals) en Jessica Helsen (Herentals)

 Huwelijken

 Marc Mondelaers (Herentals) en Diana Blockx (Herentals)
 Tom Van Orshaegen (Herentals) en Cindy De Schepper (Herentals)
 Koen Dauwen (Herentals) en Wendy Stappaerts (Herentals)
 Björn Baeten (Herentals) en Liesbet Baum (Herentals)
 Bart Van Dyck (Herentals) en Annelies Rotthier (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 - niet in augustus

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 - niet op dinsdag 21 juli

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
- niet in juli en augustus

Fonds voor arbeidsongevallen
Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande, 

Warandestraat 42, Turnhout. - niet in juli en augustus

[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) 
geen spreekuur in augustus
[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
in juli en augustus geen spreekuur op maandagavond
vakantie van maandag 20 juli tot en met maandag 10 augustus
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen

alleen na afspraak
vakantie van zaterdag 13 tot en met zondag 28 juni
[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
in juli en augustus alleen 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
in juli en augustus alleen 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
vakantie van zaterdag 1 tot dinsdag 25 augustus
[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
vakantie van zondag 30 augustus tot en met maandag 14 september
[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 dinsdag 7 juli kunt u bloed geven in de parochiezaal van Noorderwijk.
Op donderdag 23 juli kunt u bloed geven in de parochiezaal van Mork-
hoven.
Op maandag 24 en 31 augustus 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

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

CardStop 070-344 344

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

Child Focus 116000

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

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

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

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

DocStop 00800-2123 2123

Drughulp - Hikstraat 47 014-23 34 01

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

JAC - Hikstraat 47 014-23 34 01

Jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Rusthuis - infofoon 078-15 25 25

Slachtofferhulp - Sint-Jansstraat 17 014-23 02 42

Tele-receptiebalie 106 of 078-15 19 19

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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ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op maandag 1 juni en dinsdag 21 juli

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 maandag 1 juni en dinsdag 21 juli

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 maandag 1 juni, zaterdag 11 en 
dinsdag 21 juli en zaterdag 15 augustus

14.00-20.00
10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00 14.00-17.00

10.00-12.00

BIB NOORDERWIJK 14.00-16.00
18.00-20.00 

10.00-12.00

RECYCLAGEPARK
Gesloten op zaterdag 11 en dinsdag 21 juli en 
zaterdag 15 augustus

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

JEUGDDIENST
Gesloten op maandag 1 juni en dinsdag 21 juli

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 maandag 1 juni, zaterdag 11, 
maandag 20 en dinsdag 21 juli en van maandag 
10 tot en met zaterdag 15 augustus

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 1 juni en dinsdag 21 juli

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 1 juni en dinsdag 21 juli

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 
13 EN 20 JUNI
OPEN VAN 9
TOT 12 UUR

TOERISME HERENTALS
Gesloten op maandag 1 juni en zaterdag 15 
augustus

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 WERKPLAATS
Gesloten op maandag 1 juni en dinsdag 
21 juli

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

Belastingen - Belgiëlaan 31 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

Compostmeesters  014-28 50 50

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

Defecten aan de openbare verlichting 014-28 50 50

De Lijn 070-220 200

De Post - Belgiëlaan 51 014-28 67 20

Diftar-informatielijn 0800-97 687

Hummeltjeshof  - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

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

NMBS - Herentals 03-229 56 14

Politiezone Neteland - Molenvest 23 014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

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


