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Winkelen in Herentals
Tijdens Shop in Thals zetten de Herentalse handelaars elk jaar hun
deuren wijd open. Op zaterdag 10 en zondag 11 april kunt u in een
tent op de Grote Markt komen kijken naar een gratis modeshow,
samengesteld door de vele modezaken in Herentals. Er zijn zowel
op zaterdag als op zondag twee shows. Naast de modeshows kunt
u heel wat randanimatie meepikken. Nieuw dit jaar is de actie Met
Thals Naar de Zon.

Shop
in
Thals
gratis

Met Thals Naar de Zon
De actie Met Thals Naar de Zon begint al op zaterdag 3 april. Bij iedere
aankoop bij een deelnemende handelaar ontvangt u een wedstrijdformulier, waarmee u kunt deelnemen aan deze actie. De prijzenpot
bestaat uit honderd Samsonite-koffers en twee reischeques. Vul uw
deelnameformulier in en breng het uiterlijk op 11 april binnen bij een
deelnemende handelaar. Deze handelaars herkent u aan het logo van
Met Thals Naar de Zon en aan de Samsonite-koffers in hun etalage.

Modeshows

• Zaterdag10 april
• Zondag 11 april
Zondag van 13u30 tot 17u30

Zandstraat Wandelwinkelstraat
Van 17 april tot 25 september kunt u in de Zandstraat elke zaterdag tussen
11 en 18 uur verkeersvrij wandelen en winkelen. De doorgang van de
Collegestraat naar de Nieuwstraat blijft behouden.

voorwoord ...
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Beste stadsgenoten,
Na een lange winter is de lente in het land. Ook de feestelijke evenementen rond
800 jaar Herentals komen stilaan op gang. Zo belooft de theaterwandeling op 16 en
17 april een ware topper van het feestjaar te worden. Ondertussen kunt u ook gezellig een terrasje doen in het centrum of heel wat werkplezier beleven in uw tuin.Vergeet niet dat u deze maand
op het recyclagepark bijna al uw groenafval gratis kwijt kan.
De Herentalse handelaars zetten in april traditiegetrouw hun deuren open tijdens Shop in Thals, een uitgelezen
moment om door de winkelstraten van de stad te kuieren. En de opening van het toeristisch seizoen is het
uitgelezen moment om als toerist uw eigen stad te ontdekken. U zult het merken: in Herentals kunt u pareltjes
blijven ontdekken.
Het is natuurlijk belangrijk dat we onze pareltjes goed verzorgen. De mannen en vrouwen van de stedelijke
groendienst hebben elk jaar hun handen vol om openbare parken en plantsoenen in orde te brengen. Iedereen
wil immers genieten van kleurige en keurig onderhouden openbare parken en pleintjes, zonder zwerfvuil, zonder hondenpoep of vandalisme. Laat ons zuinig zijn op onze openbare ruimte, en het werk van de stedelijke
arbeiders respecteren.
Uw burgemeester
Jan Peeters
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In april mag bijna al uw groenafval
gratis naar het recyclagepark
Sinds 1 augustus 2009 betaalt u ook op het recyclagepark per kilogram groenafval. Maar in november
en april mag u snoeihout, haagscheersel en bladeren
gratis brengen. U moet het snoeihout, haagscheersel en bladeren wel scheiden. We zetten nog even
de spelregels op een rij.

GRATIS
• Afval van klimop, laurier, rozenstruiken, hortensia, heide, riet, bamboe, ...
• Snoeihout (in zijn geheel of verhakseld), bladeren, dennennaalden, eikels en haagscheersel

NIET GRATIS
• Groente- en fruitafval (aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en
fruitresten, eierschalen, doppen van noten en kastanjes, theebladeren en theezakjes, koffiedik
en papieren koffiefilters, papier van de keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten). Deze
worden niet via het recyclagepark ingezameld.
• Tuinafval: gazonmaaisel, onkruid, resten uit de groentetuin, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel, boomschors, schaafkrullen en mest van kleine huisdieren
• Boomstronken
Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50

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.

Spel van de Roetaert - de jacht op het konijn
Speciaal voor 800 jaar Herentals mogen volwassenen dit jaar ook deelnemen aan het Spel van
de Roetaert. Het konijn zit elk weekend tot 1 mei ergens verborgen in Herentals. Met deze tips
kunt u het konijn ongetwijfeld terugvinden. Wie het konijn minstens vijfmaal vindt, mag op 1 mei
deelnemen aan de loting van prachtige prijzen. Voor deelnemers met acht stempels is er een
extra loting. Deelnemingsformulieren vindt u bij het Roetaertkonijn, in het administratief centrum en bij de dienst toerisme. Per adres kan er slechts één winnaar zijn.

Dit zijn de tips voor april:
• zondag 11 april van 14 tot 16 uur
Zo’n woning treft men niet in het dorp aan
• zondag 25 april van 14 tot 16 uur
Kelders met weids uitzicht

Op 1 mei vindt op de Grote Markt ook
het evenement 800 Jaar Jeugd plaats. In de
namiddag kunnen de kinderen deelnemen
aan het Spel Van de Roetaert of zich amuseren op de speelweide vol leuke spelletjes.
's Avonds is er een gigantische fuif in zaal
't Hof. De toegang is gratis.

Openbare verkoop van afgedankt materiaal
Op dinsdag 13 april houdt de stad haar jaarlijkse openbare verkoop van fietsen, bromfietsen,
auto’s, oude machines en ander materiaal. Deze verkoop vindt plaats in de stedelijke garages in
de Boerenkrijglaan. U kunt de goederen bekijken vanaf 12.30 uur, de openbare verkoop start
om 13 uur.
Meer informatie: stedelijke werkplaats, Hemeldonk 8, tel. 014-85 92 40
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Wetenswaard
Vergeet uw wegwijzers niet aan te vragen!
Het stadsbestuur krijgt regelmatig vragen over het plaatsen van wegwijzers, bijvoorbeeld voor
evenementen, handelszaken, fuiven, ... Om wegwijzers te plaatsen, moet u een vergunning vragen
aan het schepencollege. De stad onderzoekt dan of u al dan niet wegwijzers mag plaatsen. Dit
onderzoek gebeurt op basis van het signalisatieplan van 1997. Dit signalisatieplan stelt ook een
aantal eisen aan de wegwijzers: ze mogen niet dezelfde kleur hebben als officiële wegwijzers, ze
mogen geen weggebruikers hinderen, u mag slechts twee wegwijzers per kruispunt plaatsen, …
Publiciteitsborden op openbaar domein zijn strikt verboden. Als u reclame wilt maken voor een
evenement, kunt u uw affiches tegen een kleine vergoeding afgeven bij de jeugddienst. De jeugddienst plakt de affiches dan op de aanplakzuilen van de stad.
Meer informatie: technische dienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Nieuwe voorrangsregeling
kruispunt Markgravenstraat - Vossenberg
Het stadsbestuur voert een voorrang van rechts in op het kruispunt van de Markgravenstraat
met Vossenberg. Dit betekent dat het verkeer dat uit de Vossenberg komt, voorrang heeft op
het verkeer in de Markgravenstraat. Met de nieuwe voorrangsregeling moet het kruispunt veiliger worden en de snelheid in de Markgravenstraat afnemen. Er komen verkeersborden om de
nieuwe voorrangsregel aan te duiden.
Meer informatie: technische dienst - mobiliteit, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014- 28 50 50

Volksbevraging over doorgaand
verkeer op de Grote Markt
In de loop van mei krijgt u de kans om uw mening
te geven over de verkeerssituatie in het centrum
van Herentals. Dat gebeurt met een volksbevraging via De Post.
Aan de Lakenhal op de Grote Markt staan twee
verdwijnpalen. Het stadsbestuur liet deze palen
in het voorjaar van 2006 plaatsen om doorgaand
autoverkeer op de Grote Markt onmogelijk te maken. De hulpdiensten en bussen van De Lijn
hebben een elektronisch systeem om de palen voor korte tijd in de grond te laten verdwijnen
en kunnen dus wel doorrijden.
Het stadsbestuur wil aan de inwoners van Herentals vragen hoe zij tegenover deze maatregel staan.
Daarom krijgen alle kiesgerechtigde inwoners van Herentals vanaf 16 jaar een anoniem stembiljet
en een portvrije retourenveloppe in de bus. Op het stembiljet staat de vraag: “Wenst u opnieuw
doorgaand verkeer over de Grote Markt?”. De vraag kan beantwoord worden met “ja” of “nee”.
De ingestuurde antwoorden van de volksbevraging worden pas geteld als er 3.000 of meer
antwoorden worden teruggestuurd. De volledige procedure verloopt onder toezicht van een
gerechtsdeurwaarder.
In de Stadskrant van mei besteden we uitgebreid aandacht aan het praktische verloop van
de volksbevraging.

Uw straat,
een speelstraat?
Tijdens de maanden juli en augustus
kunt u van uw straat misschien een
speelstraat maken. In een speelstraat
zijn de kinderen tijdens bepaalde uren
van de dag de baas. Om van uw straat
een speelstraat te kunnen maken, moet
de straat in een woonzone liggen. De
straat mag bovendien niet op een route
van De Lijn liggen.
U kunt een aanvraag voor een speelstraat indienen bij het stadsbestuur.
De aanvraag bevat de naam, het adres
en de telefoonnummers van een peter en een meter. Dit zijn twee mensen uit verschillende gezinnen, die het
aanspreekpunt over de speelstraat zijn,
zowel voor de buurt als voor de stadsdiensten. De aanvraag vermeldt ook de
periode, de plaats en de voorgestelde
uren van de speelstraat. Als een straat
langer dan twee weken een speelstraat
is, dan mag dat alleen tussen 12 en 21 uur.
Heel belangrijk is dat de aanvragers een
petitielijst toevoegen met een adressenlijst van de hele straat (of van het deel
van de straat dat speelzone wordt), samen met de namen en handtekeningen
van bewoners die akkoord gaan met de
aanvraag. Als de speelstraat een andere
straat afsluit, moeten ook de bewoners
van de afgesloten straat akkoord gaan.
In totaal moet 60 procent van de bewoners akkoord gaan. Let op: de stad
aanvaardt alleen duidelijk opgestelde
petitielijsten.
Aanvragen voor speelstraten moeten
uiterlijk op donderdag 30 april 2010 bij
het stadsbestuur zijn. De uitvoeringsdiensten van de stad leveren de dranghekken, die de buurtbewoners zelf
plaatsen en wegnemen. De dranghekken moeten zo geplaatst worden dat
een voertuig er met lage snelheid langs
kan rijden.
Meer informatie:
dienst mobiliteit,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50,
info@herentals.be
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Theaterwandeling 800 jaar Herentals
Den ontstaen geschiedenis van de Herentalschen stadsmenschen
De ondernemende jongeren van JCI Gheelen-Thals nodigen u op 16 en 17 april uit voor
een theaterwandeling door het centrum
van de stad. Langs het drie kilometer lange
parcours beelden honderden vrijwilligers
op zes locaties ‘den ontstaen geschiedenis
van de Herentalschen stadsmenschen’ uit.
U mag een luisterrijk spektakel verwachten
met honderden gekostumeerde figuranten,
zangkoren en fanfares, ruiters te paard en
nog veel meer. Als u niet van wandelen
houdt, kunt u ook enkel deelnemen aan het
volksfeest.
Tijdens de wandeling maakt u kennis met
Hendrik I, de hertog van Brabant, die
Herentals zijn vrijheid schonk. Hij laat u in
zijn ziel kijken en roept de Herentalsenaar
op om de brug van Bruystel in Kasterlee af
te breken. Daardoor kan onze stad op het
kruispunt van een aantal handelswegen uitgroeien tot een centrum van nijverheid en
gildeleven. Het leven binnen de stadsmuren
is hard, maar de mensen zijn er vrij en dat
wordt gewaardeerd. Het kapittel van Mons
ziet dit met lede ogen gebeuren en probeert
de bevolking te sussen met drank en vermaak, maar dat loopt jammerlijk uit de hand.
Ondertussen is de glorie van Herentals ook

tot in Nederland doorgedrongen. De Hollanders vallen Herentals tot tweemaal toe
aan, en niet alleen om een ei te lenen of een
koffiekoek te bietsen. U merkt het, de theaterwandeling staat bol van spanning, humor
en feestgedruis.
Na de theaterwandeling is er een groots
volksfeest op het kerkplein, waar u kunt genieten van een Herentals biertje, wijntje of
andere 800-jaar-Herentalse delicatessen.
Het volksfeest belooft ook zeer interessant
te worden. Op vrijdag begint er om 18 uur
een oldiesavond met De Nachtwacht en
Scotch ‘n’ Soda, die samenspelen met een
origineel Decaporgel. Vanaf 23 uur speelt de
volksfeest-dj. Het programma van zaterdag
begint om 14 uur met een Decapdansnamiddag. Om 18 uur start opnieuw een oldiesavond en de volksfeest-dj start om 23 uur.
Kaarten voor de theaterwandeling kosten
10 euro, volksfeest inbegrepen. Inschrijven
kan tot en met 6 april bij de dienst toerisme
of op www.800jaarherentals.be. Voor het
volksfeest alleen betaalt u 5 euro. Kinderen
tot en met 15 jaar mogen gratis
binnen op het volksfeest.
Met uw tickets kunt u

zowel vrijdag als zaterdag naar het volkfeest.
Als u de wandeling maakt met een rolstoel,
neem dan contact op met de organisatie via
800 @jci.be.
Meer informatie:
www.800jaarherentals.be of
dienst toerisme, Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88

Koop uw ticket nu!
Koop vooraf uw ticket bij Toerisme
Herentals, Grote Markt 35 of via
www.800jaarherentals.be. Bij Toerisme
Herentals betaalt u cash, via de website
moet u uw ticket binnen vijf dagen betalen. Breng uw ticket mee naar kasteel Le
Paige. De toegang van de theaterwandeling is langs de achterkant van het kasteel,
via de Poederleeseweg. U moet minstens
een half uur vooraf aanwezig zijn. Aan de
incheckbalie kunt u al iets drinken.

Theaterwandeling
Theaterwandeling
16 & 17 april 2010 16Theaterwandeling
& 17 april 2010
16 & 17 april 2010

Bestel nu uw kaarten via:
www.800jaarherentals.be

Bestel nu uw kaarten via:
www.800jaarherentals.be
Bestel nu uw kaarten via:
www.800jaarherentals.be

JCI samenwerking met Stad Herentals en de Herentalse verenigingen
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JCI samenwerking met Stad Herentals en de Herentalse verenigingen

Opening Toeristisch Seizoen
Ontdek de troeven van Herentals
Dat Herentals de historische hoofdstad van de Kempen is, weet ondertussen iedereen. In het prachtige groene hart van de provincie
Antwerpen ontvangt onze stad jaarlijks duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Op zondag 25 april start het nieuwe toeristische
seizoen in Herentals. De belangrijkste toeristische attracties van Herentals gooien die dag hun deuren wijd open. Er is van alles te beleven: pleziervaarten, kajakinitiatie, brandweerdemonstraties en nog veel meer. Ook voor geboren en getogen Herentalsenaren is dit een
gedroomde gelegenheid om de stad op een andere manier te leren kennen.

Open dag toeristisch infokantoor
Toerisme Herentals stelt zijn troeven voor
met een parcours langs de belangrijkste toeristische attracties. In het infokantoor, dat
uitzonderlijk open is van 10 tot 17 uur, krijgt
u een wedstrijdformulier en een programma.
Elke bezoeker krijgt een gratis versnapering
of een drankje. Als u met het wedstrijdformulier in de hand alle deelnemende attracties
bezoekt, kunt u deelnemen aan een ludieke
quiz en een mooie prijs in de wacht slepen.
Met een beetje geluk komt u onderweg het
Roetaert-konijn tegen. Op de Grote Markt
zal er animatie zijn voor jong en minder jong.

Op het water

Op het Kempisch Kanaal kunt u gratis pleziervaartjes maken met enkele jachten. De brandweer geeft er demonstraties met de speedboot en de zodiac. Echte durfals mogen zelfs
mee op het water.

Hidrodoe

Netepark

Het waterdoecentrum staat op 25 april
volledig in het teken van de Week van de
Aarde. Om 11, 13, 14.30 en 15.30 uur kan
elke bezoeker de demo Water op aarde
gratis volgen in de hal van Hidrodoe. Boven-dien krijgt u op zondag 25 april, met
uw deelnemerskaart van Toerisme Herentals, 1 euro korting op de toegangsprijs van
Hidrodoe. Om 13.30 uur kunnen bezoekers genieten van Home; een prachtige film
over onze eigen Blauwe Planeet van documentairemaker Yann Arthus Bertrand.
Kleine en grote kinderen kunnen zich bij
goed weer uitleven op de zeepbellenstand in
de tuin van het Watercafé.

U kunt gratis gebruikmaken van de buitenattracties van het Netepark (trampolines, minigolf, speeltuin, fietscross en springkastelen).
Voor de allerkleinsten is er kindergrime.

Toeristentoren

De Hut, Spaanshofpark, doorlopend vanaf 11 uur.

Fietsen en wandelen
De jaarlijkse fietszoektocht van het Groene
Neteland gaat van start met de opening
van het toeristisch seizoen en loopt tot
12 september. Wie Herentals liever te voet
verkent, kan deelnemen aan de toeristische
wandelzoektocht, die dit jaar volledig in het
teken van 800 jaar Herentals staat. Iedereen
die inschrijft voor een van de twee zoektochten krijgt er een kleine attentie bij.
Meer informatie over de hele dag:
Toerisme Herentals, Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be

Jachthaven, Noordervaart, doorlopend vanaf 11 uur.
Aan De Hut kunt u gratis een initiatie kajakken volgen.

Netepark, Vorselaarsebaan, doorlopend vanaf
10 uur.

De Toeristentoren is de hele dag gratis toegankelijk voor het publiek. Geniet op de top
van de toren van een spectaculair uitzicht
op de groene omgeving.
Toeristentoren, Heistraat (Bosbergen), doorlopend vanaf 10 uur.
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WAK

Week
van de

Van 23 april tot en met 2 mei loopt in heel Vlaanderen de Week van de Amateurkunsten
(WAK). Het thema van dit jaar is ‘goesting’. Dit thema karakteriseert en typeert de amateurkunstenaars: ze beoefenen hun kunst met animo en hebben altijd zin om een project uit te
werken. Ze doen dit met veel enthousiasme en energie; voor zichzelf, voor de toeschouwers
en voor de ambiance. Amateurkunsten bevatten alle ingrediënten om een aantrekkelijk menu
samen te stellen. Zet uw tanden in de WAK!

24 april–
2 mei 2010

Week
van de

Klavierdag
zondag 25 april om 13 uur
Sint-Waldetrudiskerk, Kerkstraat
De Klavierdag vindt dit jaar plaats in en rond de Sint-Waldetrudiskerk. Op zondag 25 april kunt
u tussen 13 en 17 uur genieten van orgel-, klavecimbel- en beiaardconcertjes door de leerlingen
van de muziekacademies van Herentals, Turnhout, Baarle-Hertog, Geel en Mol. Stadsbeiaardier
Koen Van Assche opent om 13 uur met een kort concert op de beiaard in de Lakenhal. Naast
klaviermuziek zijn er die dag ook optredens van een koor om 14 uur, een orkest om 15 uur en
een blokfluitensemble om 16 uur. De toegang is gratis en voor meer informatie kunt u terecht op
tel. 014-85 40 61 of op bartwuilmus@hotmail.com.

Aperitiefconcert van Luciano
zondag 25 april om 11 uur
Kasteel Le Paige, Nederrij 135
Op zondag 25 april brengt Luciano postromantische en twintigste-eeuwse muziek uit Engeland.
Topwerken voor strijkers van Vaughan Williams, Delius, Stephenson, Finzi, Ireland, Holst, Britten
en Warlock zijn de moeite waard.

Dubbelconcert:
Music Band Avanti - Harmonieorkest Sint-Jozefscollege
zondag 25 april om 14.30 uur
Zaal ’t Hof, Grote Markt 41
Harmonieorkest Sint-Jozefscollege en Music Band Avanti organiseren samen voor het eerst een
uitzonderlijk concert. De kaarten kosten 5 euro en zijn te verkrijgen bij de muzikanten en aan
de ingang.

Dansdemonstratie van S-Sport
dinsdag 27 april van 13 tot 18 uur
Zaal ’t Hof, Grote Markt 41
Op dinsdag 27 april geeft S-Sport een dansdemonstratie in zaal ’t Hof. U betaalt in totaal 5 euro
voor uw deelname en voor koffie of thee met een versnapering. De dansers dansen in groep op
gevarieerde en eenvoudige muziek. Een danspartner is dus niet nodig. Inschrijven kan bij Albert
Corthout op 014-21 99 79 of bij Willy De Wachter op 014-70 79 39.

Digitale diareeks
Herentals vroeger en nu
dinsdag 27 april om 15 uur en om 19.30 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken, Grote Markt 35
Op dinsdag 27 april toont Anthony Fotoclub een digitale fotovoorstelling in het kader van 800
jaar Herentals. 42 minuten lang ziet u oude prentkaarten en foto’s die aantonen hoe Herentals
veranderde in de voorbije honderd jaar. Daarna volgt een korte reeks foto's van het werk van
Charles Auguste Fraikin.
6
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festival
van de
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www.wak.be

Derde algemene quiz van
Curieus
vrijdag 30 april om 20 uur
Zaal ’t Hof, Grote Markt 41
Op vrijdag 30 april organiseert Curieus
Herentals zijn derde algemenekennisquiz. De quizzers worden verwacht
om 20 uur in zaal ’t Hof. De ploegen
bestaan uit maximaal vijf personen. Geïnteresseerden kunnen inschrijven bij
Gert Meir via gert.meir@telenet.be of
op het telefoonnummer 014-22 18 72.

Open repetitie van Vocaal
Ensemble Markant
zaterdag 1 mei van 19 uur tot 21 uur
Kasteel Le Paige, Nederrij 135
Op zaterdag 1 mei kunt u al even meekijken in het nieuwe project Buenos
Aires van Vocaal Ensemble Markant.
Zij brengen koormuziek uit Spanje en
Latijns-Amerika. Deze open repetitie
vindt plaats in kasteel Le Paige.
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WAK

Erfgoeddag 2010

Open Atelierdag
zaterdag 24 en zondag 25 april van 10 tot 18 uur
Atelier Tabula Rasa, Schoolstraat 44/2
Atelier Tabula Rasa zet zijn deuren open voor bezoekers.
U bent steeds welkom voor een babbel, een drankje,
een hapje of een bezoek aan het atelier.

© Hans Verbruggen

Tentoonstellingen

Kunstkring 80,
Hilde Van Dingenen & Luc Scheyltjens en Pierre Van Moorleghem
van zaterdag 24 april tot en met zondag 2 mei
open van maandag tot en met zondag van 13 tot 18 uur
Foyer cc ’t Schaliken, Grote Markt 35
In de foyer van cc ’t Schaliken bewijzen de leden van Kunstkring 80 hun creativiteit aan de buitenwereld. Of het nu schilderen, airbrushen, etsen of houtsnijden is, bij Kunstkring 80 doen ze het
allemaal met veel ‘goesting’. Hilde Van Dingenen en Luc Scheyltjens tonen hun werken, waarin
emoties centraal staan. Walter van Moorleghem stelt een aantal werken van zijn vader Pierre
tentoon. De olieverfschilderijen en aquarellen van Pierre Van Moorleghem zijn getuigenissen van
zijn koloniaal verleden. Verder schilderde hij karaktervolle personen uit de Herentalse omgeving.

Atelier X, François Van Roy, Gust Heylen en Anthony Fotoclub
van zaterdag 24 april tot en met zondag 2 mei
open van 14 tot 17 uur, maandag en dinsdag gesloten
Kasteel Le Paige, Nederrij 135
Atelier X is een groep kunstschilders die samenkomen in een atelier om zich verder te ontplooien. De groep bestaat uit leerlingen van de afdeling schilderen van de Stedelijke Academie
voor Beeldende Kunst. Samen met Atelier X stelt ook François Van Roy zijn werken tentoon.
Verder kunt u de tentoonstelling Onverwachte ondergrondse schoonheid in conflict/harmonie met
bovengrondse structuren van Gust Heylen bekijken. Ook de foto’s van Anthony Fotoclub rond het
thema ‘goesting’ krijgen een plaats in het kasteel.

In Vitrine
van zaterdag 1 mei tot en met zondag 23 mei
Stadscentrum van Herentals
Geniet van kunst terwijl u winkelt of wandelt in het centrum
van Herentals. Lokale kunstenaars stellen hun werk tentoon
in etalages en ramen van woonhuizen.

De Dorpel
zondag 25 april en zondag 2 mei van 13 tot 18 uur
De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

Er was eens … Of toch niet?
Op zondag 25 april kunt u van 10 tot
18 uur in De Lilse Bergen de tiende editie van de Erfgoeddag meemaken. Alles staat er in het teken van ‘Fake?’. De
erfgoedcel Kempens Karakter bouwt
samen met verenigingen uit Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Lille,
Nijlen, Olen en Vorselaar een heus
verteldorp, waar jong en oud kan kennismaken met de dorpsverhalen uit de
regio. De toegang is gratis.
Om aan te sluiten bij het nationale thema ‘Fake?’ wil de organisatie sagen en
legenden uit de streek op de rooster
leggen. Toneelgezelschappen, vertellers
en auteurs stippelen een prachtige route uit, waarlangs u kunt kennismaken
met leuke toneelstukken, wonderlijke
verhalen en amusante liederen. U kunt
alle verhalen verzamelen in een knappe
verzamelmap. Voor kinderen tussen
zes en twaalf jaar zijn er workshops,
voorleessessies met jeugdauteurs en
aangepaste randanimatie. Het volledige
programma vindt u op
www.kempenskarakter.be.
Meer informatie:
Erfgoedcel Kempens Karakter
Fundatiehuis, Begijnhof 27
info@kempenskarakter.be
tel. 014-21 97 00

De Dorpel, een ontmoetingsplaats voor mensen in armoede, presenteert schilder-, beeldhouwen dichtkunst.
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PROGRAMMA ’T SCHALIKEN
Compagnie Cecilia
Altijd prijs

Donderdag 1 april om 20 uur
Schouwburg
Dino heeft in een vlaag van barmhartigheid Pierre naakt uit de goot gehaald en naar huis gebracht. Drie maanden later komt rijkeluiszoontje Pierre aan met bloemen. Laag na laag wordt
het mannelijk vernis afgeschraapt. Dans en muziek stuwen de vertelling van theatermaker Arne
Sierens tot een complex en treffend portret, dat soms luchtig flirt met een lach en dan weer fors
en woest trapt. Deze voorstelling is een vervangprogramma voor In die dagen van Compagnie
KAiET.
De toegangsprijs is 12 euro. Met een abonnement betaalt u 9 euro. Bent u jonger
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 10,50 euro.

Guido Belcanto, Vitalski,
Lady Angelina, Martin
Jansen en het Decaporgel
Balzaal der gebroken
harten deel 2
Vrijdag 30 april om 20 uur
UITVERKOCHT!
Zaterdag 1 mei om 20 uur
EXTRA VOORSTELLING!
Schouwburg

Circus Ronaldo
I Lirici

I Lirici Light
Vrijdag 9 april om 14.30 uur
Schouwburg
I Lirici brengt de klassieke muziek terug tot haar oorsprong in verhalen over componisten en
vertolkers, in fijnzinnige relativerende humor, waarbij twee sopranen vechten om de aandacht
van de tenor, en in respectvolle interpretaties van parels uit onder meer Don Giovanni, Così fan
tutte of Le nozze di Figaro. Recent was sopraan Nadine Heyndrickx op te merken in het VRTprogramma Hartelijke Groeten.
De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Bent u jonger
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 8,50 euro.

Tony Decap

Circenses (+10 jaar)
Donderdag 15 en zaterdag 17
april om20 uur
Plein De Vrede, Lichtaaartseweg 131,
Sint-Jozef-Olen
UITVERKOCHT

Kommil Foo
Wolf

Woensdag 21 april om 20 uur
Schouwburg
UITVERKOCHT

Lezing: Het Decaporgel
Donderdag 22 april om 20 uur
Atelier Tony Decap

Info en tickets:

Naar aanleiding van de voorstelling Balzaal der gebroken harten deel 2 in cc ’t Schaliken geeft Tony
Decap, de maker van het orgel, een lezing over het magische Decaporgel. Tony Decap vertelt
u meer over de geschiedenis van het orgel en de voorstelling die uit de hersenpan van Guido
Belcanto is ontstaan. De lezing vindt plaats in orgelfabriek DECAP, Langepad 51, Herentals.

cc ’t Schaliken,
Grote Markt 35, Herentals

De toegangsprijs is 6 euro. Inschrijven bij cc ’t Schaliken.

www.schaliken.be, tel.
014-28 51 30

Marc Van de Looverbosch & Kiyotaka Izumi
Een poppenhuis

Vrijdag 23 april om 20 uur
Begijnhofkerk
Pianist Kiyotaka Izumi speelt een sprankelende selectie uit de Lyrische stukken van Edward Grieg.
Deze waaier van geniale miniatuurtjes voor piano worden afgewisseld door fragmenten uit Een
poppenhuis van August Strindberg. Pianist Kiyotaka Izumi is een jonge Japanse virtuoos, die vorig
jaar in de Lakenhal een weergaloos aperitiefconcert speelde. De verteller van Een poppenhuis is
de bekende VRT-journalist Marc Van de Looverbosch.
De toegangsprijs is 13 euro. Met een abonnement betaalt u 10 euro.
Bent u jonger dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 11,50 euro.
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cultuurcentrum@herentals.be,

TENTOON
Fraikin
Van zaterdag 13 maart tot en
met zondag 11 april
Open op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

Sport

Vorming:
Eerste hulp
bij sportongevallen

Gebruik sporthallen seizoen 2010-2011
Wie tijdens het seizoen 2010-2011 gebruik wil maken van sportzaal Chirocomité Noorderwijk,
sportzaal Vrije Basisschool Morkhoven of sportzaal Campus Ter Vesten, moet dit voor 23 april
melden bij de sportdienst. In uw aanvraag vermeldt u de zaal van uw keuze en de dagen en uren
waarop u van de zaal gebruik wil maken. Als u tijdens het seizoen 2010-2011 evenementen plant in
een van de zalen, voegt u deze data ook nu reeds bij uw aanvraag. U kunt uw aanvraag richten aan
stadsbestuur Herentals, sportdienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.

Vijftigplussers
Op dinsdag 20 april organiseert de sportdienst een initiatie badminton en new games voor sportieve vijftigplussers. De activiteit vindt plaats in sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 93.
Deelnemen kost 2 euro.

Openingstijden Netepark

De zwembaden van het Netepark zijn gesloten op zondag 4 april. Op zondag 18 april is het wedstrijdbad gesloten vanaf 12 uur voor een zwemwedstrijd.
Tijdens de paasvakantie van 3 tot en met 18 april zijn alle zwembaden van maandag tot vrijdag open
van 14 tot 21 uur. In het wedstrijdbad kunt u zoals gewoonlijk van 7.30 uur tot 8.30 uur ochtendzwemmen en van 12 tot 13 uur middagzwemmen. Op paasmaandag 5 april en op zaterdag en
zondag zijn alle baden 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

09.00-17.00 09.00-17.00

Doelgroepenbad

17.00-21.00

15.30-19.00

14.00-21.00 15.30-20.00 16.30-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

Wedstrijdbad

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

14.00-21.00

Aquaprogramma’s Netepark
Aquagym voor senioren

maandag

15.20 – 16.05
16.15 – 17.00

vrijdag

09.00 – 09.50

dinsdag

20.00 – 20.50
21.00 – 21.50

maandag

Aquafit voor senioren
Aquasculpt
Nieuw!

Aquafitness (high-impact)

donderdag

woensdag

19.00 – 19.50
21.00 – 21.50

Aquajogging

woensdag

20.00 – 20.50

Aquagym voor mensen met een handicap

dinsdag

19.00 – 19.50
15.30 – 16.30

dinsdag

vrijdag

Zwemmen voor chronische-pijnpatiënten

dinsdag
donderdag

Zwemmen voor kinderen met een handicap
Zwangerschapszwemmen prenataal

beginners
gevorderden

12.00 – 13.00
12.00 – 13.00

woensdag

18.30 – 19.15
19.15 – 20.00

donderdag

20.00 – 20.50

woensdag

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

Op donderdag 22 april kunt u van 19.30
tot 22.30 uur een vormingsavond bijwonen over eerste hulp bij sportongevallen. De vormingsavond vindt plaats
in de kelder van het gemeentehuis van
Nijlen. Deelnemen kost 10 euro.
Meer informatie:
Autonoom Provinciebedrijf
Sport, dienst vorming,
Diane Loosen,
tel. 03-240 62 73,
vorming@sportdienst.provant.be

De Tien Kilometer
van Hertals

De tweede editie van de Tien Kilometer van Hertals vindt plaats op zondag 9 mei in het BLOSO-centrum. De
jeugdreeksen starten vanaf 10.30 uur,
de vrouwenloop van 5 kilometer start
om 11 uur en de 10 kilometerwedstrijd
begint om 11.10 uur. Er zijn vele naturaprijzen te winnen maar ook geldprijzen
voor de eerste drie dames van de 5 kilometer en voor de eerste drie heren
van de 10 kilometer. U kunt inschrijven
vanaf 7 maart.
Meer informatie: www.runwalk.be

Zomersportkampen
Ook deze zomer kunnen kinderen en
jongeren vijf weken lang sportplezier beleven tijdens de jaarlijkse sportkampen.
Er zijn sportkampen van 5 tot 9 juli, van
12 tot 16 juli, van 26 tot 30 juli, van 2 tot 6
augustus en van 16 tot 22 augustus. Vanaf
eind april staat alle informatie op www.
herentals.be. Inschrijven kan vanaf 24 mei.
Meer informatie: sportdienst,
De Vossenberg,
Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50
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SPORT & jeugd
Bewegen in het water
Sport is gezond. Dat weet intussen iedereen. Toch ondervinden heel wat mensen verschillende ongemakken
als ze (opnieuw) aan sport willen gaan doen: overbelastingsblessures, gewrichtspijnen, conditionele vermoeidheid, … Gezonde sportbeoefening is een van de
beleidspunten van het stadsbestuur, dat een uitgebreid
sportprogramma in het water ontwikkeld heeft. Want
sporten in het water heeft tal van voordelen; we zetten
ze even voor u op een rijtje.
Opwaartse druk - In het water weegt een persoon van 70 kilo nog maar 7 kilo. Dit maakt de
oefeningen gemakkelijker en beschermt tegen overbelasting en druk op gewrichten.
Ontspanning - Water werkt ontspannend en heeft een rustgevend effect.
Massagewerking - De activiteit in het water gaat samen met watercirculatie. Hierdoor wordt
een hogere doorbloeding bereikt. Door deze massagewerking van het water herstelt u sneller.
Weerstand - Door de weerstand van het water is bewegen niet alleen goed voor de conditie,
maar tegelijk ook voor de spieren.
Conditieverbetering zonder hoge belasting - Conditietraining op het droge is een enorme belasting, conditietraining in het water spaart uw gewrichten, maar u verbruikt zeer veel calorieën.

Gratis proefles aquasculpt

Let There Be Rock!
The Concert
De film School of Rock inspireerde
jeugdhuis 10R20 om een rockband op
te starten met jongeren die weinig of
niets van muziek kennen. In oktober
kwamen de jongeren voor het eerst samen in het jeugdhuis en vormden twee
bands. De ervaren coaches gingen ook
aan de slag met enkele onervaren dj’s
die de knepen van het vak wilden leren.
Na weken repeteren en plezier maken, staan deze gemotiveerde jongens
en meisjes op 17 april voor het eerst
op het podium in Jeugdhuis 10R20. De
avond start om 19 uur met een optreden van een lokale band. Daarna zijn
de Let There Be Rock!-bands aan de
beurt. The Love Pumps sluiten het
concert af. Tussen en na de optredens
animeren de kersverse dj’s het publiek
met hun kunnen.
Meer informatie: info@10r20.be

Fairtradebeurs

Om kennis te maken met het aqua-aanbod kunt u op donderdag 22 april gratis deelnemen
aan een les aquasculpt. Aquasculpt is een oefenprogramma in borstdiep water. Aan de hand
van oefeningen voor de buik, rug, armen, schouders, benen en heupen werkt u tijdens de les
doelgericht aan uw conditie en figuur. De muziek ondersteunt het ritme van de bewegingen
en heeft een stimulerende werking. De les wordt afgesloten met een aantal rek- en relaxatieoefeningen.

Jeugdhuis 10R20 organiseert samen
met Oxfam-Wereldwinkel Herentals
een beurs in het jeugdhuis op de Grote
Markt. Op zondag 18 april van 14 tot 18
uur kunt u er proeven van de eerlijke
producten van de Wereldwinkel. De
toegang is gratis.

Inschrijven kan vanaf 15 april aan de kassa van het Netepark.
Meer informatie: sportdienst, tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be

Meer informatie: Jorien Vanden
Driessche, tel. 014-22 60 81

Buitenspeeldag op 31 maart
Op woensdag 31 maart is het in heel Vlaanderen Buitenspeeldag. De Buitenspeeldag
is een initiatief van de Vlaamse overheid
en kinderzender Nickelodeon om kinderen
ertoe aan te zetten buiten te spelen en te
sporten. Ook in Herentals valt er die namiddag heel wat te beleven. Tussen 13.30
en 16.30 uur kunnen kinderen komen spelen op drie locaties in de stad. In het Stadspark plooien ze ballonnen en er staat een opblaasbaar
voetbaldoel. De kinderen van Morkhoven kunnen op het dorpsplein circusles volgen en zich uitleven met een opblaasbaar basketbalspel.
Aan de sporthal van Noorderwijk staan rope skipping en speedminton op het programma. Bovendien staat er op elke locatie een springkasteel en wordt er een creahoekje ingericht. Grimeurs zorgen voor nog meer plezier. Deelnemen is gratis.
Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, www.jeugddienstherentals.be
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AANKONDINGEN
Nieuw gratis contactnummer voor personen met een handicap
Sinds 1 maart kunnen personen met een handicap gratis telefoneren naar de Directie-generaal
Personen met een handicap. Het groene nummer 0800-987 99 vervangt het oude algemene
nummer. De Directie-generaal Personen met een handicap is een dienst van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. U kunt hier terecht met al uw vragen over de rechten van personen met een handicap.

Premies voor spaarzame energiegebruikers
Hebt u bouw- of renovatieplannen? Informeer bij Eandis over premies voor rationeel energiegebruik. Voor nieuwbouw bestaat er een E-peilpremie, het energieprestatiepeil van uw woning.
Als uw stedenbouwkundige aanvraag dateert van voor 1 januari 2010, krijgt u een premie vanaf
een E-peil 80. Als de aanvraag dateert van na 1 januari 2010, dan krijgt u een premie vanaf een
E-peil 60. Hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie.
Voor een nieuwbouwappartement zijn er premies van 400 tot 2.000 euro, voor een huis premies van 1.000 tot 3.800 euro. U krijgt een extra premie van 300 euro als u de woning uitrust
met een zonneboiler. Er zijn ook premies voor de aankoop van een aardgaswasdroger, de installatie van een domoticasysteem en voor een CO-melder.
Voor bestaande woningen blijft het premieaanbod hetzelfde als in 2009. U kunt een premie
aanvragen voor de plaatsing van dakisolatie, hoogrendementsbeglazing, een condensatieketel op
aardgas, een warmtepomp, een zonneboiler, …
Meer informatie: www.eandis.be of tel. 078-35 35 34

Nieuw adres voor het Huis van het Nederlands
Vanaf maandag 15 maart vindt u het Huis van het Nederlands in de Werkwinkel, Molenvest 21.
Het Onthaalbureau voor Nieuwkomers Prisma verhuist mee. U kunt er elke maandagnamiddag
terecht van 13.30 tot 16.30 uur. De afspraken worden elke maandagavond tussen 17 en 19 uur
behandeld.

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

Infonamiddag
Ouderenwerking Kempen
Op dinsdag 13 april geeft een verantwoordelijke van het Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
Kempen informatie over de groeiende
psychische problemen bij ouderen.
Vooral de versnelde vergrijzing speelt
hierin een rol. Maar ook de uitbreiding
van medische interventies waardoor
ouderen langer leven, doet de zorgproblemen toenemen. Deze gratis infonamiddag start om 14 uur.

Ondersteuningsgroep
dementie
Op woensdag 14 april vindt de bijeenkomst plaats van de ondersteuningsgroep voor partners en familieleden
van dementerenden. Een mantelzorger,
Gust Van Broeckhoven, geeft een uiteenzetting over zijn ervaringen met zijn
zorgopdracht. Iedereen is welkom van
17 tot 18.30 uur. Deelnemen is gratis.

Hidrodoe gooit het over een andere boeg
Tijdens de paasvakantie kunt u zelf het roer in handen nemen in het interactieve waterdoecentrum Hidrodoe. Vouw een papieren bootje en schrijf er een leuk weetje op over scheepvaart.
Zo krijgt het hele gezin (maximaal vier personen) 20 procent korting op het toegangsticket.
Hidrodoe is elke dag open van 9.30 tot 17 uur, behalve op woensdag, zaterdag en paaszondag. U
ontdekt er de wondere wereld van water en leert de geheimen van drijven en zinken. Bovendien
worden de kleine bezoekertjes omgetoverd tot heuse zeekapiteins.
Meer informatie: Hidrodoe, Haanheuvel 7, tel. 014-44 26 44, info@hidrodoe.be,
www.hidrodoe.be

Toneelkring ’t Klaverblad
In april geeft toneelkring ’t Klaverblad voorstellingen van het blijspel Op droog zaad in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Er zijn voorstellingen op 9, 10, 15, 16 en 17 april, telkens om 20 uur. Kaarten kosten 7 euro; u kunt reserveren via de telefoonnummers 014-21 28 91
en 014-21 79 92.

Dertigste perswandeling
Op zondag 18 april organiseert de
Herentalse Wandelclub de dertigste
editie van de perswandeling. De wandeling gaat door de bossen van Herentals en Lichtaart. U kunt deelnemen
aan wandelingen van 7, 12, 20, 25, 30,
42 of 50 km. Er zijn rustposten waar u
een hapje en een drankje kunt krijgen.
Er zijn rustposten waar u een hapje en
een drankje kunt krijgen. De wandelingen starten aan zaal Nieuwland in de
Nederrij. Vertrekken kan vanaf 7 uur.
U betaalt 0,75 euro zonder sticker en
1 euro met sticker.

Meer informatie: www.t-klaverblad.be
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Agenda april 2010
van 13/03 TENTOON
tot 11/04
DI 13/04 VERKOOP

Charles-Auguste Fraikin / Kasteel Le Paige / Open van woensdag tot zondag van 14 tot
17 uur
Openbare verkoop van afgedankt materiaal / Stedelijke garage, Boerenkrijglaan / Bekijken vanaf 12.30 uur, verkoop vanaf 13 uur

van 26/03 TENTOON
tot 23/04

Globalisering: gewikt en gewogen / Centrum Morele Dienstverlening, Lantaarnpad 20 / Open
van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur

van 29/03 UIT
tot 02/04

Proef van de wereld in De Dorpel / Sint-Waldetrudisstraat 37 / Info: tel. 014-21 40 73

WO 31/03 JEUGD

Buitenspeeldag

DO 01/04 SOCIO

Bijeenkomst Mat van Hertals / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 13.30 tot 16.30 uur

Spel van de Roetaert - op jacht naar het konijn / Tip: kelders met weids uitzicht / Van 14 tot 16 uur

UIT

Erfgoeddag / De Lilse Bergen, Strandweg 6, 2275 Lille / Van 10 tot 18 uur

TENTOON

Anthony Fotoclub: diareeks Herentals vroeger en nu / Schouwburg cc ’t Schaliken

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven en parochiecentrum Noorderwijk /
Van 17.30 tot 20.30 uur
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

RAAD

Bijeenkomst Mat van Hertals / Opleidingslokaal, Nederrij 115 / Van 13.30 tot 16.30 uur

THEATER

Compagnie Cecilia - Altijd prijs / cc ’t Schaliken / 20 uur

VR 30/04 QUIZ

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

Rode Kruis Herentals - Een blik op Oost-Congo / Mediatheek Middenschool De Vesten / 20 uur

JEUGD

Free Podium TIS / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

I Love H’tals / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

MUZIEK

Guido Belcanto, Vitalski, Lady Angelina, Martin Jansen en het Decaporgel - Balzaal der
gebroken harten deel 2 / cc ’t Schaliken / 20 uur - UITVERKOCHT
Tentoonstelling In Vitrine / Etalages van winkels en ramen van woonhuizen

Paaskermis / Grote Markt

ZA 03/04 MUZIEK

Multiculturele jamsessie / Fundatiehuis op het Begijnhof / 19 uur
Seven Days of Sin / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41
Ontmoeting in deN Babbelhoek / Huis van het Nederlands, Molenvest 21 / Van 12.30 tot 15 uur
Reis rond de wereld voor 11- tot 14-jarigen / Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 / Van
14 tot 16.30 uur
fABULEUS - Everland / cc De Werft, Geel / 20.15 uur

JEUGD
DI 06/04 SOCIO
WO 07/04 JEUGD
DANS

VR 09/04 KLASSIEK
TONEEL

ZA 10/04 TONEEL
van 11/04 kermis
tot 13/04
ZO 11/04 UIT
UIT

13/04 SOCIO
INFO

VROUW
TONEEL

ZA 17/04 UIT

ZO 09/05

Open repetitie Vocaal Ensemble Markant / Kasteel Le Paige / Van 19 tot 21 uur

SPORT

Prijzenmeeting van AC Herentals / Bloso-centrum / 16 uur

MUZIEK

Guido Belcanto, Vitalski, Lady Angelina, Martin Jansen en het Decaporgel - Balzaal der
gebroken harten deel 2 / cc ’t Schaliken / 20 uur

SPORT

De Tien Kilometer van Hertals / Bloso-sportcentrum / Vanaf 10.30 uur

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

Maandelijkse numismaticabeurs (thema: de medailles van Pierre Theunis) / Den Brasseur,
Bovenrij 50 / Van 8.30 tot 12 uur

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag / Petanque / Het Convent / Van 14 tot 17 uur / Info: Jef Driesen,
gsm 0477-37 44 86
Elke woensdag / Fietsen / Vertrek aan Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur / Info: Jef
De Heel, tel. 014-21 85 54

Spel van de Roetaert - op jacht naar het konijn / Tip: zo’n woning treft men niet in het dorp
aan / Van 14 tot 16 uur
Ontmoeting in deN Babbelhoek / Huis van het Nederlands, Molenvest 21 / Van 12.30 tot 15 uur
Het Convent: infonamiddag Ouderenwerking Kempen / Begijnhof 17 / 14 uur
Circus Ronaldo - Circenses (+10 jaar) / Plein De Vrede, Sint-Jozef-Olen / 20 uur - UITVERKOCHT
Toneelkring ’t Klaverblad - Op droog zaad / Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans, Hikstraat 28 / 20 uur
Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

RAAD

ZA 01/05 MUZIEK

Actieve senior

Het Convent: ondersteuningsgroep dementie / Begijnhof 17 / van 17 tot 18.30 uur

VR 16/04 UIT

TENTOON

Toneelkring ’t Klaverblad - Op droog zaad / Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans, Hikstraat 28 / 20 uur
Toneelkring ’t Klaverblad - Op droog zaad / Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans, Hikstraat 28 / 20 uur
Statiekermis in Noorderwijk

DO 15/04 CIRCUS
TONEEL

van 01/05
tot 23/05

I Lirici - I Lirici Light / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

WO 14/04 INFO

Theaterwandeling Den ontstaen geschiedenis van de Herentalschen stadsmenschen / Info:
www.800jaarherentals.be
Vrouwenraad: 800 jaar Herentals door dr. Jan Goris / Fundatiehuis / Van 13.30 tot 16.30 uur
Toneelkring ’t Klaverblad - Op droog zaad / Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans, Hikstraat 28 / 20 uur
Theaterwandeling Den ontstaen geschiedenis van de Herentalschen stadsmenschen / Info:
www.800jaarherentals.be

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag / Fietsen / Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur
Elke woensdag / Petanque / Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur / Info: Karel, tel.
014-21 65 03
Elke donderdagnamiddag / Hobbyclub voor dames / Info: Martha Verlinden, tel.
014-21 39 59
05/04 / Wandelnamiddag in Westerlo / Station / 12.52 uur / Info: J. Wouters, tel.
014-21 29 04
S-Sport
Elke dinsdag / Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) /
Sportcomplex De Vossenberg / Van 9 tot 10.30 uur (beginners), van 10.30 tot
12 uur (gevorderden) / Info: Louise Bertels, tel. 014-21 99 79 of Rosetta Van de
Voorde, tel. 014-70 79 39
Elke donderdag / Fietsen / Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg / 13 uur /
Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36
26/04 / Curve bowls / Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 16 uur / Info:
Albert Corthout, tel. 014-21 99 79
27/04 / Dansen voor senioren / zaal ’t Hof, Grote Markt / Van 13 tot 18 uur / info:
Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

FIETS

Let There Be Rock! - The Concert / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 19 uur

CIRCUS

Circus Ronaldo - Circenses (+10 jaar) / Plein De Vrede, Sint-Jozef-Olen / 20 uur - UITVERKOCHT

WERELDMUZIEK

Le Vent du Nord - Traditionele muziek uit Québec / cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg /
20.30 uur

JEUGD

TONEEL

Toneelkring ’t Klaverblad - Op droog zaad / Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans, Hikstraat 28 / 20 uur

10R20
Elke vrijdagnamiddag / Happy hour: 1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20,
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
Vrijdag- en zaterdagavond / Rustige / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

ZO 18/04 UIT
UIT

MA 19/04 INFO
20/04 SOCIO

Dertigste perswandeling / Zaal Nieuwland, Nederrij / 7 uur
Fairtradebeurs / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / Van 14 tot 18 uur
Ken je kerk / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur
Ontmoeting in deN Babbelhoek / Huis van het Nederlands, Molenvest 21 / Van 12.30 tot 15 uur

WO 21/04 HUMOR

Kommil Foo - Wolf / cc ’t Schaliken / 20 uur - UITVERKOCHT

DO 22/04 UIT

Houden van Griffelrock / Info: dienst sociale zaken en preventie, tel. 014-28 50 50

WOORD
23/04 JEUGD
KLASSIEK

Tony Decap - Het Decaporgel / Atelier Decap / 20 uur
Battleground / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41
Marc Van de Looverbosch & Kiyotaka Izumi - Een poppenhuis / Begijnhofkerk / 20 uur

ZA 24/04 OPEN

Open Atelierdag Tabula Rasa / Schoolstraat 44/2 / Van 10 tot 18 uur

van 24/04 TENTOON
tot 02/05

Tentoonstelling Kunstkring 80 / Foyer cc ’t Schaliken / Van 13 tot 18 uur

TENTOON

Tentoonstelling Hilde Van Dingenen en Luc Scheyltjens / Foyer cc ’t Schaliken / Van 13 tot 18 uur

TENTOON

Tentoonstelling Pierre Van Moorleghem / Foyer cc ’t Schaliken / Van 13 tot 18 uur

TENTOON

Tentoonstelling Atelier X en François Van Roy / Kasteel Le Paige / Open van woensdag tot
zondag van 14 tot 17 uur
Tentoonstelling Gust Heylen / Kasteel Le Paige / Open van woensdag tot zondag van 14 tot 17 uur

TENTOON
TENTOON

ZO 25/04 UIT

12

Tentoonstelling De Dorpel / Sint-Waldetrudisstraat 37 / Van 13 tot 18 uur

UIT

INFO

van 03/04 KERMIS
tot 07/04

VR

27/04

Dubbelconcert Music Band Avanti en Harmonieorkest Sint-Jozefscollege / Zaal ’t Hof / 14.30 uur

TENTOON

DO 29/04 socio

JEUGD

DI

Di

Aperitiefconcert Luciano / Kasteel Le Paige / 11 uur

MUZIEK

Infoavond over opvoeden in echtscheidingssituaties / Zaal ’t Hof / Van 20 tot 22 uur

VR 02/04 UIT

DI

ZO 25/04 MUZIEK

Tentoonstelling Anthony Fotoclub / Kasteel Le Paige / Open van woensdag tot zondag van
14 tot 17 uur
Opening toeristisch seizoen / Van 10 tot 17 uur

OPEN

Open Atelierdag Tabula Rasa / Schoolstraat 44/2 / Van 10 tot 18 uur

MUZIEK

Kempische Klavierdag / Sint-Waldetrudiskerk / Van 13 tot 17 uur
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Deze agenda bevat uitsluitend evenementen die deze maand
in Herentals plaatsvinden en die ons tijdig werden gemeld.
Voor een ruimer overzicht: www.herentals.be > Kalender

BURGERZAKEN
Geboorten
05/02
07/02
09/02
11/02
15/02
16/02
17/02
19/02
21/02
24/02
27/02
28/02
28/02
01/03
03/03
03/03
04/03
04/03
05/03
05/03
06/03
09/03
09/03

Renée, dochter van Marie Van Rompaey en Kurt De Cuyper
Lisa, dochter van Nele Thiels en Timothy Gebruers
Liam, zoon van Sofie Vervoort en Bart Neeus
Lisa-Marie, dochter van Katrien Van Hecke en Yves Labro
Lara, dochter van Kelly Faes en Kim Wagemans
Marcel, zoon van Liesbet Baum en Björn Baeten
Heleen, dochter van Ine Roex en Bert Meir
Wilfred, zoon van Abigail Ano
Senne, zoon van Manuela Haxelmans en Daniël Belmans
Thomas, zoon van Ruth Hiamaley en Felix Kerckhofs
Simon, zoon van Liesbeth Van Doninck en Wim Dejonghe
Thibo, zoon van Nathalie Ceunen en Tom De Kepper
Vince, zoon van Evi Jacobs en Sven Van der Auwera
Nathan, zoon van Elise Sas en David Smet
Lori, dochter van Eline Heylen en Seth Vanleene
Silke, dochter van Kelly Smets en Tim Oeyen
Ibtisam, dochter van Hawa Swalah Larry en Karim Adams
Lore, dochter van Valerie Mattys en Werner Peeters
Thibo, zoon van Wendy Philtjens en Filip Van Gestel
Emiel, zoon van Liesbeth Van Houdt en Gerd Van Doninck
Fonne, zoon van Gerd Gios en Bart Sas
Senne, zoon van Janick Vleugels en Koen Thijs
Eann, zoon van Freya Vissers en Benny Ceulaers

Overlijdens
13/02
17/02
19/02
20/02
20/02
21/02
22/02
24/02
26/02
27/02
02/03
03/03
04/03
08/03
10/03
10/03

Jozef Mertens (81), echtgenoot van Maria Liekens
Paula Meeus (80), weduwe van Lodewijk Van Looy
Melania Van Weert (89)
Wera Schmihol (88), weduwe van Petrus Daems
Petrus Van Tendeloo (84)
Lutgarde Vermeulen (80), weduwe van Franciscus Luyten
Simona Peeters (69), weduwe van Herman Wens
Maria Michiels (92), weduwe van Albert Aerts
Franciscus Coubergs (65), weduwnaar van Marie Bosman
Marcel Sambree (80), echtgenoot van Sophia Van Naelten
Hubertine van der Fels (84), weduwe van Louis Valkenborgh
Josephus Helsen (88), weduwnaar van Maria Buyckx
Joannes Schellens (72), echtgenoot van Lea De Reyck
Maya Van der Linden (52)
Liliane De Ceuster (67)
Rita Willemen (55), echtgenote van Johan Van der Welk

Huwelijksaankondigingen

AANKONDIGINGEN
Infoavond opvoeden
De gemeentes Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen
en Vorselaar organiseren samen met Welzijnszorg Kempen en
het Agentschap Jongerenwelzijn een infoavond over opvoeden in
echtscheidingssituaties.
Mevrouw Kris Janssens is de gespreksleidster die avond. Zij is
familietherapeute en maatschappelijk werkster van CAW De
Kempen. De infoavond vindt plaats op donderdag 1 april van
20 tot 22 uur in zaal ’t Hof.

Euro-Children zoekt gastgezinnen
De vzw Euro-Children zorgt er elk jaar voor dat kinderen uit
Slovakije, Kroatië en Bosnië-Herzegovina hun vakantie kunnen
doorbrengen in Vlaanderen. Om dit mogelijk te maken, is EuroChildren op zoek naar gastgezinnen die een van de jongens of
meisjes een viertal weken willen opvangen tijdens de grote vakantie. De kinderen zijn tussen 9 en 12 jaar.
Meer informatie: tel. 03-247 88 50,
info@eurochildren.be, www.eurochildren.be

Start to Golf
Op zondag 18 april organiseert de
START
Vlaamse Vereniging van Golf een
TO GOLF
Start to Golf-dag, waarop u kunt
18.04.2010
kennismaken met de sport. DerWaarom niet eens golfen ?
tig golfclubs, waaronder Golfclub
Witbos in Noorderwijk, geven gratis golfinitiaties.
www.starttogolf.be
Inschrijven kan op www.starttogolf.be.
www.starttogolf.be

Heb je jezelf altijd al afgevraagd waarin Tiger
Woods de beste is ? Of zoek je eerder een sport
waarbij je van iedereen kan winnen ? Dan hebben wij
een zeer handige tip voor jou:

Sporten in de buitenlucht, met vrienden of familie, lekker relax en zonder stress...
alsmaar meer mensen genieten telkens weer van dit unieke ‘vakantiegevoel’.
Om jou als niet-golfer dit golfgevoel te laten ontdekken, organiseert de Vlaamse
Vereniging voor Golf een ‘Start to Golf’-dag op zondag 18 april.

Laat dan de Tiger in je los en schrijf je in op

.

Leuvensesteenweg 643 - 1930 Zaventem - Tel.: 02/752 83 30 - info@golfvlaanderen.be - www.golfvlaanderen.be

MET DANK AAN

Opruimen lucht op!

IS HET KOT
WEER TE
KLEIN?

Jochen Van Laere (Herentals) en Hanne Van Laer (Herentals)
Rudi Ooms (Herentals) en Benchamart Kalam (Thailand)
Jan Geerts (Herentals) en Isabelle Smolders (Herentals)
Tom Tegenbos (Herentals) en Katleen Baum (Herentals)
Luc Heylen (Herentals) en Veerle Vanuytven (Herentals)
Lander Spruyt (Herentals) en Evi Torfs (Herentals)
Eddy Van Hoof (Herentals) en Bianca Bekers (Herentals)
Jan Degroof (Herentals) en Anke Van de Wouwer (Herentals)
Peter Bormans (Herentals) en Nele Appels (Herentals)
Christoph Van Den Driessche (Herentals) en Lieve De Wit (Herentals)
Eddie Van Looy (Herentals) en Sylvia Agbonlahor (Nigeria)

Maar waar blijft u met al die
spullen die u echt niet meer
nodig hebt en die nog best
bruikbaar zijn?

Huwelijken

Meer weten of een afspraak maken?
Tel. 015-23 73 93, info@dekringwinkelzuiderkempen.be,
www.dekringwinkelzuiderkempen.be

Steven Van den Heuvel (Herentals) en Nele Boeckx (Herentals)
Constant Weyns (Herentals) en Leslie Nicholls (Herentals)
Michael Schippers (Herentals) en Elke Cornelissens (Herentals)

Breng alles wat in de weg staat
en nog bruikbaar is naar
De Kringwinkel.

Breng ze naar De Kringwinkel
(Lierseweg 136), de Kringwinkelcontainer op het containerpark of laat ze gratis ophalen door De Kringwinkel. Zo krijgen uw spullen een nieuw leven!
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Spreekuren
De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de
stadsdiensten. U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot
die diensten richten. Staat u erop om de burgemeester of de
schepenen te spreken, dan kunt u bij hen terecht tijdens hun
spreekuren in het administratief centrum. U kunt bij hen
langsgaan of u kunt bellen: 014-28 50 50.

burgemeester Jan Peeters
politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en
coördinatie, communicatie en informatie, burgerlijke stand en bevolking,
administratieve 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

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

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen
alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be

schepen Mien Van Olmen

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

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

ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, landbouw en
plattelandsontwikkeling

Militie

woensdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

Fonds voor arbeidsongevallen

vierde woensdag van 13 tot 16 uur, in de werkwinkel, Molenvest 13

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

schepen Anne-Mie Hendrickx

Warandestraat 42, Turnhout.

sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid
[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72
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
openbaar werk en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium,
monumentenzorg en landschappen
maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jos.schellens@herentals.be
14
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Spreekuren OCMW Herentals
- Voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op nummer
0475-56 10 32 of voorzitter@ocmwherentals.be
- sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en
maandagavond van 18 tot 19 uur
- dienst rechtshulp OCMW: maandagavond van 18 tot 20 uur en
dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11.45 uur
- elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur in het Dorpshuis van
Noorderwijk

Info

Nuttige telefoonnummers
Aids-telefoon Vlaanderen

Dringende hulp
Brandweer
Ziekenwagen
Politie
Antigifcentrum
Gasgeur

Anonieme Alcoholisten

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

Autisme-telefoon
Begeleid Wonen, Herentals

Rode Kruis
Bloedinzamelingen

Op dinsdag 27 april kunt u van 17.30 tot 20.30 uur bloed
geven in de parochiezaal van Morkhoven en in het parochiecentrum van Noorderwijk.

apothekers

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

00

Morkhoven en Noorderwijk

centraal oproepnummer 014-54

83 83

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

TANDARTSEN

centraal oproepnummer: 090-33

014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink

014-24 66 90

CardStop

070-344 344

Centrum voor Levens- en Gezinsvragen, Hofkwartier 23 014-21 08 00
Child Focus
Contact Center Personen met een handicap
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

De wachtdienst start om 9 uur en eindigt om 18 uur tijdens het
weekend en op feestdagen.

116000
0800-987 99
0472-22 86 71
014-22 17 81

Den Brand

014-84 12 00

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

dagbesteding voor mensen met een handicap

vereniging waar armen het woord nemen

DocStop

0487-99 06 23
014-21 40 73
00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Eandis

078-35 35 00

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Eurofoon, Europese Unie

078-15 19 92

IOK - Geel

014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01
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 - Hofkwartier 23

014-23 02 42

Tele-receptiebalie

99 69

078-15 22 52

Boskat

Jeugdfoon

HERENTALS

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

014-23 18 80

De Fakkel

U vindt de wachtdiensten van de apothekers op
www.apotheek.be of telefonisch via
0900-10 500.

Els
René
Karel
Lydi

info over wonen voor mensen met een handicap

deN Babbelhoek

Wachtdienst

078-15 15 15

106 of 078-15 19 19

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)
Zit Stil (ADHD)

105
03-830 30 25
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openingstijden stadsdiensten
Ma

di

wo

do

vr

Administratief centrum

09.00-12.00

09.00-12.00

Gesloten op maandag 5 april

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

cc ’t Schaliken

09.00-12.00

Gesloten op maandag 5 april

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

10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00

14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00

BIB Gildelaan
Gesloten op maandag 5 april

14.00-20.00

14.00-16.00

bib Noorderwijk
RECYCLAGEPARK
JEUGDDIENST
Gesloten op maandag 5 april

HUMMELTJESHOF
Gesloten op zaterdag 3 en maandag
5 april

SPORTDIENST
Gesloten op maandag 5 april

STADSARCHIEF
Gesloten op maandag 5 april

TOERISME HERENTALS

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

Gesloten op maandag 5 april

14.00-17.00

09.00-16.30

09.00-18.00

09.00-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

10.00-12.00
10.00-12.00

18.00-20.00

09.00-16.30

zo

08.30-14.30

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

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

09.00-12.00
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

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
10 en 17 APRIL
open van 9
tot 12 uur

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

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

Gesloten op maandag 5 april

STEDELIJKE WERKPLAATs

za

09.00-17.00

Nuttige telefoonnummers
Stadsdiensten
administratief centrum, Augustijnenlaan 30

014-28 50 50
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

0800-6 35 35

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

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

Kerkhof Herentals
van ma tot vr tussen 12 en 12.30u

014-23 38 93
Bedeeld door

DE POST

