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Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)

Herentals Fietst, Feest en Viert
Op donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 juli staat Herentals naar
goede traditie drie dagen op zijn kop.
Ter ere van 800 jaar Herentals duurt
Herentals Fietst en Feest dit maal
geen twee, maar drie dagen. Het programma staat zoals elk jaar stijf van de
spanning en opwinding.

met optredens langs het parcours, start om
18.30 uur. Inschrijven voor Herentals Loopt
kan vanaf 13 uur. In de feesttent kunt u een
circusinitiatie volgen of een ster op de dansvloer worden. U kunt ook heerlijk ontspannen in de gezellige champagnebar.
Op zaterdag 31 juli sluiten we de feestelijkheden rond 800 jaar in stijl af. ’s Namiddags is er
een bal populaire voor senioren en animatie
voor kinderen. Om 16 uur onthullen we de
Mat van Hertals. Om 17 uur zijn er kleinkunstoptredens en kunt u het Lied van Hertals
leren. Ondertussen kunt u nog tweemaal
stemmen voor de Bekendste Herentalsenaar.
Om 21.15 uur maken we bekend wie dat uiteindelijk geworden is. Na een massale samenzang van het Lied van Hertals kunt u zich om
22 uur uitleven op een knalconcert van Milk
Inc. Daarna draaien Regi en Double Groove
de plaatjes aan elkaar.

Tijdens Herentals Fietst, op donderdag
29 juli, kan vanaf de namiddag de wielerpret
niet op . Er zijn wedstrijden van de Vlaamse
Wielerschool, voor nieuwelingen, voor militairen en voor dames. Om 19.30 uur start het naTourcriterium met de top van de internationale
wielerwereld. Van 22.15 tot 23.30 uur speelt de
fantastische discobar De Witte Stilte ten dans.
Tijdens Herentals Feest op vrijdag 30 juli zijn
er ’s namiddags en ’s avonds optredens van
Kapitein Winokio, Les Truttes en Natalia.
Natalia komt met haar volledige band in het
kader van Summertour 2010. In de namiddag is er verder nog een familiezumba en een
dansinitiatie voor kinderen. Herentals Loopt,

Op pagina 9, 10, 11 en 12 vindt u het
volledige programma van Herentals
Fietst, Feest en Viert.

voorwoord ...

deze maand

Herentals viert feest
De viering van 800 jaar Herentals heeft het afgelopen jaar voor een uitbundige sfeer in onze stad gezorgd. Ik
denk aan de gezellige volksfeesten op de Grote Markt, in Noorderwijk en in Morkhoven, het jongerenfeest
tijdens het Spel van de Roetaert, de prachtige theaterwandeling van JCI Gheel en Thals, de schoolprojecten en
de vele tentoonstellingen, lezingen en publicaties met als thema de geschiedenis van onze stad. Ik wil dan ook
alle vrijwilligers en medewerkers danken die van 800 jaar Herentals een echt feestjaar gemaakt hebben. Volgens
mij hebben we dit jaar echt geschiedenis geschreven.
We sluiten het fantastische feestjaar af met een klapper van formaat. Op donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 juli kunt u tijdens Herentals Fietst, Feest en Viert genieten van topspektakel met onder meer Fabian
Cancellara, Natalia en Milk Inc. Het volledige programma vindt u in deze Stadskrant. Herentals Viert, de derde
feestdag, is het officiële eindfeest van 800 jaar Herentals. Naast Linda en Regi zijn er die zaterdag ook kleinkunstoptredens, dj's en een bal populaire. We onthullen verder de Mat van Hertals en maken de Bekendste
Herentalsenaar bekend. Gaat iemand Rik Van Looy nog kloppen in de eindsprint?
Uw burgemeester
Jan Peeters
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www.herentals.be
Bericht aan onze lezers buiten
Herentals en in het buitenland
Als abonnee van de Stadskrant ontvangt
u het gemeentelijk informatieblad van
Herentals met De Post. In het beste geval
vindt u de Stadskrant pas enkele dagen na
de eerste van de maand in de brievenbus.
U kan de Stadskrant sneller in huis halen
met de website van het stadsbestuur.
Op www.herentals.be kunt u op het
einde van elke maand de Stadskrant voor
de volgende maand downloaden. Klik op
Algemene info > publicaties > Stadskrant
of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.
Volstaat deze online-Stadskrant voor
u en vindt u het niet langer nodig om
een gedrukt exemplaar te ontvangen?
Laat het ons weten: communicatie@
herentals.be.

Stukspringende straatstenen in het centrum
De stukspringende straatstenen in het centrum beroeren niet enkel de gemoederen in de Herentalse straten, maar ook in het stadhuis. Het probleem verergert en stelt een aantal veiligheidsproblemen. Dit dwingt de stad om op korte termijn maatregelen te nemen, en op lange
termijn tot een duurzame, blijvende oplossing te komen. Op korte termijn moet aannemer
Maris, verantwoordelijke voor de plaatsing en levering van de kasseien, de kapotte stenen vervangen. Dit gebeurde al in de eerste weken van mei. Deze herstellingen van Maris zijn ondertussen al meer dan een jaar aan de gang. Het probleem van de stukspringende straatstenen deed
zich immers voor het eerst op grote schaal voor na de winter van 2008-2009. Toen al werden
met de aannemer afspraken gemaakt om de kapotte straatstenen te vervangen.
Om tot een duurzame, blijvende oplossing te komen, laten de stad en de aannemers een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren door het WTCB en het OCW, twee wetenschappelijke
labo’s en expertisebureaus voor de wegenbouw. Dit onderzoek startte einde april en de stad
dringt er bij de labo’s op aan om de resultaten nog voor de zomer aan de stad te bezorgen. De
resultaten van dit onderzoek moeten uitwijzen wat de oorzaak is van het probleem en wat de
beste methode is om dit probleem op duurzame wijze op te lossen.
Er is op dit moment dus nog geen beslissing genomen over de definitieve oplossing, of over het
vervangen van het wegdek door eventueel andere materialen. Bij de keuze van de definitieve
oplossing wil het stadsbestuur het probleem niet enkel technisch oplossen. Het stadsbestuur
wil ook juridische garanties dat de aannemers, en niet het stadsbestuur, de kosten van deze
oplossing moet betalen. Het is immers belangrijk om te weten dat de heraangelegde straten,
uitgezonderd het Hofkwartier, nog niet definitief werden opgeleverd, waardoor ze nog tot de
verantwoordelijkheid van de aannemers behoren.

Nieuwe aanpak permanente bewoning in weekendverblijven
In de loop van de jaren vestigden steeds meer mensen zich permanent in hun weekendhuisje,
alhoewel dat wettelijk niet mocht. Sinds 1 september 2009 zijn er nieuwe Vlaamse regels van
kracht, die deze situatie recht trekken. Bij een nieuwe inschrijving in een weekendverblijf brengt
de stad voortaan de politiezone Neteland op de hoogte. De politie komt ter plaatse en maakt
een proces-verbaal op wegens illegaal gebruik. De permanente bewoner krijgt dan drie maanden tijd om te verhuizen. Wanneer na drie maanden blijkt dat dit niet gebeurd is, krijgt de
bewoner een administratieve boete van 5.000 euro. Deze boete kan meerdere malen herhaald
worden. Voor mensen die al langer in weekendverblijven wonen, verandert er niet meteen iets.
Een aantal onder hen kunnen een tijdelijk woonrecht krijgen.
Meer informatie: dienst ruimtelijke ordening, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Tankslag om stookolietanks te saneren
Een oude stookolietank blijft vaak onbeheerd onder de grond zitten of naast de woning staan.
Maar als u een stookolietank niet meer gebruikt, dan moet u die wettelijk gezien verwijderen.
Een bovengrondse tank verwijderen, kan zonder veel kosten of technische inspanningen. Bij een
ondergrondse tank, kunnen de kosten echter aardig oplopen. U kunt uw tank ook laten opvullen door een gespecialiseerde firma, wanneer bijvoorbeeld de tank zich onder uw huis bevindt.
Om de kosten voor het verwijderen of het vullen van de tanks te drukken, organiseert de stad
een gezamenlijke sanering van stookolietanks, een zogenaamde tankslag. U kunt zich voor deze
tankslag inschrijven bij de milieudienst. Het stadsbestuur contacteert verschillende firma’s en
selecteert de meest geschikte firma. U beslist zelf of u ingaat op het prijsvoorstel van de firma.
Inschrijven verplicht u dus niet tot deelname.
Meer informatie: milieudienst, tel. 014-28 50 50, milieu@herentals.be
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Wetenswaard
Hulp bij het invullen
van uw belastingaangifte
Naar goede gewoonte helpen de medewerkers van de Federale Overheidsdienst Financiën u bij het invullen van uw belastingsaangifte (aanslagjaar 2010, inkomsten van 2009). Op vrijdag
11 juni kunt u terecht in de parochiezaal van Morkhoven en op
maandag 14 juni in het Dorpshuis in Noorderwijk, telkens van
9 tot 12 uur en van 13 tot 14 uur. U kunt ook elke werkdag van
9 tot 11.45 uur terecht in het controlekantoor (Belgiëlaan 31).
Om uw aangifte vlot te kunnen laten invullen, brengt u alle nuttige documenten mee. Het gaat om loonfiches, pensioenfiches,
bewijzen van kinderopvang, woon-werkverkeer, levensverzekeringen, verbouwingen aan uw huis, voorafbetalingen, betaald verlof, giften, pensioensparen,…
Als 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 doorsturen via www.tax-on-web.be.
Met al uw vragen over de belastingen kunt u terecht op het nummer 0257-257 57.

Help de veiligheid van de postbodes te verhogen
De Post hecht veel belang aan het welzijn en de veiligheid van zijn postbodes. Een van de hindernissen die postbodes dikwijls tegenkomen, zijn afvalcontainers die voor een brievenbus gezet
zijn. U kunt uw steentje bijdragen door uw afvalcontainers niet bij een brievenbus te zetten. Zo
geeft u de postbode ruimte om te manoeuvreren met zijn zwaarbeladen fiets of bromfiets. Dat
zal het aantal ongevallen op ronde merkbaar verminderen.

Resultaten volksbevraging
Op vrijdag 14 mei controleerden het stadsbestuur onder toezicht van een deurwaarder de
stembiljetten van de volksbevraging over doorgaand verkeer over de Grote Markt. Van de
22.002 verstuurde stembiljetten kwamer er 14.318 (65,01%) ingevuld terug. 8.085 personen
(56,47 %) waren voor en 6.178 (43,15 %) waren tegen doorgaand verkeer over de Grote Markt.
Er waren 55 (0,38%) blanco of ongeldig stemmen. De verkeerssituatie op de Grote Markt is
ondertussen aangepast, en doorgaand verkeer is terug mogelijk. Omdat de Grote Markt in een
zone 30 ligt, geldt aan het kruispunt met Koppelandstraat en Zandstraat voorlopig een voorrang
van rechts.

Verkiezingen 2010
Op zondag 13 juni trekken we opnieuw naar de stembus. In Herentals stemmen we al jaren met
de stemcomputer. Voor mensen die de eerste maal stemmen, of voor mensen die niet meer
zeker weten hoe de stemcomputer werkt, organiseert het stadsbestuur oefensessies. Deze
oefensessies vinden plaats op vrijdag 4 juni tussen 9 en 12 uur in het stemlokaal in de stedelijke
werkplaatsen (Hemeldonk). Wilt u in groep oefenen, neem dan contact op met de dienst communicatie.
Meer informatie:
dienst communicatie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Nieuwe parkeerplaatsen
achter De Karmel
Het stadsbestuur heeft 25 parkeerplaatsen aangelegd achter De Karmel,
achter zaal ’t Hof en naast cultuurcentrum ’t Schaliken. Het gaat om betalende parkeerplaatsen. De parkeerautomaat staat op het parkeerterrein van
’t Hof. Personen met een handicap die
een parkeerkaart hebben, moeten niet
betalen voor een parkeerplaats.
Meer informatie: technische
dienst - mobiliteit, administratief
centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014- 28 50 50

Twee bouwgronden in
Wittenberg
Het OCMW van Herentals verkoopt
twee bouwgronden van de verkaveling
Wittenberg. Het gaat over loten 5 en
6. De datum van de openbare verkoop
is nog niet bekend maar vindt u in de
notariële bladen en op de website van
het OCMW.
Meer informatie: Ils Sterckx,
tel. 014-24 66 05
(niet op woensdag),
www.ocmwherentals.be

Juni Compostmaand
Juni is traditiegetrouw Compostmaand.
Als u meer wilt weten over composteren, kunt u op 13 juni tussen 10 en
16 uur een bezoek brengen aan het
compostpark in Kleerroos. De Herentalse compostmeesters stellen het park
open voor publiek. Er staat een feesttent, waar u iets kunt drinken. De stad
verloot een gratis compostbak onder
de bezoekers. Juni Compostmaand is
een initiatief van OVAM, Vlaco vzw,
de gemeenten, de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en de compostmeesters.
Meer informatie: milieudienst,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50
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Toerisme in eigen streek
Voor een leuke vakantie hoeft u niet altijd
ver te reizen. Ook in Herentals kunt u, te
voet of met de fiets, heel wat toeristische
troeven ontdekken. De stad en haar groene
omgeving staan garant voor een interessante, culturele, toeristische of ontspannende
uitstap. Bij Toerisme Herentals kunt u alle
fiets- en wandelkaarten krijgen.

Fiets- en wandelzoektocht
Nog tot 12 september kunt u deelnemen aan
de jaarlijkse fietstocht van het Groene Neteland. Wie Herentals liever te voet verkent,
kan deelnemen aan de toeristische wandelzoektocht, die dit jaar volledig in het teken
van 800 jaar Herentals staat. De deelnameboekjes kosten 2,50 euro en zijn te koop bij
Toerisme Herentals. Iedereen die inschrijft
voor een van de twee zoektochten krijgt er
een kleine attentie bij.

Zomerwandelingen en fietstochten
In juli en augustus vinden de jaarlijkse zomerwandelingen en fietstochten plaats. Onder
begeleiding van een ervaren gids kunt u de
opmerkelijkste plekjes van Herentals ontdekken. De wandel- en fietstochten vertrekken telkens om 14.30 uur en zijn gratis. Inschrijven is niet nodig.

Wandelen
Zondag 11 juli: Boerenkrijgwandeling
(vertrek aan kasteel Le Paige)
Zondag 25 juli: Op weg naar Sint-Bavo
(vertrek aan de Sint-Bavokerk in Noorderwijk)
Zondag 8 augustus: Vestenwandeling,
bezoek aan de poorten
(vertrek aan de Lakenhal)
Zondag 22 augustus:
Hedendaagse architectuur
(vertrek aan de Lakenhal)

Fietsen
Zondag 18 juli: Fietsen langs het water
(vertrek aan de Lakenhal)
Zondag 15 augustus:De Aa-vallei
(vertrek aan de Lakenhal)
U kunt Herentals ook ontdekken via een
mp3-stadswandeling, tijdens welke u begeleid wordt door verschillende bekende
Herentalsenaren.
4
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De Schakel
Op zondag 29 augustus is iedereen welkom
om deel te nemen aan De Schakel. In het
kader van 800 jaar Herentals start De Schakel dit jaar op de Grote Markt. Vertrekken
kan tussen 8 en 14 uur. Er zijn routes van 18,
33 en 46 kilometer. Er is animatie met onder meer een springkasteel en een optreden
van De Nachtwacht. De horecazaken op de
Grote Markt bieden een Schakelmenu aan,
gebaseerd op hun eigen specialiteiten.
Meer informatie: www.schakel.be.

Huur een fiets … en trek erop uit!
Toerisme Herentals beschikt over een eigen
fietsverhuurpunt in het Tip-antennepunt hotel
De Zalm (Grote Markt 21). Voor 8 euro kunt
u een nieuwe fiets huren, waarmee u een hele
dag lang in en rond de historische hoofdstad
van de Kempen kunt rijden. Reserveren kan
op het telefoonnummer 014-28 60 00.
Ook bij het fietspunt in het station van
Herentals kunt u een fiets huren. Een dames- of een herenfiets kost 9 euro per dag,
een mountainbike 15 euro en een tandem
18 euro. Het fietspunt verhuurt ook driewielers en rolstoelfietsen voor minder mobielen.
U moet de fiets minstens één dag van tevoren
reserveren op het nummer 0473-86 60 37.
Het fietspunt van Herentals ligt vlak bij
knooppunt 18 van het fietsroutenetwerk
Antwerpse Kempen. Hier vertrekt de Rik
Van Looy-route (84 km) die op verschillende knooppunten uitstapbaar is. De Ecocyclo
Herentals (46 km) is een nieuwe fietslus over
duurzaamheid (uitstapbaar op 31 km) langs
Herentals, Olen, Herenthout en Grobbendonk.

Bezoek de Sint-Waldetrudiskerk
Van juni tot en met september is de SintWaldetrudiskerk open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, van
14 tot 17 uur. De Sint-Waldetrudiskerk is een
van de mooiste monumenten van onze stad
en is een belangrijke toeristische aantrekkingspool. Bovendien kunt u er deze zomer
van 1 juli tot en met 29 augustus de tentoonstelling Van Francken tot Fraikin bezoeken.
Toerisme Herentals, Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be

Vane en Jean Bosco Safari
A capella
Donderdag 15 juli om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

De derde editie van Donderse Dagen
brengt ook dit jaar een aantal prachtige pop- en beiaardconcerten naar
Herentals. De concerten vinden
plaats op donderdagen in juli en augustus en starten telkens om 20.30 uur.
De toegang is gratis.
donderse dagen logo.pdf

Koen Van Assche op de beiaard
van de Lakenhal
Donderdag 1 juli om 20.30 uur
Grote Markt

Vane zorgt
29-04-2008

voor
een avond vol a-capellamu10:31:04
ziek. Deze acht muzikanten laten vijftig jaar
rock- en popgeschiedenis door hun kelen galmen. Vorig jaar kon Herentals Feest al kennismaken met deze energieke Kempenaren. Jean
Bosco Safari komt Vane versterken en zal ook
uit zijn eigen repertoire putten. Deze singersongwriter, die al zeven cd’s op zijn conto
heeft, brengt rock, soul en folk.

speler en beschikt over een diepe bluesstem.
In de hedendaagse slide and harp blues
van Lightnin’ Guy Verlinde hoort u de bad
luck and trouble die hij al beleefd heeft. Bill
Medford serveert een smakelijke stamppot
van blues en rock-'n-roll. Zanger-gitarist Phil
Clayton zorgt voor een portie rock à la The
Doors.

Koen Van Assche op de beiaard
van de Lakenhal
Donderdag 12 augustus om 20.30 uur
Grote Markt
Koen Van Assche bespeelt de beiaard van de

Residentes In en Peter Schneider Lakenhal. U kunt van het concert genieten
Cuban Night
vanaf een terras of bank op de Grote Markt.
Donderdag 22 juli om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Koen Van Assche (mobiele beiaard) en Kwintet Reverté i Casas
Poética Española

Koen Van Assche bespeelt de beiaard van de
Lakenhal. U kunt van het concert genieten
vanaf een terras of bank op de Grote Markt.

Caren Meynen, Guy Van Sande,
Joeri Franssen, Erik Goris, Wen
Bellens, Véronique Flamand, …
Night of Hertals
Donderdag 8 juli om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Het eerste popconcert staat in het teken
van 800 jaar Herentals. Bekende en minder
bekende Herentalsenaren zetten hun beste
muzikale beentje voor. Speciaal voor deze
avond vormen zij groepjes en halen zij bekende nummers vanonder het stof. Tussen
de bekende Herentalsenaren zitten Caren
Meynen (ex-Donna), Guy Van Sande (Zone
Stad), Joeri Franssen (ex-Idool), Erik Goris
(Familie), Wen Bellens (Boogie Wonderband) en Véronique Flamand (X-Factor).
Herentals laat op deze avond zien dat het
talent in huis heeft!

Donderdag 19 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Residentes In is een jonge Cubaanse band.
De muzikanten, die allemaal in België wonen,
brengen Cubaanse muziek met hedendaagse
arrangementen. Hun muziek wordt doorweven met latin jazz, mambo en chachacha. De
groep wordt versterkt door Peter Schneider.
Deze percussionist toont zijn kunsten bij
Leki, Natalia, Sweet Coffee,… en nu ook bij
Residentes In.

Keith Dunn, Phil Clayton, Bill
Medford en Lightnin’ Guy
American Blues & Rock Night
Donderdag 5 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
Voor de eerste keer staan Keith Dunn, Phil
Clayton, Bill Medford en Lightnin’ Guy samen
op een podium. Deze vier bluesgrootheden
verdienden hun sporen op nationale en internationale podia. Keith Dunn is harmonica-

Reverté i Casas speelt werken van bekende
Spaanse componisten als Enric Granados,
Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla en Isaac
Albéniz. Bekende Spaanse klanken, zowel ingetogen als virtuoos. Het kwintet Reverté i
Casas bestaat uit leden van een bekende muzikale familie uit Barcelona.

Koen Van Assche (mobiele beiaard) en Eliane Rodrigues
Bronzen Chopin
Donderdag 26 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
Naar aanleiding van het herdenkingsjaar van
Frédéric Chopin (1810-1849) hoort u een
uniek duoconcert, waarbij de piano en de
beiaard in dialoog gaan met de heerlijke romantische muziek van Chopin. Voor zij naar
België kwam, gaf de jonge Eliane Rodrigues
al concerten in haar geboorteland Brazilië.
In 1983 werd ze laureate in de Koningin
Elisabethwedstrijd.
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PROGRAMMA ’T SCHALIKEN
Encantar

Programma
volgend seizoen

La déclinaison de la femme
Donderdag 3 juni om 20 uur
Sint-Catharinakerk, Begijnhof
La déclinaison de la femme bestaat uit een mix van a-capella- en luitmuziek. Het thema is gebaseerd op werk van G.P. da Palestrina, Clément Janequin, Jacob Obrecht, Josquin Desprez en op
het liederenboek van Margaretha van Oostenrijk. Het ensemble Encantar wil dit rijke polyfone
repertoire uit de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw op een geheel eigentijdse manier
aan het publiek presenteren. Encantar is laureaat van Gouden Vleugels, een wedstrijd voor debuutensembles en winnaar van de Klara Tandemtrofee 2009.
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.

Voice Male
Voice Male @ the Movies

UIT

Zaterdag 12 juni om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken
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Nix Te Zien
Films op het buitenplein
Vrijdagen om 22 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
Acht vrijdagen lang schotelt Nix Te Zien u de meest frappante prenten van de afgelopen jaren
voor. Films die onterecht over het hoofd gezien werden en die origineel, relevant, amusant en
meeslepend zijn. Kortom: films die blijven hangen. Alle films werden vakkundig geselecteerd
door Nix Te Zien, een groepje jonge Herentalse filmliefhebbers. De openluchtvoorstellingen
vinden elke vrijdag in juli en augustus, behalve 30 juli, plaats op het buitenplein van cc ’t Schaliken.
Ze beginnen om 22 uur. Bij regenweer krijgt u de film in de foyer te zien.
U kunt genieten van een drankje en van muziek na de film.

Programma:
Vrijdag 2 juli: Into the Wild
Vrijdag 9 juli: De helaasheid der dingen
Vrijdag 16 juli: Little Miss Sunshine
Vrijdag 23 juli: Ed Wood

Vrijdag 6 augustus: Full Metal Jacket
Vrijdag 13 augustus: Black Cat, White Cat
Vrijdag 20 augustus: Me and You and Everyone We Know
Vrijdag 27 augustus: Confessions of a Dangerous Mind

Voor volgend seizoen heeft cultuurcentrum ’t Schaliken een spetterend
programma klaar. Enkele namen willen
Dimitri Verhulst en Ensor Strijkkwartet, Graindelavoix, Michael Pas, Chris
Lomme, Venus in Flames en Annelies
Verbeke, Tom Naegels, Hubert Damen,
Dirk Draulans, Dez Mona, Paul Michiels, Jean Blaute en Eric Melaerts, Kris
Wauters, Buscemi, Jan Hautekiet en Rik
de Leeuw, Warre Borgmans en Dimitri
Leue, ’t Arsenaal, De Schedelgeboorten,
Nigel Williams, Wouter Deprez, Gili, ...
Iedereen die ooit een ticket bij cultuurcentrum ’t Schaliken heeft gekocht,
ontvangt de brochure eind mei in de
brievenbus. Hebt u nog nooit een ticket gekocht, maar wilt u toch graag een
gratis brochure? Geef dan uw gegevens
door.
De abonnementenverkoop start op
zaterdag 12 juni, tussen 10 en 14 uur.
De verkoop vindt plaats in de foyer van
cc ’t Schaliken. Losse tickets kunnen gekocht worden vanaf maandag 23 augustus om 9 uur.

De toegangsprijs is 5 euro.

Koopjes in de bib
Van vrijdag 18 tot woensdag 30 juni kunt u in de bib informatieve werken, romans, jeugdboeken, cd’s en video’s kopen tegen spotprijzen. Bent u nog een aanhanger van de ouwe, getrouwe
videorecorder? Dan kunt u zeker uw slag slaan tijdens deze verkoop. De bibliotheek heeft namelijk al haar jeugdvideo's afgevoerd. De verkoop vindt plaats in de hal van de bib, tijdens de
openingsuren. De medewerkers van de bib vullen de voorraad voortdurend aan. Regelmatig
binnenspringen wordt dus aangeraden. U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om te komen
snuffelen. De opbrengst gaat naar 11.11.11.
Meer informatie: bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50
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Info en tickets:
cc ’t Schaliken,
Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be,

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

TENTOONSTELLINGEN
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
Herentals Eindwerken
Van zaterdag 12 juni tot en met zondag 4 juli
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige
Zoals elk jaar exposeert de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst een selectie van de
eindwerken in een van de locaties van cc ’t Schaliken. Dit jaar zijn de leerlingen van de academie
te gast in kasteel Le Paige. U kunt komen kijken naar het resultaat van een jaar creativiteit. De
toegang is gratis.

Van Francken tot Fraikin
Van donderdag 30 juni tot en met zondag 29 augustus
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Sint-Waldetrudiskerk
Het schildersgeslacht Francken uit de zestiende en zeventiende eeuw en de beeldhouwer
Charles-Auguste Fraikin (1817-1893) horen bij de bekendste Herentalsenaren uit de geschiedenis. Deze tentoonstelling belicht niet alleen hun werk, maar het volledig kunsthistorisch patrimonium van de Sint-Waldetrudiskerk. Een uitgelezen moment om eens stil te staan bij de vele
kunstwerken die u bij een kerkbezoek soms zomaar voorbij wandelt. De toegang is gratis. Deze
tentoonstelling loopt in samenwerking met de kerkfabriek Sint-Waldetrudis.

Extra: In het kader van deze tentoonstelling organiseert de kerkfabriek een aantal lezingen in
de Sint-Waldetrudiskerk
• Donderdag 10 juni om 20 uur
Bart Fransen: Architecturaal beeldhouwwerk in de Bovenkerk
• Zaterdag 19 juni om 15 uur
Ria De Boodt: Het retabel van Crispien en Crispiniaan en de Brusselse beeldsnijders Borman
• Woensdag 30 juni om 20 uur, ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling
Natasja Peeters en Frank Tubex: Het gedenkteken Van Heteren en de funeraire sculpturen
van Fraikin
• Zaterdag 4 september om 15 uur, wandelvoordracht
Frans Dopéré: Bouwmaterialen, technieken en dateringen

cultuur
Cultuurcafé
Jefke Do en Stafke Re
Zondag 27 juni om 15 uur
Fundatiehuis
Twee ervaren muzikanten, Jefke Do en
Stafke Re, brengen met hun zang, drum
en accordeon een namiddag vol vrolijke
muziek en animatie voor jong. De toegang is gratis.

Orgelconcert
Zondag 27 juni om 16 uur
Sint-Waldetrudiskerk
Op 27 juni organiseert de kerkraad een
orgelconcert in de Sint-Waldetrudiskerk. Uitvoerder is Ton van den Berg,
organist aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kampen (Nederland). Hij brengt
werken van Buxtehude, Bach, Bartelink
en Hakim. De toegang is gratis. Dit evenement wordt georganiseerd met de
steun van de stad Herentals, in samenwerking met de Herentalse cultuurraad
en met Heilige Huisjes.

Jaarlijks concert
van Harmonieorkest
Sint-Jozefscollege
Zaterdag 5 en zondag 6 juni
Feestzaal Sint-Jozefscollege

Art @ Le Paige

Beeldhouwwerken in het arboretum,
kunstwerken van Felix De Boeck in het kasteel
Van zondag 11 juli tot en met zondag 8 augustus van 14 tot 17 uur
Art @ Le Paige is een vaste waarde binnen het tentoonstellingsaanbod van cc ’t Schaliken. Dit
jaar is het concept een tikkeltje anders. In het arboretum ziet u meer beelden van minder kunstenaars. De twaalf beeldhouwers beschikken allemaal over een indrukwekkend artistiek palmares: Antoon, Paul Cockx, Ann Schiltz, Nicole Gios, Marcel Haccuria, Medardo Maseroli, Roger
Pintens, Willy Roofthooft, Maria Schroven,Jan Sneyders, Jef Van Leeuw en Hugo Verheyen. In
het kasteel kunt u de kunstwerken van Felix De Boeck (1898-1995) ontdekken. Het museum
FeliXart in Drogenbos selecteerde een reeks werken van deze Belgische modernist, die de confrontatie met de beelden in het park aangaan. Deze tentoonstelling loopt in samenwerking met
FeliXart Museum en vzw Ter Vesten. De toegang is gratis.

Onder leiding van Koen Van Hove
brengt het orkest een mengeling van
klassieke en moderne werken met Italië
als leidraad. Kaarten kosten 5 euro in
voorverkoop en 7 euro aan de kassa.
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen.

Extra

Kaarten en info: tel. 0477-79 98 14,
harmonieorkestsjc@telenet.be,
www.harmonieorkestsjc.webs.com

Zaterdag 7 augustus
uitstap naar het FeliXart Museum in Drogenbos en naar de Felix De Boeck-tentoonstelling in
de basiliek van Koekelberg. Inschrijven kan bij cc ’t Schaliken.

juni juli augustus 2010 7

jeugd
Tijdens de zomervakantie slaan de jeugddiensten van Herentals en de buurgemeenten opnieuw de handen in elkaar.
Het resultaat is een actief, spannend en
superleuk SWAP-programma voor jongeren tussen twaalf en zestien jaar. De
uitstappen, workshops en sportieve en
avontuurlijke doe-dingen vinden plaats
van 13 juli tot 17 augustus, telkens op dinsdag of donderdag. Op het programma
staan subtropisch zwemmen, een avonturendag en nog veel meer. De ervaren
SWAP’ers krijgen een programmaboekje
in de brievenbus waarin alle activiteiten
toegelicht worden. Het volledige programma is ook te raadplegen op
www.jeugddienstherentals.be.

Vakantiewerkingen
Speelpleinwerking Noorderwijk, Morkhoven en Diependaal
Het stadsbestuur organiseert speelpleinwerkingen in de verschillende wijken van de stad. 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 speelpleinwerking Morkhoven vindt plaats van maandag 12 juli tot vrijdag 16 juli in de vrije
basisschool De Wegwijzer. De speelpleinwerking Noorderwijk vindt plaats van maandag 19 juli
tot vrijdag 23 juli in de kantine van SK Kruisweg. Hier vindt van maandag 16 augustus tot vrijdag
27 augustus ook een speelpleinwerking plaats voor de kinderen van Morkhoven en Noorderwijk
samen. De speelpleinwerking Diependaal vindt plaats van maandag 12 juli tot vrijdag 27 augustus
in het buurthuis van Diependaal. Tijdens de weken van 5 tot 9 juli en van 2 tot 6 augustus is de
speelpleinwerking van Diependaal gesloten.

De Sjallekes
De stedelijke vakantiewerking (de Sjallekes) vindt plaats van maandag 5 juli tot vrijdag 20 augustus in de vrije basisschool Wijngaard. Tijdens de week van 19 tot 23 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. Nieuw dit jaar is dat
het stadsbestuur u na de zomervakantie een factuur stuurt, waarop u het inschrijvingsgeld in één
keer betaalt. 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 en moet wel nog dagelijks betaald worden.

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 vijf tot twaalf 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
8
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Inschrijven kan bij de jeugddienst vanaf
maandag 7 juni om 17 uur. 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 allerlei pretparken, musea en op een
heleboel andere evenementen.
Meer informatie: jeugddienst,
Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be,
www.jeugddienstherentals.be

Organiseert uw vereniging activiteiten rond
ontwikkelingssamenwerking? Laat het ons weten!
De dienst ontwikkelingssamenwerking
heeft een overeenkomst afgesloten met
de Vlaamse regering en krijgt financiële
middelen om het Noord-Zuidbeleid in
Herentals voort uit te bouwen. Hiervoor is het belangrijk dat de stad een
zicht krijgt op wat er leeft in Herentals rond de Noord-Zuidverhouding.
De dienst ontwikkelingssamenwerking
vraagt dan ook aan alle verenigingen
om deel te nemen aan een enquête. U
vindt het enquêteformulier op www.
herentals.be (toerisme en vrije tijd >
ontwikkelingssamenwerking).
Meer informatie: dienst
ontwikkelingssamenwerking,
Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
wereld@herentals.be
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Sport

Zomersportkampen

Zwemlessenreeks najaar 2009
De sportdienst organiseert in het najaar zwemlessen voor baby’s, peuters, kleuters, kinderen
en volwassenen. De nieuwe lessenreeks start op maandag 20 september en omvat tien lessen. Kinderen en volwassenen kunnen in groep of individueel deelnemen aan de lessen. Vanaf
21 augustus kunnen Herentalsenaren ter plaatse inschrijven bij de sportdienst. Niet-Herentalse
deelnemers kunnen ter plaatse of telefonisch inschrijven vanaf 23 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

Recreatiepark
Van 1 mei tot 30 september is de parkspeeltuin open
van 9 tot 21 uur. Het recreatiedomein beschikt naast
de speeltuin over een minigolfbaan, acht grondtrampolines, tafeltennistafels, een fietscrossparcours en
voetbalterreinen. Uiteraard hoort bij dat alles een
gezellige cafetaria met groot terras. Van zaterdag 26
juni tot en met woensdag 1 september betaalt u een
gecombineerde toegangsprijs voor het recreatiepark
en de zwembaden.

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

Alle baden, ook
de buitenbaden

28 juni
14.00-21.00

29 juni
14.00-21.00

Vijftigplussers
Op dinsdag 15 juni organiseert de sportdienst een afvaart van de Kleine Nete
met tweepersoonskajaks. De sportieve
vijftigplussers verzamelen om 14 uur
aan De Hut in het Spaans Hofpark. De
deelnemers rijden met de bus naar Bobbejaanland en varen van daar met de kajak terug naar De Hut. Deelnemen kost
2 euro. Inschrijven kan tot 8 juni.
Meer informatie en inschrijvingen:
sportdienst, De Vossenberg,
Markgravenstraat 93,
tel 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be

Openingstijden Netepark
maandag

Er zijn nog plaatsen vrij voor de kleutersportdagen en de sportkampen in
de zomervakantie. Neem een kijkje op
www.herentals.be > toerisme en vrije
tijd > sport > sportkampen, of neem
contact op met de sportdienst.

14.00-21.00

30 juni
14.00-21.00

26 juni
9.00-17.00

27 juni
9.00-17.00

Van donderdag 1 juli tot en met dinsdag 31 augustus zijn de baden
dagelijks open van 11 tot 21 uur.
1 september 2 september
14.00 - 21.00 gesloten

Aquaprogramma’s Netepark
Tot 25 juni geldt het gewone aquaprogramma. Tijdens de maanden juli
en augustus organiseert de sportdienst extra aqualessen voor de verschillende doelgroepen:
Aquafitness
(high-impact)

13/7, 27/7, 3/8, 11/8, 24/8 19.00 – 20.00
dinsdag
woensdag 17/7, 28/7, 4/8, 11/8, 25/8 21.00 – 22.00

Aquasculp

dinsdag

Aquajogging

woensdag 17/7, 28/7, 4/8, 11/8, 25/8 20.00 – 21.00

Aquafit voor
senioren

vrijdag

13/7, 27/7, 3/8, 11/8, 24/8 20.00 – 21.00

16/7, 30/7, 6/8, 13/8, 27/8

6 euro per les of
50 euro voor een
tienbeurtenkaart

2,20 euro per les

G-sport:
sportkamp voor visueel
gehandicapten in Herentals
Van dinsdag 10 tot en met donderdag
12 augustus kunnen jongeren tussen 9 en
14 jaar met een visuele handicap deelnemen aan een sportkamp. De monitoren
zorgen elke dag voor een gevarieerd en
aangepast sportprogramma. De deelnemers overnachten in het jeugdcentrum
Den Brink, midden in de prachtige bossen van Herentals. Inschrijven kan vanaf
1 juni bij de sportdienst. Elke deelnemer
mag één vriendje of familielid mee inschrijven.
Het sportkamp is een organisatie van
de stad Herentals in samenwerking met
Sportregio Kempen en de provinciale
sportdienst Antwerpen.
Meer informatie en inschrijvingen:
sportdienst, De Vossenberg,
Markgravenstraat 93,
tel 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be

Voor meer info over onze zwemprogramma’s kunt u terecht bij de stedelijke
sportdienst op het nummer 014-28 52 50.
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AANKONDIgiNGEN
Open Tuinen
De Landelijke Gilden selecteerden 269 bijzondere tuinen
voor Open Tuinen 2010. In Herentals kunt u drie tuinen
bezoeken. Op 13, 20, 26 en 27 juni kunt u het Bloemenhofje van de familie Van Doninck - Daems (Wuytsbergen
156) bezoeken. De toegangsprijs is 1,50 euro. De familie
Reyniers - Puttemans (Kennedylaan 16) stelt zijn tuin open op 20, 26 en 27 juni, 4 juli en 15 en
22 augustus. Tijdens het Open Tuinen Weekend van 26 en 27 juni kunt u ook de tuin van de
familie Denayer - Van Gestel (Bertheide 10) bezichtigen. De tuinen zijn open van 10 tot 18 uur.

Thals
Braderij
Alle dagen
straatanimatie
Internationale
motorparade
op donderdag
24 juni

Herdenkingstentoonstelling René Baeten (1927-1960)
Pinksterdag 5 juni 1960 blijft een zwarte bladzijde in de annalen van de motorcrossgeschiedenis. Tijdens een wedstrijd in Stekene liet René Baeten het leven. De Herentalsenaar behaalde
in 1955 zijn eerste landstitel bij de elite, won vervolgens drie nationale truien en het wereldkampioenschap in 1958. Naast talrijke onderscheidingen mocht hij ook de Nationale Trofee
voor Sportverdienste in ontvangst nemen. Een halve eeuw later krijgt de ooit zo geroemde en
geliefde Herentalsenaar een mooi eerbetoon. Van dinsdag 22 tot en met zondag 27 juni vindt
er een herdenkingstentoonstelling plaats in cultuurcentrum ’t Schaliken op de Grote Markt. De
tentoonstelling is open van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur, op zaterdag van 13.30 tot
22 uur en op zondag van 13.30 tot 18 uur. De toegang is gratis.

Van
juni
woensdag
tot en met
zaterdag
juni

23

26

Koken zonder suiker
Velt Middenkempen en Vormingplus Kempen nodigen u uit op een voordracht over koken zonder
suiker. U leert gelei maken met zoetmiddelen zoals appeldiksap, agavestroop, perendiksap en chicoreistroop. Ook een ongezoete versie komt aan bod. De voordracht vindt plaats op dinsdag 13
juli om 20 uur in het Francescopaviljoen, Bovenrij 30. Velt-leden betalen 2 euro, niet-leden 4 euro.

Theoretische cursus
autorijden

Meer informatie: tel. 014-51 76 73, hermanblanche.rombouts@pandora.be

Bezorg kinderen in armoede een leuke vakantie
Vzw De Dorpel en vzw De Fakkel zijn twee Herentalse verenigingen die armoede en uitsluiting
in onze samenleving willen bestrijden. Elk jaar bezorgen zij hun vrijwilligers en bezoekers een
deugddoend vakantieweekend. De verenigingen zijn op zoek naar jongeren die van zaterdag 31
juli tot dinsdag 3 augustus mee naar Koksijde willen om een twintigtal kinderen te begeleiden.
Jongeren die interesse hebben, kunnen contact opnemen met de coördinator.
Meer informatie: Marlene Verwulgen, De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37,
tel. 014-21 40 73, gsm 0496-93 20 39

Slachtofferhulp Kempen zoekt vrijwilligers
Bent u op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding? Misschien is vrijwilliger worden bij Slachtofferhulp iets voor u. Dit jaar leidt Slachtofferhulp Kempen een nieuwe groep vrijwilligers op. Op
donderdag 3 juni en dinsdag 6 juli kunt u naar een infoavond. Hier komt u meer te weten over de
werking van Slachtofferhulp en de opleiding die vrijwilligers krijgen. De infoavonden starten om
19.30 uur en vinden plaats bij CAW De Kempen, Hofkwartier 23.
Meer informatie: tel. 014-23 02 42, www.cawdekempen.be/slachtofferhulp
14
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KWB organiseert een vakantiecursus
voor jongeren die hun theoretisch rijbewijs willen halen. De lessenreeks start
op woensdag 30 juni om 19.30 uur in
parochiezaal Sint-Jan op de Molekens.
De volgende lessen vinden plaats op 1,
2, 5, 6 en 7 juli. Voor KWB-leden kost
de cursus 25 euro. Een begeleider die
de lessen mee volgt, betaalt 12 euro.
Leerlingen die geen lid zijn, betalen
50 euro, begeleiders 20 euro. Als er
meerdere begeleiders van dezelfde
leerling de cursus volgen, moet maar
één begeleider betalen. In de prijs zijn
een cursusboek, een tweede binnenspiegel en een L-sticker inbegrepen.
Meer informatie en inschrijvingen:
Alfons Horemans, Lindenlaan 10,
tel. 014-21 43 37,
gsm 0497-26 27 16,
alfons.horemans@skynet.be

AANKONDIgiNGEN
Fietstocht KWB
Op zondag 20 juni organiseert KWB Sint-Jan een fietstocht langs de mooiste plekjes van de
Kempen. Vertrekken kan tussen 9 en 14 uur aan de parochiezaal van Sint-Jan, Olmenlaan 8. De
afstanden bedragen 35 of 60 km.
Meer informatie: Jos Janssens, Krakelaarsveld 45, tel. 0472-93 36 80,
krakel.janss@telenet.be

Elfde café chantant van De Gagel
Zangkoor De Gagel heet u van harte welkom op de elfde
editie van haar jaarlijkse café chantant. De zangavond vindt
plaats op vrijdag 18 juni in zaal ’t Hof op de Grote Markt.
De deuren gaan open om 19.30 uur. Onder begeleiding van
pianist Johan De Lombaert brengt het koor bekende melodieën en meezingers. Het publiek kan
genieten van een lekker drankje, luisteren naar het optreden en meezingen met de evergreens.
De toegangsprijs is 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa.
Kaarten: bij de dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, bij de koorleden, via tel. 0474-66 92 60 en 0476-64 13 63 of via herman.vanlimbergen@skynet.be.

Internationaal motortreffen in Herentals
Van 22 tot 25 juni vindt de vijfenzestigste FIM Rally plaats in Herentals. De 1.500 deelnemers
komen uit 35 verschillende landen, waaronder Rusland, Canada en Saoedi-Arabië. Op dinsdag
22 juni verzamelen de motoren op de Grote Markt en op donderdag 24 juni is er een parade. De
rally is een organisatie van de Koninklijk Auto Moto Club Herentals vzw en de Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) met de steun van de stad Herentals en het BLOSO-centrum.

Zandkapelkermis
Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 augustus staat de vijfendertigste Zandkapelkermis
op het programma. Op vrijdag kunt u in de feesttent deelnemen aan een quizavond voor jong
en oud. Liefhebbers van verse mosselen kunnen zaterdagmiddag komen smullen in de tent.
’s Avonds komen Bobby Prins, Eddy en de Schellekens, Mieke en Laura Van den Bruel optreden.
Zondag start om 11.30 uur de familiedag. Samen met de kinderen kunt u komen eten in het
restaurant, waarna de kinderen zich kunnen uitleven op de kindermarkt en het springkasteel.
Inschrijven voor de quiz kan bij Johan Mertens, Voortkapelseweg 1/3,
2200 Noorderwijk of via mertens.jo@hotmail.com.
Deelnemen kost 15 euro per ploeg.

Fietszoektocht in Noorderwijk
Mosterdclub Vrienden van de Zandkapel organiseert ook dit jaar een toeristische fietszoektocht. Voor 3 euro kunt u een inschrijvingsformulier kopen bij de toeristische dienst op de Grote
Markt, Supermarkt Heylen, Drankenhandel Heylen, Fietsen Bicycle en in het parochiecentrum
van Noorderwijk. Deelnemen kan tot 15 augustus. De uitslag wordt bekendgemaakt op zondag
22 augustus tijdens de Zandkapelkermis.

Burgerbezoek aan
IJsselstein op
zaterdag 11 september
Op zaterdag 11 september organiseert
het jumelagecomité een burgerbezoek
aan onze zusterstad IJsselstein. Reeds
enkele decennia is er een hechte stedenband tussen IJsselstein en Herentals.
Tijdens de burgerbezoeken krijgen inwoners uit beide steden de kans om
kennis te maken met elkaar en met het
culturele en sociale leven in hun zusterstad. De bus vertrekt om 9 uur aan
het administratief centrum en komt om
11 uur aan in IJsselstein. Het stadsbestuur en het jumelagecomité van
IJsselstein zorgen voor een gevuld dagprogramma. Wilt u deelnemen aan
deze leerrijke uitstap, dan kunt u zich
inschrijven bij de dienst toerisme. Wees
er snel bij, want het aantal deelnemers
is beperkt.
Van 11 september tot 24 oktober vindt
er trouwens in IJsselstein een tentoonstelling plaats in het kader van 800 jaar
Herentals en 700 jaar IJsselstein. Op
11 september wordt de tentoonstelling
geopend met een groots openingsfeest.
Meer informatie en inschrijvingen:
dienst toerisme, Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88

TweedeKANS helpt
vrouwen
Niet alle vrouwen hebben wegens de
zorg voor de kinderen en het huishouden de kans gekregen om een job uit te
oefenen. Bent u ouder dan vijftig en wilt
u terug aan de slag? Het project TweedeKANS helpt u hierbij. Groep KVLV
creëert vaste jobs in eigen streek, met
uren op maat van u en uw gezin.
Meer informatie:
tel. 014-25 96 21,
jhellemans@Groepkvlv.be

Meer informatie: tel. 014-26 29 00, gsm 0473-94 59 86
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Agenda juni juli augustus 2010
tot
UIT
ZO 15/08
DI 01/06 RAAD
DO 03/06 INFO
KLASSIEK

Fietszoektocht Vrienden van de Zandkapel

WO 30/06 INFO

Start theoretische cursus autorijden van KWB Sint-Jan / Parochiezaal Sint-Jan, Olmenlaan 8 / 19.30 uur

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Slachtofferhulp zoekt vrijwilligers / Hofkwartier 23 / 19.30 uur
Encantar – La déclinaison de la femme / Sint-Catharinakerk, Begijnhof Herentals
/ 20 uur
ZA 05/06 UIT
Garageverkoop in Noorderwijk / Ring 59/1 (ingang Mierennest) / Van 10 tot 18 uur
Rommelmarkt / Parochiezaal Noorderwijk, Ring 27 / Van 9 tot 16.30 uur / Info:
UIT
gsm 0484-03 09 12
MUZIEK Jaarlijks concert Harmonieorkest Sint-Jozefscollege / Feestzaal Sint-Jozefscollege
ZO 06/06 UIT
Garageverkoop in Noorderwijk / Ring 59/1 (ingang Mierennest) / Van 10 tot 18 uur
Rommelmarkt / Parochiezaal Noorderwijk, Ring 27 / Van 9 tot 16.30 uur / Info:
UIT
gsm 0484-03 09 12
MUZIEK Jaarlijks concert Harmonieorkest Sint-Jozefscollege / Feestzaal Sint-Jozefscollege
MA 07/06 INFO
Ken je kerk / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur / Info: www.heiligehuisjes.be
DI 08/06 SENIOR De Grijze Panters: bijeenkomst / Het Convent / 14 uur / Info: Ruf Van Cauter,
tel. 014-21 12 69
DO 10/06 LEZING dr. Bart Fransen - Architecturaal beeldhouwwerk in de Bovenkerk / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur
Hulp bij het invullen van uw belastingen / Parochiezaal Morkhoven / Van 9 tot
INFO
12 uur en van 13 tot 14 uur
Van 12/06 TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Herentals - eindwerken / Kasteel Le
tot 04/07
Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
ZA 12/06 MUZIEK Voice Male - Voice Male @ the Movies / Schouwburg cc ’t Schaliken / 20 uur /
UITVERKOCHT!
ZO 13/06 UIT
Maandelijkse numismaticabeurs rond het thema gewogen en niet bedrogen /
Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur
MA 14/06 INFO
Hulp bij het invullen van uw belastingformulieren / Dorpshuis Noorderwijk / Van
9 tot 12 uur en van 13 tot 14 uur
DO 17/06 RAAD
Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Van 18/06 VERKOOP Boekenverkoop / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Tijdens de openingsuren
tot 30/06
VR 18/06 VROUW Vrouwenraad: meezingers met Eddy van Echelpoel / Fundatiehuis / Van 13.30 tot
16.30 uur
MUZIEK Café chantant van De Gagel / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 19.30 uur
ZA 19/06 FIETS
Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan 1 / Van 13 tot 16 uur
LEZING dr. Ria De Boodt – Het retabel van Crispien en Crispiniaan en de Brusselse beeldsnijders Borman / Sint-Waldetrudiskerk / 15 uur
De volkstuinen: zomerreis naar Brussel en Halle / Info: Leo Nevelsteen,
UIT
tel. 014-26 33 29
ZO 20/06 SPORT
Jogging Herentals - Tielen / Parkeerterrein BLOSO-centrum / 13.30 uur
Fietstocht KWB / Parochiezaal Sint-Jan, Olmenlaan 8 / Van 9 tot 14 uur
FIETS
MA 21/06 INFO
Ken je kerk / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur / Info: www.heiligehuisjes.be
Van 22/06 UIT
Herdenkingstentoonstelling René Baeten / cc ’t Schaliken / Van 10 tot 12 uur en
tot 27/06
van 13.30 tot 18 uur, op zaterdag van 13.30 tot 22 uur en op zondag van 13.30
tot 18 uur
DI 22/06 RAAD
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-secretaris, Nederrij
133/A / 20 uur
SENIOR De Grijze Panters: bezoek aan Lier met tentoonstelling / Info: Ruf Van Cauter,
tel. 014-21 12 69
Van 23/06 UIT
FIM Rally: verzameling van de motoren / Grote Markt
tot 26/06
WO 23/06 JEUGD
Parkrock / Stadspark / Van 11 tot 18 uur
Afterparty Parkrock / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41
JEUGD
DO 05/06 UIT
FIM Rally: parade
ZA 26/06 UIT
Open Tuinen / Van 10 tot 18 uur / Info: www.opentuinen.be
ZO 27/06 UIT
Open Tuinen / Van 10 tot 18 uur / Info: www.opentuinen.be
Cultuurcafé met Jefke Do en Stafke Re / Fundatiehuis / 15 uur
UIT
MUZIEK Orgelconcert / Sint-Waldetrudiskerk / 16 uur
DI 29/06 RAAD
Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Van 30/06 TENTOON Van Francken tot Fraikin / Sint-Waldetrudiskerk / Open op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
tot 29/08

LEZING

dr. Natasja Peeters en lic. Frank Tubex – Het gedenkteken Van Heteren en de
funeraire sculpturen van Fraikin / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur
DO 01/07 KLASSIEK Donderse Dagen – Koen Van Assche - Beiaardconcert / Grote Markt / 20.30 uur
VR 02/07 FILM
Nix te Zien – Into the Wild / Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur
ZA 03/07 UIT

Rommelmarkt / Parochiezaal Noorderwijk, Ring 27 / Van 9 tot 16.30 uur / Info:
gsm 0484-03 09 12

ZO 04/07 UIT

Rommelmarkt / Parochiezaal Noorderwijk, Ring 27 / Van 9 tot 16.30 uur /
Info: gsm 0484-03 09 12
Slachtofferhulp zoekt vrijwilligers / Hofkwartier 23 / 19.30 uur
Donderse Dagen – Night of Hertals / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur
Kempische Klavierdag / Sint-Waldetrudiskerk / Van 13 tot 17 uur

DI 06/07 INFO
DO 08/07 MUZIEK
DO 08/07 MUZIEK
16
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VR 09/07 FILM
UIT

Nix te Zien – De helaasheid der dingen / Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur
Feestmarkt / Grote Markt, Hofkwartier, Belgiëlaan en Augustijnenlaan /
Voormiddag
ZA 10/07 UIT
De volkstuinen: fietstocht naar biologische boomkweker in Geel ten Aart /
Info: Leo Nevelsteen, tel. 014-26 33 29
ZO 11/07 UIT
Zomerwandeling: Boerenkrijgwandeling / Kasteel Le Paige / 14.30 uur
Van 11/07 TENTOON Art @ Le Paige – Beeldhouwwerken in het arboretum, kunstwerken van Felix De
tot 08/08
Boeck in het kasteel / Le Paige / 14 tot 17 uur
DI 13/07 INFO
Koken zonder suiker / Francescopaviljoen, Bovenrij 30 / 20 uur
DO 15/07 MUZIEK Donderse Dagen – Vane en Jean Bosco Safari - A capella / Buitenplein
cc ’t Schaliken / 20.30 uur
VR 16/07 FILM
Nix te Zien – Little Miss Sunshine / Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur
ZA 17/07 FIETS
Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan 1 / Van 13 tot 16 uur
ZO 18/07 UIT
Zomerfietstocht: Fietsen langs het water / Lakenhal / 14.30 uur
ZO 08/07 UIT
Rommelmarkt / Parochiezaal Noorderwijk, Ring 27 / Van 9 tot 16.30 uur / Info:
gsm 0484-03 09 12
DI 20/07 BLOED
Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk / Van 17.30 tot
20.30 uur
DO 22/07 MUZIEK Donderse Dagen – Residentes In en Peter Schneider - Cuban Night / Buitenplein
cc ’t Schaliken / 20.30 uur
VR 23/07 FILM
Nix te Zien – Ed Wood / Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur
ZA 24/07 JEUGD
Disco Party / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41
ZO 25/07 UIT
Zomerwandeling: Op weg naar Sint-Bavo / Sint-Bavokerk Noorderwijk / 14.30 uur
DI 27/07 BLOED
Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven / Van 17.30 tot 20.30 uur
SENIOR De Grijze Panters: bezoek aan klompenmuseum in Averbode / Info: Ruf Van
Cauter, tel. 014-21 12 69
DO 29/07 UIT
Herentals Fietst / Stadscentrum
VR 30/07 UIT
Herentals Feest / Stadscentrum
VR 30/07 JEUGD
7 Days of Sin – Lust / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41
ZA 31/07 UIT
Herentals Viert / Stadscentrum
DO 05/08 MUZIEK Donderse Dagen – Keith Dunn, Phil Clayton, Bill Medford en Lightnin’ Guy American Blues & Rock Night / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur
VR 06/08 JEUGD
Beach Party / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41
Nix te Zien – Full Metal Jacket / Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur
FILM
ZA 07/08 UIT
Rommelmarkt / Parochiezaal Noorderwijk, Ring 27 / Van 9 tot 16.30 uur / Info:
gsm 0484-03 09 12
ZO 08/08 UIT
Rommelmarkt / Parochiezaal Noorderwijk, Ring 27 / Van 9 tot 16.30 uur / Info:
gsm 0484-03 09 12
Zomerwandeling: Vestenwandeling, bezoek aan de poorten / Lakenhal / 14.30 uur
UIT
DO 12/08 KLASSIEK Donderse Dagen – Koen Van Assche - Beiaardconcert / Grote Markt / 20.30 uur
VR 13/08 FILM
Nix te Zien – Black Cat, White Cat / Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur
ZO 15/08 UIT
Zomerfietstocht: De Aa-vallei / Lakenhal / 14.30 uur
DO 19/08 RAAD
Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur
KLASSIEK Donderse Dagen – Koen Van Assche (mobiele beiaard) en Kwintet Reverté i Casas Poética Española / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur
Van 20/08 UIT
Zandkapelkermis / Noorderwijk
tot 22/08
VR 20/08 FILM
Nix te Zien – Me and You and Everyone We Know / Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur
ZA 21/08 FIETS
Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan 1 / Van 13 tot 16 uur
Uitreiking van de Nestor / Schouwburg cc 't Schaliken / 15 uur / Inschrijving
UIT
vanaf 1 juli bij cc ‘t Schaliken / Toegang gratis
ZO 22/08 UIT
Zomerwandeling: Hedendaagse architectuur / Lakenhal / 14.30 uur
MA 23/08 BLOED
Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Van 17.30 tot 20.30 uur
DI 24/08 RAAD
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-secretaris, Nederrij
133/A / 20 uur
DO 26/08 KLASSIEK Donderse Dagen – Koen Van Assche (mobiele beiaard) en Eliane Rodrigues Bronzen Chopin / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur
VR 27/08 FILM
Nix te Zien – Confessions of a Dangerous Mind / Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur
ZO 29/08 MUZIEK Vlaamse Blindenraad: John Reels - John In Concert / Schouwburg cc ’t Schaliken /
14.30 uur / Tickets te koop vanaf 12 juni 2010 bij cc 't Schaliken
Van 29/08 UIT
Morkhoven-kermis
tot 31/08
MA 30/08 BLOED
Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Van 17.30 tot 20.30 uur
ZA 04/09 LEZING dr. Frans Dopéré – Bouwmaterialen, technieken en dateringen - wandelvoordracht /
Sint-Waldetrudiskerk / 15 uur
Rommelmarkt / Parochiezaal Noorderwijk, Ring 27 / Van 9 tot 16.30 uur / Info:
UIT
gsm 0484-03 09 12
ZO 05/09 UIT
Rommelmarkt / Parochiezaal Noorderwijk, Ring 27 / Van 9 tot 16.30 uur / Info:
gsm 0484-03 09 12
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

actieve senior
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
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
10 en 24/06
hobby Hobbylokaal / 14 uur / Info: José, tel. 014-21 63 79
15/06
Paterszaaltje / 12 uur
feest
19/06
wandel- of fietstocht
UIT
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
14/06
wandel Lille / Info: André Peeraer, tel. 014-22 25 48
12/07
wandel Linkeroever, Antwerpen / Info: Jos Wouters,
tel. 014-21 29 04
Elke dinsdag
Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partdans
ner) / Sportcomplex De Vossenberg / Van 9 tot 10.30
uur (beginners), van 10.30 tot 12 uur (gevorderden) /
Info: M.Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of Rosetta Van
de Voorde (tel. 014-70 79 39)
S-Sport
Elke dinsdag

Petanque Petanque en minigolf / Het Convent / 13 uur / Info: Albert
minigolf Corthout, tel. 014-21 99 79

Elke donderdag Fietsen

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

Jeugd
Elke vrijdag1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41
happy
namiddag
/ Van 15 tot 17.30 uur
hour
Vrijdag- en
rustige Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur
zaterdagavond
GEZONDHEIDSWANDELINGEN
Elke maandag en woensdag

Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag

Administratief centrum / 10 uur

VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 12 JAAR
IJZERSTERK
Bestand tegen fraude.

VRAAG ZE SNEL AAN BIJ UW GEMEENTE
Info : www.eid.belgium.be - www.halloouders.be

Verantwoordelijke uitgever: Jan Deprest - Fedict - Federale Overheidsdienst ICT - Maria-Theresiastraat 1/3 - 1000 Brussel - www.fedict.belgium.be

MEGAHULP
Noodnummer.

SUPERBESCHERMING
Beveiligde
identificatie.

Noa, dochter van Veronique Annaert en Tom Van Opstal
Jul, zoon van Lotte Tegenbos en Koen De Boeck
Noa, dochter van Helena Driessens en Daniël Nijs
Tess, dochter van Heidi Hendrickx en Ivan Witvrouwen
Nand, zoon van Ann Geukens en Tom Helsen
Lenne, dochter van Isabel De Vooght en Bart Bertels
Lukas, zoon van Ine Dams en Franky Van de Water
Viktor, zoon van Liesbeth Gebruers en Paul Embrechts
Ferre, zoon van Vanessa Van Orshaegen en John Vanopstal
Stan, zoon van Fiona Smets en Gust Lachi
Féline, dochter van Liesbeth Wouters en Ben Van Baelen
Nena, dochter van Els Truyen en Koen Vroemans
Robin, dochter van Jutta Leysen en Jochen Fonteyn
Lino, zoon van Romy Janssen en Steven Van der Veken
Amy, dochter van Kim Remant en Kurt Simons
Ticho, zoon van Nathalie Branckaerts en Joeri Thon

Overlijdens
13/04
14/04
16/04
19/04
21/04
21/04
22/04
24/04
24/04
26/04
28/04
03/05
06/05
06/05
08/05
09/05

Kristof Wuyts (25)
Wilhelmus Eijkelenberg (90), echtgenoot van Margareta Voet
Maria Daems (84), weduwe van Petrus Vanspringel
Juroslava Ateljevic (71), echtgenote van Mihajlo Ateljevic
Gommarus Gorts (80)
Godelieva Verheyen (69)
Juliana Helsen (73), echtgenote van Frank Van Calsteren
Edmond Van Lierde (76), echtgenoot van Christiana Van Thielen
Livina Passemiers (90), weduwe van Julien De Bosscher
Henri Lauwen (78), echtgenoot van Maria Matthys
Georges Van Genechten (77), echtgenoot van Irma Wouters
Benediktus Stickens (76)
Renaat Helsen (64), echtgenoot van Greta Verlinden
Jozef Luyten (69)
Modest Eyckmans (82)
Henri Van Eyck (92)

Huwelijksaankondigingen

het identiteitsdocument
met superkrachten

KEIMOBIEL
Voor bijna alle
landen van Europa.

07/04
07/04
10/04
14/04
19/04
19/04
19/04
22/04
25/04
27/04
29/04
29/04
01/05
04/05
04/05
05/05

Paul De Groof (Herentals) en Danielle Vloemans (Herentals)
Kevin Wynants (Herentals) en Ulrike Van den Plas (Herentals)
Vincent Van Sonhoven (Herentals) en Ans Haverans (Herentals)
Yens Fleerackers (Herentals) en Elke Steurs (Herentals)
Nadine Leirs (Herentals) en Petra Horemans (Herentals)
Richardo Goukens (Herentals) en Sarah Mens (Herentals)
Bart Laeremans (Herentals) en Vanessa van Hogerhuis (Herentals)
Joeri Vercammen (Herentals) en Kim Van Eyck (Herentals)
Marc Vlassenbroeck (Herentals) en Penny Broos (Herentals)
Glen Engels (Herentals) en Tinne Haest (Herentals)
Kristof Bellens (Grobbendonk) en Kim Van der Schraelen (Herentals)

Huwelijken
Tom Verheyen (Herentals) en Katrien Van Echelpoel (Herentals)
Ben Van Olmen (Herentals) en Katrien Van den Broeck (Herentals)
Rob Van der Welk (Herentals) en Ils Broos (Herentals)
Toby Hellemann (Herentals) en Zoë Bervoets (Herentals)
Hans Vermeiren (Herentals) en Evy Scheyltjens (Herentals)
Ellen Keepers (Herentals) en Sara Siongers (Herentals)
Jan Tuerlinx (Herentals) en Yannick Vlassenbroeck (Herentals)
Frans Bosmans (Herentals) en Nohely Blaich Ortiz (Herentals)
Ken Kenis (Kasterlee) en Lien Van Doninck (Herentals)
Luc Rombaut (Herentals) en Ilse Peys (Herentals)
Steven Nuyts (Herentals) en Elisha Rose (USA)
Nigel Grafham (Herentals) en Ilse Frickelo Lopez (Herentals)
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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)
in juli en augustus alleen na afspraak
[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 12 tot en met zondag 25 juli en van maandag 2
tot en met zondag 8 augustus
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen
alleen na afspraak
vakantie van maandag 14 tot en met zondag 27 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 alleen na afspraak
vakantie van zaterdag 7 tot en met zondag 29 augustus
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@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
geen zitdag op dinsdag 10 augustus

Rijksdienst voor de sociale verzekering van zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)
tweede woensdag van 10 tot 12 uur
geen zitdag op woensdag 11 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

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

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

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

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 maandag 26 juli tot en met vrijdag 20 augustus
[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
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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

078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten

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

Els
René
Karel
Lydi

Autisme-telefoon

078-15 22 52

Begeleid Wonen, Herentals

Rode Kruis
Bloedinzamelingen

Op dinsdag 20 juli kunt u bloed geven in het parochiecentrum van Noorderwijk, op dinsdag 27 juli in de parochiezaal
van Morkhoven en op maandagen 23 en 30 augustus in zaal
’t Hof op de Grote Markt. De bloedafname vindt telkens
plaats van 17.30 uur tot 20.30 uur.

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, Hofkwartier 23 014-21 08 00
Child Focus

116000

Contact Center Personen met een handicap
deN Babbelhoek

Wachtdienst
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

Den Brand

014-84 12 00

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

dagbesteding voor mensen met een handicap

0487-99 06 23
014-21 40 73

vereniging waar armen het woord nemen

DocStop

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

Jeugdfoon

HERENTALS

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

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

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

praatgroep Nederlands voor anderstaligen

De Fakkel

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

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

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 woensdag 21 juli

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 woensdag 21 juli

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 woensdag 21 juli en
zondag 15 augustus

14.00-20.00

14.00-16.00

bib Noorderwijk

14.00-17.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-18.00

09.00-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

zo

10.00-12.00

10.00-12.00

18.00-20.00

gesloten op woensdag 21 juli en
zondag 15 augustus

RECYCLAGEPARK

za

08.30-14.30

gesloten op woensdag 21 juli

JEUGDDIENST
gesloten op woensdag 21 juli

HUMMELTJESHOF
gesloten op woensdag 21 juli en van
maandag 16 tot en met zaterdag 21
augustus

SPORTDIENST
gesloten op woensdag 21 juli

STADSARCHIEF
gesloten op woensdag 21 juli

TOERISME HERENTALS

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

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
5, 12 en 26 juni
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 woensdag 21 juli

STEDELIJKE WERKPLAATs
gesloten op woensdag 21 juli

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 12.30 uur

014-23 38 93
Bedeeld door

DE POST

