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In augustus vorig jaar keurde de gemeente-
raad het gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan (GRS) van de stad definitief goed. dit 
plan bepaalt hoe de stad er in de toekomst 
ruimtelijk moet uitzien. een belangrijk in-
strument om dit te verwezenlijken, is het 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). een RUP is 
een plan waarmee de stad in een bepaald 
gebied de bodembestemming kan wijzigen. 
deze RUP’s zijn de vroegere bijzondere plan-
nen van aanleg (BPa’s) en vervangen de hui-
dige gewestplannen. een RUP maakt duide-
lijk wat er kan en wat er niet kan voor elk per-
ceel in de stad. zodra een RUP goedgekeurd 
is, wordt het de basis voor het verlenen van 
stedenbouwkundige vergunningen. 

nieuwe RUP’s
De stad start dit jaar met de opmaak van RUP’s 
voor de Engelse wijk, voor het Hazenpad en 
voor de zonevreemde recreatie.

RUP engelse wijk
De Engelse wijk ligt in het binnengebied Sint-
Jansstraat - Lierseweg - ringlaan. Volgens het 
huidige gewestplan ligt deze woonwijk in 
militair gebied. Daardoor zijn de woningen 

De lente is in het land

De lente is in het land. In Herentals is het dan tijd voor Shop-in-Thals.
Tijdens dit koopjesweekend op 9 en 10 april zijn onze winkels ook op zondag 

open. De Herentalse kledingszaken bieden u verder een gratis modeshow en leuke animatie aan op 
de Grote Markt.

Met 167 handelszaken en meer dan 22.000 m² verkoopsruimte is Herentals een groeiend winkel-
centrum. In het voorbije jaar kwamen er heel wat nieuwe restaurantjes, horecazaken en winkels 
bij op en rond de Grote Markt en de Zandstraat. De handelaarvereniging Thals en het Herentalse 
stadsbestuur slaan graag de handen in elkaar om het u naar uw zin te maken in dit ondernemende 
Herentals. Zo kunt u vanaf de paasvakantie heel de zomer lang winkelwandelen op zaterdag in onze 
verkeersvrije Zandstraat Winkelwandelstraat. 

Veilig en gezellig funshoppen, dat mag u niet missen.

Uw burgemeester
Jan Peeters

voorwoord...

Ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak
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zonevreemd en zijn er beperkingen op het 
verlenen van stedenbouwkundige vergunnin-
gen. Het nieuwe RUP moet dit militaire gebied 
omvormen tot woongebied, waardoor de wo-
ningen in de wijk meer rechtszekerheid zullen 
krijgen. Het plan bekijkt ook de relatie met de 
aanwezige school en zoekt manieren om de 
bestaande kwaliteiten meer in de verf te zet-
ten (parkeren, spelen, groen, …).

RUP Hazenpad
De straat Hazenpad en omgeving liggen vol-
gens het gewestplan in natuurgebied. Er ston-
den in dit gebied echter al woningen vooral-
eer er van een gewestplan sprake was. Deze 
woningen werden door het gewestplan zone-
vreemd gemaakt. De eigenaars kregen beper-
kingen opgelegd op het vlak van verbouwin-
gen, herbouw en nieuwbouw. Het nieuwe RUP 
moet, met respect voor het natuurgebied, 
deze eigenaars meer rechtszekerheid geven. 

RUP zonevreemde recreatie
In Herentals, Morkhoven en Noorderwijk lig-
gen verschillende terreinen voor sport en re-
creatie volgens het gewestplan zonevreemd. 
Het gaat bijvoorbeeld om een voetbalveld 

Meer informatie: 
dienst ruimtelijke ordening, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, 
ruimtelijke.ordening@herentals.be

in het agrarische gebied. Met dit RUP wil de 
stad onderzoeken in hoeverre de bestem-
mingen van deze terreinen kunnen worden 
omgezet naar de juiste bestemming, om zo 
de sportclubs meer zekerheid en bouwmoge-
lijkheden te geven. 

tot slot
De bestaande bestemming van een perceel 
verandert nooit van dag op dag. Er gaat een 
heel proces aan vooraf. Zo moet de stad zorg-
vuldig onderzoeken of een bestemmingswij-
ziging al dan niet verantwoord is. Ook krijgt 
elke betrokkene tijdens het openbaar onder-
zoek ruim de tijd om zich te informeren en 
om zijn stem te laten horen. 

Online
Het ruimtelijk structuurplan van de stad  
Herentals vindt u terug op www.herentals.be/
ruimtelijk-structuurplan.
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
mei 2011 moeten uiterlijk op vrijdag 1 april bij 
de redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en te 
wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

Bericht aan onze lezers buiten Herentals en in 
het buitenland

Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het 
gemeentelijk informatieblad van Herentals met 
bpost. 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 
Dienstverlening > Actueel > 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.

WeTenSWaarD
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Paashazen op Herentalse markt

Elk jaar organiseert de Herentalse Marktvereniging verschillende activiteiten op de Herentalse 
markten. Op de markt van vrijdag 22 april en zondag 24 april delen twee paashazen paaseitjes 
uit aan alle marktbezoekers.

tijdig kids-Id aanvragen 

In Herentals beschikt 33,5 procent van de kin-
deren over een Kids-ID. Dat is minder dan het 
Belgische gemiddelde, dat op 41,9 procent ligt. 
De Kids-ID is verplicht voor kinderen onder de 
twaalf jaar die naar het buitenland reizen. Om 
te weten welke reisdocumenten een kind pre-
cies nodig heeft voor het land van de vakan-
tiebestemming, kunnen ouders surfen naar  
www.diplomatie.belgium.be. Als u een Kids-ID wil 
aanvragen, dan gaat u samen met uw kind en een 
pasfoto van uw kind naar het gemeentehuis. De kaart kost 3 euro en is drie jaar geldig. U moet 
er wel voor zorgen dat de identiteitsfoto altijd gelijkend is. Is dat niet het geval, dan moet u 
toch een nieuwe Kids-ID aanvragen, ook al is de kaart nog geldig.

De procedure duurt ongeveer vijftien dagen. Het is ook mogelijk de Kids-ID binnen twee of drie 
werkdagen te verkrijgen via de spoedprocedures. De prijs van de spoedprocedures ligt wel 
veel hoger dan die van de gewone procedure. De prijs van de dringende spoedprocedure (drie 
werkdagen) bedraagt 106 euro, die van de hoogdringende spoedprocedure (twee werkdagen) 
170 euro. 

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

Bezoekersaantal netepark  
stijgt derde jaar op rij

Met 330.639 bezoekers in 2010 is het Netepark 
een van de drukst bezochte zwembaden in België. 
Het aantal bezoekers steeg vorig jaar met 5,4 pro-
cent tegenover 2009. Zowel het aantal gewone zwembadbezoekers als het aantal deelnemers 
aan de zwemlessen, de aqualessen, het clubzwemmen en het schoolzwemmen steeg. Juli was 
de drukste maand, met gemiddeld 1.568 bezoekers per dag. Ondanks de sneeuw- en ijsperike-
len in december trok het Netepark die maand dagelijks nog gemiddeld 621 bezoekers.

Meer informatie: recreatiedomein het Netepark, Vorselaarsebaan 56, tel. 014-85 97 10

Openbare verkoop van afgedankt materiaal 

Op dinsdag 12 april houdt de stad haar jaarlijkse openbare verkoop van fietsen, bromfietsen, au-
to’s, oude machines en ander materiaal. De verkoop vindt plaats in de stedelijke garages (Boeren-
krijglaan 18). 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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Ouderengezelschaps-
dienst 

Hebt u de zorg opgenomen voor een 
bejaard familielid en moet u enkele 
uren weg? Bent u een zelfstandig wo-
nende senior en hebt u behoefte aan 
iemand die samen met u een wande-
ling maakt, die voorleest, …? Neem dan 
contact op met het Plaatselijk Werkge-
legenheidsagentschap (PWA) in Heren-
tals. De PWA-krachten staan klaar om 
ouderen gezelschap te houden.

Meer informatie: PWA Herentals, 
Molenvest 21, tel. 014-24 89 60, 
pwa.herentals@skynet.be (open van 
9 tot 12 uur en op maandag van 17.30 
tot 19.30 uur)

Concerten  
van de muziekacademie

De Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans plant twee concerten 
in april. Op vrijdag 1 april tonen de 
leerlingen die dit jaar afstuderen hun 
kunnen in de auditiezaal van de acade-
mie. Op vrijdag 8 april verzorgen leer-
lingen van Herentals en Turnhout het 
inspelingsconcert van de nieuwe klave-
cimbel van de academie. De klavecim-
bel is een uniek instrument, waarvoor 
slechts in een beperkt aantal acade-
mies les gevolgd kan worden. 

Meer informatie: Stedelijke Academie 
voor Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28, 
tel. 014-21 33 05

Weg- en rioleringswerken in Wuytsbergen en de Ekelstraat

Het stadsbestuur laat weg- en rioleringswerken uitvoeren in Wuytsbergen en de Ekelstraat. De 
aannemer werkt vanaf het kruispunt met Vogelzang tot op het kruispunt met de Montezuma-
laan. Ook het kruispunt in de Ekelstraat en de verbinding tussen de Ekelstraat en Wuytsbergen 
hoort bij de werfzone.

De aannemer legt nieuwe riolering, nieuwe voetpaden, een extra parkeerstrook en een nieuwe 
asfaltlaag aan. De nutsmaatschappijen maken van de gelegenheid gebruik om aanpassingswer-
ken uit te voeren aan hun leidingen: de bovengrondse netten worden ondergronds gebracht 
en de openbare verlichting wordt vernieuwd.

De aannemer start op maandag 4 april. De werkzaamheden zijn opgedeeld in drie fasen.

Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50

Uw straat, een speelstraat? 

Tijdens de maanden juli en augustus kunt u van uw straat misschien een speelstraat maken. 
De voorwaarden zijn dat uw straat in een woonzone ligt en bovendien niet op een route van 
De Lijn ligt. Elke speelstraat heeft een peter en een meter. Dit zijn twee mensen (uit verschil-
lende gezinnen) die het aanspreekpunt over de speelstraat zijn, zowel voor de buurt als voor 
de stadsdiensten. Zij kunnen nog tot donderdag 28 april een aanvraag voor een speelstraat 
indienen bij het stadsbestuur. 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). 
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.

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

erfgoeddag 

De erfgoedcel Kempens Karakter neemt samen met alle 
partners traditiegetrouw deel aan de Erfgoeddag. Dit jaar 
valt Erfgoeddag op zondag 1 mei en is de erfgoedcel te gast 
in Lier onder het thema ‘armoe troef’. De gemeentebestu-
ren en heemkringen van Berlaar, Grobbendonk, Herentals, 
Herenthout, Lier, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar sloegen de 
handen in elkaar om een leuke, kwaliteitsvolle tentoonstel-
ling te maken rond het thema. De negen gemeenten gingen 
op zoek naar foto's, verhalen en historische feiten typisch 
voor hun gemeente. Op Erfgoeddag worden deze verhalen 
gepresenteerd. Zo ontdekt u het volledige verhaal van ar-
moede in uw regio. De tentoonstelling vindt plaats in het Timmermans-Opsomerhuis, netel-
aan 4 in Lier op zondag 1 mei van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis.

Meer informatie: erfgoedcel Kempens Karakter, Begijnhof 27, tel. 014-21 97 00,
info@kempenskarakter.be, www.kempenskarakter.be

Lakenhal

20u00

8 april 2011

KLAVECIMBEL
Inspelingsconcert

Herentals Turn
hout

gebouwd door Stijn Dekoninck

gratis toegang

door stad Herentals

receptie aangeboden

verantwoordelijk uitgever : frank smolders

fase 1
begin april - half mei

aanleg van de riolering

fase 2
half mei - eind augustus

werken door de nutsmaatschappijen

fase 3
begin augustus - eind oktober

aanleg voetpaden, parkeerplaatsen en 
asfaltlaag
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prevenTIe
Voorkom diefstal
Jaarlijks zijn er in België meer dan 60.000 inbraken. U kunt zelf heel 
wat doen om een inbraak te voorkomen. De politie geeft u gratis ad-
vies over de beveiliging van uw huis, niet alleen als het gaat om een 
bestaande woning, maar ook als u wilt gaan verbouwen. Zelfs in de 
ontwerpfase van een gebouw kunt u advies vragen.

Woningtoezicht
Als u op vakantie gaat en u wilt uw woning niet onbewaakt achter-
laten, kunt u aan de politie vragen om tijdens uw afwezigheid uw 
woning in de gaten houden. U vindt het aanvraagformulier op de 
website van de politie Neteland.

Meer informatie: politiezone Neteland, Molenvest 23, 
tel. 014-24 42 00, www.politieneteland.be

Verhoogde belastingvermindering voor de 
beveiliging van uw woning
Voor de gezinnen die beslissen om hun woning veiliger te maken, 
is er goed nieuws. Voortaan kunt u genieten van een belastingver-
mindering die gelijk is aan de helft van wat u betaald hebt, met een 
maximum van 710 euro. Het werk moet wel uitgevoerd worden door 
een geregistreerde aannemer.

De investeringen die in aanmerking komen, zijn:
- beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, 
 lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken, gepantserde 
 deuren en inbraakwerend glas 
- alarmsystemen en de componenten ervan 
- kosten voor de aansluiting op een meldkamer (abonnement) 
- camerabewaking uitgerust met een registratiesysteem
- waterblussers en poederblussers 
- automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie 
- deuren met een brandweerstand van een half uur. 

Verhoogde belastingaftrek voor de  
beveiliging van beroepslokalen
Zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen kunnen genieten van een 
verhoogde belastingsaftrek bij de beveiliging van hun beroepsloka-
len. Door de beveiliging van uw werkomgeving te verhogen, beperkt 
u niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval, maar ook 
de financiële gevolgen ervan. Bovendien creëert u een zorgeloze 
werksfeer voor u en uw werknemers. Aarzel niet om gratis advies 
in te winnen bij de technopreventieve adviseurs van uw politiezone. 
Deze professionals detecteren en analyseren de sterke en zwakke 
punten van uw beroepslokalen.

Wanneer u investeert in beveiligingsmateriaal kunt u, naast de ge-
wone afschrijvingen, genieten van de aftrek voor investering. Deze 
bijkomende aftrek bedraagt 20,5 procent en wordt verrekend op de 
winst of de baten van het jaar waarin u deze activa heeft verworven. 
Deze fiscale aftrek is enkel van toepassing op de kosten die voort-
vloeien uit de aankoop van nieuw materiaal.

De investeringen die recht geven op een fiscale aftrek zijn:
- antiramkraaksystemen
- toegangscontrolesystemen
- vertragingselementen op het parkeerterrein
- specifiek inbraakwerend glas
- specifiek inbraakwerende rolluiken
- beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, 
 lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
- gepantserde deuren
- materieel voor de detectie van diefstal van goederen
- kluis met een inbraakvertragend slot
- kassa’s met beschermkap of een antigraaikap
- neutralisatiesysteem van waarden (light-CIT)
- specifiek inbraakwerende afrastering voor bouwwerven
- sloten en andere beveiligingssystemen van materieel op een 
 bouwwerf, alarmsystemen, camerasystemen, volgsystemen.
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Beveilig uw woning en geniet van 
een belastingvermindering van 690 €

Inbraak, brand… Laat onveiligheid de sereniteit van uw familie niet bedreigen. Vandaag stellen 
verscheidene maatregelen u in staat om uw woning of appartement doeltreffend te beveiligen. 
Aarzelt u nog? Weet dan dat uw investeringen inzake beveiliging u recht geven op een 
belastingvermindering die gelijk is aan 50% van de uitgevoerde uitgaven, met een maximum 
van 690 €. Ontdek op onze website  www.besafe.be  hoe u hiervan kunt genieten.

 Win aan veiligheid ! 

Meer informatie: preventiedienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, www.herentals.be/inbraakpreventie
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Energiejacht: 
de resultaten

Op 1 december 2010 engageerden 
ongeveer dertig Herentalse gezinnen 
zich om gedurende vier maanden hun 
energieverbruik te beperken. Het doel 
van de Energiejacht is om in deze pe-
riode 8 procent energie te besparen 
ten opzichte van dezelfde periode vo-
rig jaar. De Herentalse gezinnen deden 
nog beter en slaagden er samen in om 
9,25 procent energie te besparen door 
middel van kleine maatregelen (spaar-
lampen gebruiken, deuren sluiten, 
verwarming uitzetten als er niemand 
thuis is, …). Er werden geen grote in-
vesteringen gedaan om deze bespa-
ring te halen. Met de actie verminder-
den deze gezinnen hun CO2-uitstoot 
met 18.500 kg.

Compostmeesters op 
de zondagsmarkt

Wie meer te weten wil komen over 
thuiscomposteren, kan op 17 april, 
15 en 29 mei en 19 juni terecht op de 
zondagmarkt. De Herentalse compost-
meesters zijn dan aanwezig om het 
thuiscomposteren te promoten en al 
uw vragen te beantwoorden.

meer informatie: 

milieudienst, 

administratief centrum, 

augustijnenlaan 30, 

tel. 014-28 50 50

MILIEU
In april mag bijna al uw groenafval gratis 
naar het recyclagepark

Sinds 1 augustus 2009 betaalt u ook op het recyclagepark per kilogram groenafval. In april 
en november mag u snoeihout, haagscheersel en bladeren gratis brengen, maar u moet het 
afval wel scheiden.

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 en resten van groenten en fruit, eierscha- 
 len, doppen van noten en kastanjes, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffie- 
 filters,  papier van de keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten). Dit afval wordt niet via  
 het recyclagepark ingezameld.
- Tuinafval: gazonmaaisel, onkruid, resten uit de groentetuin, verwelkte snijbloemen en ka- 
 merplanten, zaagsel, boomschors, schaafkrullen en mest van kleine huisdieren
- Boomstronken

Stad past subsidiereglement diftar aan 

In juli 2008 voerde het stadsbestuur het Diftarsysteem in voor het ophalen en verwerken van 
gft en restafval. Door het afval te wegen, wil het stadsbestuur de kosten zo correct mogelijk 
verdelen. Gezinnen die door bepaalde situaties (incontinentie, kinderen jonger dan drie jaar, …)  
tijdelijk of permanent meer restafval hebben, krijgen een jaarlijkse subsidie van de stad. 

Na een evaluatie van het systeem beslist het stadsbestuur om de subsidie voor kinderen jon-
ger dan drie jaar te verhogen van 15 naar 25 euro per jaar. De subsidie voor mensen die om 
medische redenen (bijvoorbeeld door nierdialyse thuis, stoma, sommige huidziektes) meer af-
val hebben, stijgt van 5 naar 20 euro. Uit de evaluatie blijkt ook dat bij sommige mensen de 
subsidie hoger was dan de betaalde Diftarkost. In die situatie zal het stadsbestuur de subsidie 
beperken tot de werkelijk betaalde afvalkosten.

een energiescan maken van uw oude woning 

Sinds 2007 voeren energiesnoeiers in Herentals gratis energiescans uit. De energiesnoeiers zijn 
werknemers van de Kringwinkel Zuiderkempen. Bij een energiescan geven zij tips om uw ener-
gieverbruik te verminderen. Wie de tips opvolgt, kan al snel tien procent op zijn energiefactuur 
besparen. Met de actie wil de stad vooral senioren en mensen met een oude woning bereiken. 
U kunt zich opgeven voor een energiescan bij de milieudienst of via 
www.herentals.be/energiescans.

tweede infoavond van de tankslag 

Het stadsbestuur organiseert samen met de stad Geel en de IOK een tankslag: een gezamen-
lijke sanering van oude stookolietanks. De samenaankoop betekent een besparing voor de 
deelnemers. Het wegnemen van de tanks voorkomt lekken, en is dus beter voor het leefmilieu. 
De tweede infoavond vindt plaats op maandag 4 april om 20 uur in cc ’t Schaliken. Daar stelt de 
stuurgroep de geselecteerde firma voor en maakt de aannemer de prijzen bekend. Inschrijven 
voor de tankslag kan bij de milieudienst.



OpenInG TOerISTISCH SeIZOen
Ontdek de troeven van Herentals

dat Herentals niet alleen de historische hoofdstad is van de kempen, maar ook op toeristisch gebied vele troeven heeft, zal duidelijk 
worden op 10 april. Op die dag start het nieuwe toeristische seizoen in Herentals. de belangrijkste toeristische attracties gooien hun 
deuren wijd open. er is van alles te beleven: pleziervaarten, kajakinitiaties, brandweerdemonstraties en nog veel meer. Ook voor gebo-
ren en getogen Herentalsenaren is dit een gedroomde gelegenheid om de stad op een andere manier te leren kennen.

Wandelen

Om 14 uur en om 15 uur vertrekken op de 
Grote Markt wandelingen naar de nieuwe 
voetgangerstunnel die het mogelijk maakt 
om van de Hellekens naar het Olens Broek 
te wandelen zonder de drukke ring over te 
steken. Deelnemen is gratis en u hoeft niet 
in te schrijven.

Open dag toeristisch infokantoor 

Het toeristisch infokantoor is open van  
10 tot 17 uur. Elke bezoeker krijgt een 
drankje en een ijsje en maakt kans om zich 
te laten portretteren door een snelteke-
naar. Toerisme Herentals stelt de nieuwe 
zomerse wandelzoektocht voor, met een 
reeks pittige vragen en foto-opdrachten. 
Het traject van de zoektocht loopt voor 
het grootste deel gelijk met de vernieuwde 
historische stadswandeling. Die kreeg een 
nieuwe brochure en een nieuwe bewegwij-
zering met koperen klinknagels in de straat. 
Het parcours is flink uitgebreid en er is een 
traject uitgestippeld dat helemaal toegan-
kelijk is voor rolstoelgebruikers. De zoek-
tocht loopt tot maandag 12 september. Wie 
alle vragen oplost, kan mooie prijzen win-
nen.

Infokantoor toerisme, Grote Markt 35, 
doorlopend vanaf 10 uur.

Meer informatie: Toerisme Herentals, 
Grote Markt 35, 014-21 90 88, 
toerisme@herentals.be 

toeristentoren

De Toeristentoren is de hele dag gratis toe-
gankelijk voor het publiek. Geniet op de top 
van de toren van een spectaculair uitzicht 
op de groene omgeving. Echte durvers kun-
nen zich uitleven op de klimmuur of in rap-
pel van de toren afdalen. 

Toeristentoren, Heistraat (Bosbergen), 
doorlopend vanaf 10 uur.

netepark

In het Netepark geeft circusschool Locoro-
tondo vanaf 14 uur een vrije circusinitiatie. 
Kinderen kunnen er onder begeleiding ex-
perimenteren met allerlei circustechnieken: 
Chinese bordjes, flowersticks, diabolo, bal-
letjes, doekjes, poi, loopton, pedalo, rola 
bola en eenwieler. Springkastelen en de 
speeltuin maken de pret compleet!

Netepark, Vorselaarsebaan, 
doorlopend vanaf 10 uur.

Waterpret

Op het Kempisch Kanaal kunt u gratis ple-
ziervaartjes maken met enkele jachten. De 
brandweer geeft er demonstraties met de 
speedboot en de zodiac. Echte durfals mo-
gen zelfs mee op het water. Ook op de Klei-
ne Nete is er volop waterpret. Aan De Hut 
kunt u gratis een initiatie kajakken volgen 
en te water gaan op een vlot.
Waterdoecentrum Hidrodoe mag niet ont-
breken in het hoofdstuk waterpret. Bezoe-
kers kunnen doorlopend in de tuin experi-
menteren met zeepbellen in al hun vormen. 
Om 11 uur en om 14.30 uur tonen de mede-
werkers van Hidrodoe hoe u een olifant in 
een zeepbel krijgt (of niet, natuurlijk).

Jachthaven, Noordervaart, 
doorlopend vanaf 11 uur.
De Hut, Spaanshofpark, 
doorlopend vanaf 11 uur.
Hidrodoe, Haanheuvel 7, 
doorlopend vanaf 10 uur.
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WIJzIGInG PROGRamma

Het jazzoptreden van Bart Defoort en 
Emanuele Cisi Quintet is geannuleerd. 
Het vervangprogramma is het Natacha 
Wuyts Quintet.  

natacha Wuyts Quintet
Vrijdag 29 april om 21 uur in Zaal 
Ootello in Mol

Het kwintet brengt traditionele jazz 
met moderne invloeden. De groep 
staat bekend om zijn passionele, 
emotionele optredens met een hoog 
swinggehalte.
 
Toegang: 9 euro / 7,50 euro (korting) / 
6 euro (abo)

tentOOnSteLLInG

Guido Van Genechten
Rikki en andere figuren
Van zaterdag 26 maart tot en met zon-
dag 17 april. Open op woensdag, don-
derdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14 tot 17 uur in de Lakenhal

Guido Van Genechten, jeugdauteur uit 
Mol, gaf zijn eerste boek uit in 1995 en 
heeft sindsdien niet stilgezeten. Zijn 
bekendste figuurtje is Rikki, het konijn-
tje met één slap oor. Kleuters zijn er 
dol op. Deze tentoonstelling richt zich 
dan ook in de eerste plaats op families 
met jonge kinderen. 

De toegang is gratis.

Extra: zondag 17 april om 14 uur in de 
Lakenhal: signeersessie van Guido Van 
Genechten. 

prOGraMMa ’T SCHaLIKen

Villanella / Hanneke Paauwe
Sneeuwwitje en de 77 vergiften 
(+9 jaar)
Vrijdag 1 april om 19 uur in de schouwburg

Sneeuwwitje en de 77 vergiften is een spranke-
lende voorstelling vol humor en ontroering. De 
voorstelling draait om (probleem)ouders en (pro-
bleem)kinderen, die niet zijn zoals de ander het wil. 

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

tetra Lyre 
david en Goliath: 
aperitiefconcert
Zondag 3 april om 11 uur in de Lakenhal

Voor het eerste aperitiefconcert in de gerestau-
reerde Lakenhal nodigt cc ’t Schaliken vier topmu-
zikanten uit. Tetra Lyre is een organisch gegroeid ensemble van gelijkgestemde musici. alle 
musici hebben een stevige ervaring opgebouwd. In dit programma brengen Nana Kawamura, 
Tony nys, Geert De Bièvre en Jan Michiels twee symfoniebewerkingen. 

De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Hebt u recht op een korting, 
dan betaalt u 8,50 euro. Een drankje is inbegrepen in de prijs.

Peter Holvoet-Hanssen,  
Laura Verlinden en 
Joris Vercammen
Zaterdag 16 april om 20 uur in de Lakenhal

Met de groep Wolf experimenteren dichter Joris 
Vercammen en actrice Laura Verlinden met poëzie en muziek. Wolf werkt voor deze gelegen-
heid samen met dichter-troubadour Peter Holvoet-Hanssen. Hij is stadsdichter van Antwerpen 
en kreeg in 2008 de Vlaamse Cultuurprijs voor Poëzie.

De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Hebt u recht op een korting, 
dan betaalt u 8,50 euro.

deborah de Ridder en special guest Jan Schepens  
Musical- en filmmuziek
Woensdag 20 april om 14.30 uur in de schouwburg

na haar studies aan het conservatorium van Brussel en het Brabants Conservatorium in Tilburg 
belandde Deborah De Ridder in tal van musicalproducties, waaronder Dracula en Sneeuwwitje. 
Na haar Sound of Music-avontuur bokst Deborah De Ridder nu ook een eigen theatershow in 
elkaar. Voor deze liedjes uit de filmmuziek en musical staat Jan Schepens haar op het podium 
bij.

De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Hebt u recht op een korting, 
dan betaalt u 8,50 euro.

Info en tickets: cc 't Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30,
tickets.cultuurcentrum@herentals.be
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Quiz Curieus Herentals 

Op vrijdag 29 april om 20 uur organi-
seert Curieus Herentals in zaal ’t Hof 
voor de vierde maal een algemene 
quiz. Iedereen kan deelnemen. Nieuw 
dit jaar is dat het aantal spelers per 
ploeg wordt opgetrokken naar zes, om 
op die manier ook de lokale gelegen-
heidsploegen te kunnen aanspreken. 
Curieus garandeert u een gezellige 
avond met vragen op ieders niveau. 
Na afloop krijgt iedere deelnemer een 
prijs.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Gert Meir, meir.gert@telenet.be

De lange nasleep van  
een korte mededeling

“Louise, ik loop met het idee om weg 
te gaan.” Deze korte mededeling zorgt 
voor een lange nasleep bij een groep 
van vier vrienden. Wat is vriendschap? 
Wie houdt van wie? Kan een mens be-
ter eenzaam zijn? Het Herentalse the-
atergezelschap Kreutzfeld Verein geeft 
voorstellingen op zaterdag 30 april en 
op 5, 6, 8, 12 en 13 mei om 20 uur in 
de kamertheaterzaal in ’t Hof (Grote 
Markt 41). Tickets zijn verkrijgbaar via 
www.kreutzfeldverein.be.

WeeK van De aMaTeurKunSTen
Van 22 april tot 1 mei vindt de Week van de amateurkunsten (Wak) plaats, 
die geïnspireerd is door het europese Jaar van het Vrijwilligerswerk. Het thema
van de Wak 2011 is ‘ja, ik wil’. tijdens deze editie zet de Wak alle vrijwilligers in de
bloemetjes voor hun bodemloze inzet en engagement. Het gaat niet alleen om de amateur-
kunstenaars zelf, maar ook om de vrouw die de programmaboekjes uitdeelt, de jongen ach-
ter de bar, de man aan de kassa en het meisje van de vestiaire.

Overzichtstentoonstelling 
François Van Roy

Atelier X stelt een overzichtstentoonstelling voor 
van de Herentalse schilder françois Van Roy.  
françois Van Roy studeerde in 2010 af aan de  
Academie voor Beeldende Kunst in Herentals. Zijn 
werken zijn een vorm van abstract expressionisme 
waarin experimenteren een grote rol speelt. Van 
Roy gebruikt verschillende materialen (gips, hout, 
marmerpoeder, terracotta, …) en verschillende in-
strumenten (spatel, paletmessen, schraapmateriaal, …). De tentoonstelling loopt van zaterdag 
23 april tot zondag 1 mei, telkens van 14 tot 17 uur in kasteel Le Paige (Nederrij 135). Maandag 
en dinsdag gesloten.

tentoonstelling kunstkring 80 

Om de dertigste verjaardag van Kunstkring 80 te vieren, stelt de vereniging haar werken ten-
toon in de Lakenhal van zaterdag 23 april tot zondag 1 mei van 13 tot 17 uur. De leden bieden 
een verscheidenheid aan kunstuitingen. Schilders, houtsnijders, beeldhouwers, keramisten, 
porseleinschilders en een naaldkunstenares maken deel uit van Kunstkring 80.

Vitrine 

Van zaterdag 30 april tot zaterdag 7 mei stellen de 
leerlingen van de Stedelijke Academie voor Beel-
dende Kunst hun werken tentoon in de Vitrine, de 
galerie van de academie. U kunt de tentoonstelling 
bezoeken op maandag, dinsdag en woensdag van 
13 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur.

music (in th)als 

Verschillende Herentalse verenigingen, gesteund 
door de Herentalse cultuurraad, brengen een 
sprankelend programma van fragmenten uit be-
kende musicals. In deze unieke show met een mix 
van zang, dans, acrobatie en muziek wordt pril en-
thousiasme afgewisseld met minder jeugdige er-
varing. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 29 april en zaterdag 30 april om 19.30 uur en 
op zondag 1 mei om  15 uur in cc ’t Schaliken (Grote Markt 35). 

Wegens groot succes is er een extra voorstelling op zaterdag 30 april om 14 uur.

De lange nasleep
van een korte

mededeling
30 APRIL 2011
05, 06 & 08 MEI 2011
12 & 13 MEI 2011

TEK� MAGNE VAN DEN BERG
EINDREGIE YV� WILLEMS
TONEE��DEMIE MA�TRICHT

KAARTEN & INFO
KREU�FELDVEREIN.BE

KAMER THEATER ‘T HOF
GROTE MARKT 41
2200 HERENTA�

meer informatie: 
dienst cultuurbeleid, 
Grote markt 35, 
tel. 014-28 50 50, 
www.uitinherentals.be
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SpOrT

Sportkampen paasvakantie

naar goede traditie kunnen kleuters, kinderen en jongeren in de paasvakantie deelne-
men aan plezierige sportkampen. de kampen vinden plaats in de Vossenberg. Inschrijven 
kan vanaf maandag 14 maart.

Voor de kleuters
In de tweede week van de paasvakantie zijn er ook kleutersportdagen. Kleuters geboren 
in 2006 zijn welkom op woensdag 20 april. Kleuters geboren in 2005 mogen deelnemen 
aan een smurfensportdag (maandag 18 april), een piratensportdag (dinsdag 19 april), een 
indianensportdag (donderdag 21 april) en een Bob de Bouwer-sportdag (vrijdag 22 april). 
Deelnemen kost 13 euro per dag per kleuter.

Voor de jeugd
Van 11 tot en met 15 april is er een minisportkamp voor kinderen geboren in 2003 of 2004. 
Kinderen geboren in 2001 of 2002 amuseren zich die week tijdens het omnisportkamp. Kin-
deren geboren in 1999 en 2000 en de +12-jarigen wagen zich aan circustechnieken.

Van 18 tot en met 22 april kunnen kinderen geboren in 2003 of 2004 zich uitleven tijdens 
leuke gymnastieklessen. De kinderen geboren in 2001 en 2002 gaan dezelfde uitdaging aan, 
maar dan aangepast aan hun leeftijd. Jongeren geboren in 1999 en 2000 maken zich klaar 
voor verschillende sporttakken in het omnisportkamp. De +12-jarigen mogen squashen en 
sporten. 

De sportkampen kosten 62,50 euro per persoon. Inwoners van Herentals krijgen een korting 
van 20 procent. Inwoners van Herentals die twee kinderen inschrijven voor een sportkamp 
tijdens dezelfde week, krijgen een korting van 30 procent. Houders van een Vrijetijdspas 
krijgen een korting van 50 procent.

Turbozwemmen paasvakantie
Tijdens de paasvakantie kunnen kleuters vanaf drie jaar en kinderen vanaf vijf jaar terecht 
in het Netepark voor zwemlessen. Kinderen die al een diploma van 25 meter schoolslag 
behaalden, kunnen verschillende zwemstijlen aanleren. Ook overlevingszwemmen staat op 
het programma.

zomersportkampen
Ook in de zomervakantie kunnen uw kinderen zich vijf weken lang amuseren tijdens de 
sportkampen. Het programma vindt u begin mei op de website van de stad. De inschrijvin-
gen starten op maandag 23 mei.

Meer informatie: sportdienst, tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be, 
www.uitinherentals.be/sportkampen

Curve bowls voor 
50-plussers

Op dinsdag 26 april zijn alle 50-plussers 
welkom in De Vossenberg voor een ini-
tiatie curve bowls. De initiatie begint 
om 14 uur en eindigt om 16.30 uur. 
Deelnemen kost 2,50 euro per per-
soon.

Meer informatie: sportdienst, 
tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be

Provinciale sportdag 
voor senioren

Op donderdag 19 mei kunnen senioren 
in het BLOSO-centrum voor de een-
entwintigste keer deelnemen aan de 
Provinciale Sporteldag. Alle sportieve 
senioren zijn welkom voor recreatieve 
en seniorvriendelijke sportactiviteiten. 
De deelnemers kunnen sporten op ei-
gen maat, op eigen ritme en in eigen 
tempo. Dat is waar het om draait bij 
de Provinciale Sporteldag. Er is koffie 
met taart en een aandenken voor de 
deelnemers. Ook het muzikale optre-
den zal van deze Sporteldag opnieuw 
een succes maken. Deelnemen kost  
10 euro.

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

Vorming sportregio  
Kempen

Op zondag 3 april geeft de provincie 
Antwerpen een erkende bijscholing 
voor redders. Op 4 april verneemt u in 
Grobbendonk alles over werken met 
vrijwilligers. 

Meer informatie: APB-sport, 
tel. 03-240 62 73, 
vorming@apbsport.provant.be, 
www.apbsport.be

triatlon in Herentals

Op en om de BLOSO-terreinen van Herentals vindt op zondag 17 april de eerste Herentalse tri-
atlon plaats. De Herentalse Triatlon Club splitst haar triatlon op in twee delen. De deelnemers 
zwemmen eerst 500 meter in het zwembad van het Netepark. Na een korte pauze werken zij 
22 kilometer af per fiets om af te sluiten met 4 kilometer lopen. Het is een ideale voorberei-
ding op het echte werk van het komende triatlonseizoen en de indeling maakt de wedstrijd erg 
toegankelijk voor jongeren en recreanten. 

Meer informatie: www.hetric.be
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ProSWaP in de paasvakantie

Op dinsdag 12 april kunnen jongeren met ProSWAP stevig gaan 
sporten. Niet in het traditionele fitnesscentrum of op de atletiek-
piste maar op een Wii-console. Een spelletje golf, frisbee of bowling 
warmt de spieren op, vervolgens testen de jongeren hun uithoudingsvermogen met jetskiën, 
tennis of honkbal, en ten slotte kunnen ze hun krachten meten bij het zwaardvechten of boksen.

Op woensdag 20 april maken de jongeren hun eigen pizza’s. Daarna ploffen ze neer voor een 
ontspannende film of een knallende actieprent. Welke film? Dat bepalen de jongeren zelf op 
de facebookpagina van de jeugddienst. 

Buitenspeeldag 

Op woensdag 6 april spelen alle kinderen buiten, want dan is het in 
Vlaanderen opnieuw Buitenspeeldag. De Vlaamse overheid en jongerenzender Nickelodeon 
vragen aan kinderen en jongeren om samen buiten te spelen en te sporten. De sportdienst 
en de jeugddienst hebben een leuk programma samengesteld. Van 13.30 tot 16.30 uur zijn 
er in het Stadspark van Herentals tal van reuzenspelen en een stormbaan. Aan de sporthal in 
Noorderwijk kunnen jongeren op gekke fietsen rijden en deelnemen aan een circusinitiatie van 
Locorotondo. Op het dorpsplein in Morkhoven komt een echte kinderdisco en gaan jongeren 
terug in de tijd met oude volksspelen. Bovendien kan iedereen zich op deze drie locaties uitle-
ven op verschillende springkastelen. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.

animatoren en lesgevers gezocht 

De zomer komt eraan! De jeugddienst is op zoek naar enthousiaste en creatieve jongeren, 
ouder dan zestien jaar, om de kinderen te animeren op de verschillende zomerwerkingen. U 
werkt met een animatorcontract en verdient ongeveer 10 euro per uur. Interesse? Geef uw 
gegevens door aan de jeugddienst (tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be). U kunt ook 
het onlineformulier invullen op www.jeugddienstherentals.be/werken-voor-de-jeugddienst.

De sportdienst is op zoek naar lesgevers en begeleiders voor de zwemlessen en de sportkampen 
van de stad. Deze activiteiten vinden plaats tijdens het schooljaar en in vakanties. Kandidaten 
zijn tenminste tweedejaarsstudenten in lichamelijke opvoeding, lager onderwijs of kleuteron-
derwijs, afgestudeerden in een van deze richtingen of houders van een vTS-diploma (initi-
ator, trainer A-B). Geïnteresseerden nemen contact op met de sportdienst (tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be).

Grabbelpas maakt dieren koning 

De paasvakantie nadert met rasse schreden en dat betekent heel 
wat plezier voor Grabbelpassers. Van 11 tot 22 april staat Grab-
belpas in het teken van ‘dieren koning’. Dit levert een heleboel 
beestig leuke activiteiten op. De inschrijvingen zijn al van start 
gegaan maar er zijn nog plaatsen vrij. U kunt het volledige pro-
gramma raadplegen op www.jeugddienstherentals.be/grabbel-
pas of via www.uitdatabank.be.

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

Jeugdhuis 10R20

Jeugdhuis 10R20 op de Grote Markt 
is dé ontmoetingsplaats voor jonge-
ren vanaf 14 jaar. Elke vrijdag tussen  
15 en 17.30 uur kost een pint of een 
frisdrank 1 euro, terwijl een dj ieder-
een in weekendstemming brengt. Op 
vrijdag- en zaterdagavond is De Rustige 
open vanaf 20 uur. In dit gezellige café 
op de eerste verdieping kunnen jonge-
ren iets drinken voor weinig geld.

Het jeugdhuis organiseert ook leuke 
thema-avonden, workshops en fui-
ven. Zo kunnen jongeren tussen 12 en  
16 jaar op donderdag 14 april kennis-
maken met de beginselen van toneel-
spelen tijdens de workshop ‘Ik ben een 
drama’. Inschrijven voor deze work-
shop kan tot 3 april. Deelnemen kost 
5 euro.

Om op de hoogte te blijven van de 
activiteiten van het jeugdhuis, kunt 
u inschrijven op de nieuwsbrief via 
info10r20@gmail.com. 10R20 is ook 
steeds op zoek naar gemotiveerde vrij-
willigers. Stap eens binnen voor meer 
informatie of stuur een mailtje naar 
info10r20@gmail.com.

Theaterling 
presenteert: 
een Western!

Regisseur Dominique Hoste gaat aan 
de slag met een veertienkoppige jonge 
theaterbende. Ze dompelen zich onder 
in een wereld van saloons, sheriffs, bi-
zons, indianen, paarden, lasso’s, po-
keren en banjo’s. De far West zoals u 
het nog nooit zag! Deze heuse western 
vindt plaats in het park van kasteel Le 
Paige op vrijdag 15 april om 20 uur 
en op zaterdag 16 april om 15 en om  
20 uur. 

Een toegangskaart kost 5 euro en is te 
koop bij cc 't Schaliken, Grote Markt 35, 
tel. 014-28 51 30, 
tickets.cultuurcentrum@herentals.be
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de erfenis van alexander 

De oude Grieken hielden ervan om uitgebreide filosofische discussies te  voeren, terwijl ze 
aan tafel lagen met een goed glas wijn. Numismatica brengt deze mooie tijd opnieuw tot leven 
met een tentoonstelling over antieke Griekse munten uit de tijd van Alexander de Grote. De 
tentoonstelling vindt plaats in de wijnkelder van Van Eccelpoel (Lierseweg 20). Ook de peri-
ode na Alexander krijgt een plaats. Zijn generaals betwistten de opvolging van Alexander en 
verdeelden zijn immense rijk. Elk rijk sloeg zijn eigen munten, en dat geeft een mooi overzicht 
van de Griekse kunst en haar iconografie. De tentoonstelling is gratis en u kunt er natuurlijk ge-
nieten van een lekker glaasje wijn. De tentoonstelling loopt van 7 tot 9 april en is open tussen  
10 en 18 uur.

Meer informatie: www.numismatica-herentals.be

Paasfeestje vrouwenraad Herentals 

Op vrijdag 15 april organiseert de Herentalse vrouwenraad een paasfeestje in het tuinpaviljoen 
van zaal ’t Hof, Grote Markt 41. Inschrijven kan tot vrijdag 8 april.

Meer informatie en inschrijven: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55, gsm 0478-60 23 03

Gezinsbond noorderwijk organiseert 

De Gezinsbond van Noorderwijk organiseert op zaterdag 9 april en zondag 10 april van 10 tot 
18 uur een garageverkoop. Iedere inwoner van Noorderwijk kan deelnemen. Dit is de ideale 
gelegenheid om ongebruikte spullen en speelgoed te verkopen. Aan de infostand in het Dorps-
huis in Noorderwijk kunt u een lijst krijgen met deelnemende verkopers.

Op 25 april organiseert de Gezinsbond van Noorderwijk een paaszoektocht met leuke op-
drachten en mooie prijzen. Na de zoektocht is er een koffietafel met zachtgekookte eitjes. 
De zoektocht vindt plaats rond de KLJ-lokalen vanaf 13.30 uur. Volwassenen betalen 5 euro, 
kinderen tot en met 12 jaar betalen 2,50 euro.

Meer informatie en inschrijvingen: Ingrid Peeters, tel. 014-26 71 64, ingrid.gezinsbond@skynet.be

Groeien in zelfvertrouwen 

Op zaterdag 16 april en zondag 17 april van 9.30 tot 17 uur organiseert PRH een vormingscur-
sus om u stap voor stap te helpen groeien in zelfvertrouwen. Hierdoor kunt u zelfverzekerder 
in het leven staan, in relaties en in uw werk. Er worden handvatten aangereikt om met moei-
lijkheden om te gaan. De cursus vindt plaats in het Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12 in Herentals 
en kost, afhankelijk van uw inkomen, tussen 90 en 160 euro.

Meer informatie en inschrijvingen: Hilde Simons, tel. 014-22 36 06, hilde.simons@prh.be

Schietwedstrijd handboog 

Op zondag 17 april organiseert de Sint-Sebastiaansgilde van Herentals een wedstrijd handboog 
op doel. Alle schutters van Kempense gilden aangesloten bij de Verbroedering van Gilden uit 
Midden- en Zuiderkempen zijn welkom. De wedstrijd vindt plaats op het voetbalveld Dikberd 
in Herentals. Deelname is gratis.

Meer informatie: joannamoons@telenet.be

Nieuwe meisjes 

Gekko Tejater speelt de musical Nieu-
we meisjes, het verhaal van twee van 
de 30.000 jonge meisjes die geter-
roriseerd werden in de verschrikke-
lijke wasserijen van de nonnen van 
de Magdalena-kloosters in Ierland. U 
kunt de voorstelling bijwonen in de 
schouwburg van cc ’t Schaliken op vrij-
dag 8 april om 20 uur en op zaterdag  
9 april om 14.30 uur en om 20 uur.

Meer informatie: tel. 014-28 51 30, 
www.gekkolichtaart.be

Zesde Afractie-quiz 

Op zaterdag 30 april organiseert de 
vzw Afractie een algemene kennisquiz, 
aangevuld met muziekvragen, foto- en 
puzzelronden en een praktische proef. 
De opbrengst van de quizavond gaat 
naar de ondersteuning van een op-
vanghuis voor straatkinderen in Dakar, 
Senegal. Door uw steun kunnen een 
honderdtal straatkinderen dagelijks 
genieten van warmte, gezelligheid, 
verzorging, opleiding, sport en spel. 
Geïnteresseerden kunnen zich met 
maximaal vijf personen voor 15 euro 
per ploeg inschrijven. De quiz vindt 
plaats in het Sint-Jozefinstituut (Burcht-
straat 14) en begint stipt om 20 uur.

Meer informatie en inschrijven: 
quiz@afractie.be, www.afractie.be 

Is het kot weer te klein?

Opruimen lucht op. Maar waar blijft u 
met al die spullen die u niet meer no-
dig hebt en die nog best bruikbaar zijn? 
Breng ze naar de Kringwinkel in uw 
buurt, de Kringwinkelcontainer op het 
recyclagepark of laat ze gratis ophalen 
door de Kringwinkel. Op die manier 
krijgen uw spullen een nieuw leven. Als 
u de spullen zelf aflevert, krijg u boven-
dien een originele attentie. 

Meer informatie: tel. 015-23 73 93, 
info@dekringwinkelzuiderkempen.be
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Van 26/03 
tot 17/04

tentOOn Guido Van Genechten – Rikki en andere figuren / Lakenhal / op 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 17 uur

VR 01/04 tHeateR Villanella / Hanneke Paauwe – Sneeuwwitje en de 77 vergiften (+9 
jaar) / cc ’t Schaliken / 19 uur

UIt fuif vzw Begeleid Wonen Herentals – De langste nacht / Sint-Antoni-
uszaal / 20 uur / Info: tel. 014-23 18 80, 
info@begeleidwonenherentals.be

ZA 02/04 UIt Jumping voor pony's / Lankem, Noorderwijk / Bavodravers

ZO 03/04 kLaSSIek Tetra Lyre – David en Goliath: aperitiefconcert / Lakenhal / 11 uur

InFO De volkstuin Herentals – Teelt van aardappelen / Scheppers-
instituut, Scheppersstraat 9 / 10 uur / Info: Michel peeters, 
tel. 014-22 49 74

UIt Jumping voor pony's / Lankem, Noorderwijk / Bavodravers

UIt Eetdag / fanfare De Noorderzonen / Noorderwijk

MA 04/04 UIt Infoavond tankslag / cc ’t Schaliken / 20 uur

DI 05/04 Raad Gemeenteraad / administratief centrum, augustijnenlaan 30 / 20 uur

WO 06/04 UIt Buitenspeeldag / Stadspark, sporthal Noorderwijk en dorpsplein 
Morkhoven / Van 13.30 tot 16.30 uur

Van 07/04 
tot 09/04

tentOOn numismatica – De erfenis van Alexander / Van Eccelpoel, Lierseweg 20 / 
Van 10 tot 18 uur

VR 08/04 UIt Gekko Tejater – Nieuwe meisjes / cc ’t Schaliken / 20 uur

ZA 09/04 UIt Garageverkoop Gezinsbond Noorderwijk / Infostand aan Dorpshuis / 
Van 10 tot 18 uur

UIt Shop in Thals

UIt Gekko Tejater – Nieuwe meisjes / cc ’t Schaliken / Om 14.30 uur en 
om 20 uur

ZO 10/04 UIt Opening toeristisch seizoen / verschillende locaties in de stad / 
Vanaf 10 uur

UIt Garageverkoop Gezinsbond Noorderwijk / Infostand aan Dorpshuis / 
Van 10 tot 18 uur

UIt Shop in Thals

WeReLd-
mUzIek

Kila – Ierse folk / cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg / 20 uur

InFO Maandelijkse numismaticabeurs – proefslagen van Leopold I / 
Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur

ZO 10/04 VeRkOOP Openbare verkoop van afgedankt materiaal / Stedelijke garages, 
Boerenkrijglaan 18 / 12.30 uur

VR 15/04 VROUW paasfeestje vrouwenraad / Tuinpaviljoen van zaal ’t Hof / van 13.30 
tot 16.30 uur

tOneeL Toneelkring ’t Klaverblad – De huurdoder / Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28 / 20 uur / Info: tel. 014-21 79 92 
of www.t-klaverblad.be

tHeateR Theaterling - Een Western / Kasteel Le Paige, Nederrij 135 / 20 uur

ZA 16/04 CURSUS PRH – Groeien in zelfvertrouwen / Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12 / 
9.30 tot 17 uur

WOORd Peter Holvoet-Hanssen, Laura Verlinden en Joris Vercammen / 
Lakenhal / 20 uur

tOneeL Toneelkring ’t Klaverblad – De huurdoder / Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28 / 20 uur / 
Info: tel. 014-21 79 92 of www.t-klaverblad.be

tHeateR Theaterling - Een Western / Kasteel Le Paige, Nederrij 135 / 20 uur

ZO 17/04 CURSUS PRH – Groeien in zelfvertrouwen / Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12 / 
9.30 tot 17 uur

UIt Sint-Sebastiaansgilde – Schietwedstrijd handboog / voetbalveld 
Dikberd

InFO De Volkstuin Herentals – Paasbloemstuk maken / Scheppersinstituut, 
Scheppersstraat 9 / 10 uur / Info: Michel Peeters, tel. 014-22 49 74

SPORt Euro-triatlon / BLOSO-centrum / Info: www.hetric.be

DI 19/04 BLOed Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk / Van 
17.30 tot 20.30 uur

WO 20/04 mUzIek Deborah De Ridder & special guest Jan Schepens – Musical en film-
muziek / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

DO 21/04 tOneeL Toneelkring ’t Klaverblad – De huurdoder / Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28 / 20 uur /
Info: tel. 014-21 79 92 of www.t-klaverblad.be

Raad Milieuadviesraad / administratief centrum, augustijnenlaan 30 / 20 uur

VR 22/04 tOneeL Toneelkring ’t Klaverblad – De huurdoder / Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28 / 20 uur / Info: tel. 014-21 79 92 
of www.t-klaverblad.be

Van 23/04 
tot 27/04

keRmIS Paaskermis / Grote Markt

Van 23/04 
tot 01/05

tentOOn Overzichtstentoonstelling françois Van Roy / Kasteel Le Paige / open op 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

tentOOn Tentoonstelling Kunstkring 80 / Lakenhal / van 13 tot 17 uur

ZA 23/04 tOneeL Toneelkring ’t Klaverblad – De huurdoder / Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28 / 20 uur / Info: tel. 014-21 79 92  
of www.t-klaverblad.be

MA 25/04 SPORt Start to Golf / Golfclub Witbos, Noorderwijk / Van 10 tot 18 uur / 
Info: www.starttogolf.be

DI 26/04 Raad Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-secreta-
ris, Nederrij 133/A / 20 uur

DI 26/04 UIt Daguitstap Diksmuide / KAV Noorderwijk

VR 29/04 Jazz Natacha Wuyts Quintet – Jazzconcert april (vervangende 
voorstelling voor Bart Defoort en Emanuele Cisi Quintet) / Zaal 
Ootello, Mol / 21 uur

QUIz Algemene quiz Curieus Herentals / Zaal ’t Hof / 20 uur

UIt Music (in Th)als / cc ’t Schaliken / 19.30 uur

ZA 30/04 SPORt Prijzenmeeting van AC Herentals / BLOSO-centrum / Van 16.30 
tot 21 uur / Info: www.acherentals.be

QUIz Zesde Afractie-quiz / Sint-Jozefinstituut, Burchtstraat 14 / 20 uur

tHeateR Kreutzfeld Verein – De lange nasleep van een korte mededeling 
/ Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

UIt Music (in Th)als / cc ’t Schaliken / Om 15 uur en om 19.30 uur

FUIF Aspifuif / Chiro Noorderwijk

Van ZA 30/04 tot 
07/05

tentOOn  Leerlingen van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst / 
Vitrine, Markgravenstraat 77 / Maandag, dinsdag en woensdag 
van 13 tot 22 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur

ZO 01/05 UIt erfgoeddag / Timmermans-Opsomerhuis, netelaan 4 in Lier / 
Van 10 tot 18 uur

UIt Music (in Th)als / cc ’t Schaliken / 15 uur

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

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

MA 11/04 WandeLen Trappistenpad in Westmalle (8 km) / vertrek aan 
station Herentals / 13.12 uur / Info: Jos Wouters, 
tel. 014-21 29 04

S-Sport
Elke dinsdag danSen Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder 

partner) Sportcomplex De Vossenberg
Van 9 tot 10.30 uur (beginners)
van 10.30 tot 12.00 uur (gevorderden)
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79)
of Rosetta Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Elke dinsdag PetanQUe
mInIGOLF

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

Elke 
donderdag

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

Elke 
donderdag

Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder 
partner) / Sportcomplex De Vossenberg / 
Van 10 tot 12.30 uur (beginners
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) 
of Rosetta Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

JeUGd
Elke vrijdag-
namiddag

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

VR 08/04 UIt Distortion fest
DO 14/04 WORkSHOP Ik ben een drama
VR 15/04 UIt I Love Hertals KSJ
ZA 16/04 UIt Hertals Rock City Show
VR 22/04 FILm Lords of Dogtown / 19.30 uur
ZA 30/04 UIt Ladies’ Night

GezOndHeIdSWandeLInGen
Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

uIT In HerenTaLS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit 

verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.
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 Geboorten

 01/02 Anna, dochter van Liesbeth Bressers en Anton Biegs

 03/02 Lyam, zoon van Vicky Van den Bergh en Dietrich Büscher

 03/02 Roan, zoon van Joëlle Borremans en Nick Cornelissen

 04/02 Bruce, zoon van Steffi Kempenaers en Dimitrios Logothetis

 08/02 Noor, dochter van Sofie Smets en Davy Mertens

 10/02 Sander, zoon van Annelies Van Grieken en Gert Van Meerbergen

 14/02 Renzo, zoon van Petra Van de Venne en Eric Devoght

 15/02 Jaimy, zoon van Kristel Van Donink en Davy Geeraerts

 15/02 fabio, zoon van Andreea Seichei en Adrian Seichei

 15/02 Asmah, dochter van Hana Hassan Mohammed

 18/02 Cis, zoon van Annelies Lelieur en Bert De Mesel

 19/02 Hibbe, dochter van Karen Haeldermans en Nick van Leeuwen

 20/02 famke, dochter van Daniëlle van Veenendaal en Karl Verwimp

 22/02 Wannes, zoon van Sandra Heylen en Johan Boeckstaens

 23/02 Oliver, zoon van Eva Geentjens en Wim Aerts

 24/02 Evin, dochter van Nesrin Aydar en Gorgin Sahin

 26/02 Allexia, dochter van An Helsen en Michael Heselmans

 28/02 Morris, zoon van Mieke Vercammen en Pieter Soetewey

 28/02 Jerom, zoon van Mieke Vercammen en Pieter Soetewey

 01/03 Jacks, zoon van Marijke Verwimp en Kris Proost

 01/03 Bram, zoon van annick Moorkens en Tim verbraecken

 Overlijdens

 10/02 Rita Henderieckx (51), echtgenote van freddy Mariën

 11/02 Leontina Cannaerts (95), weduwe van Josephus Leysen

 25/02 Raymond Maes (78), echtgenoot van Maria Belmans

 27/02 Lisette Michielsen (60)

 03/03 Maria Van Grieken (75), weduwe van André Huysmans

 04/03 Petrus Heylen (82), weduwnaar van Julia Smits

 Huwelijksaankondigingen

 Tom nuyts (Herentals) en evy van Looy (Herentals)

 David Van den Bruel (Herentals) en Gerlinde Van den Bergh (Herentals)

 Benedictus Proost (Herentals) en Carina Van de Sande (Herentals)

 Sven Van Strydonck (Herentals) en Hilde Hannes (Herentals)

 paul De Winter (Herentals) en Theophiel van Goethem (Herentals)

 Alexander Van Leuffelen (Nijlen) en Ingeborg Mariën (Herentals)

 Robby Smet (Herentals) en Nikki Dams (Herentals)

 Jurgen Bourgeois (Herentals) en Lien Bouwen (Herentals)

 Denis raets (Herentals) en Wendy Truyens (Grobbendonk)

 Gunther Van Hoof (Herentals) en Kizzy Vanhove (Herentals)

 Artan Gjecaj (Herentals) en Emiljana Aliaj (Albanië)

 Dimitri Van Ende (Herentals) en Ann Van Gompel (Herentals)

 Kobe Van Looy (Herentals) en Cindy Van den Eynde (Herentals)

 Eduard Coussement (Herentals) en Anna Claessens (Herentals)

 Huwelijken

 Rudy Vermeiren (Herentals) en Ashley Van de Velde (Herentals)

BURGERZAKEN

Kom naar de shoppingdagen op 9 en 10 april in 
het centrum van Herentals.

Met gratis modeshows op zaterdag en zondag
tussen 14 en 17 uur.
Ontdek de nieuwe modetrends op de overdekte
catwalk op de Grote Markt.

Zondagnamiddag alle winkels open!
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SPREEKUREN

maandelijkse spreekuren
in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief centrum

Rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid 

(uitkeringen aan mensen met een handicap)

tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

Rijksdienst voor de sociale verzekering van 
zelfstandigen 
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag,... voor 

zelfstandigen)

tweede woensdag van 9 tot 12 uur

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat

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.

[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de stadsdiensten. 

U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot die diensten richten. Staat 

u erop om de burgemeester of de schepenen te spreken, dan kunt u bij 

hen terecht tijdens hun spreekuren in het administratief centrum. U 

kunt bij hen langsgaan of u kunt bellen: 014-28 50 50.

burgemeester Jan Peeters 
politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid 

en coördinatie, communicatie en informatie, burgerlijke stand en 

bevolking, administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale 

economie

maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Ingrid Ryken
cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages

maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen

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

schepen mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, landbouw en 

plattelandsontwikkeling

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

schepen anne-mie Hendrickx 
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Jan Bertels
financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica, 

huisvesting, OCMW en kerkfabrieken

maandag van 18 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Jos Schellens
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

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
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nuTTIGe TeLeFOOnnuMMerS

Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten Els 014-22 29 47
 René 014-51 20 51
 Karel 014-51 55 48
 Lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon 078-15 22 52

Begeleid Wonen, Herentals
info over wonen voor mensen met een handicap 014-23 18 80

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

CardStop 070-344 344

Centrum voor Levens- en Gezinsvragen, Hofkwartier 23 014-21 08 00

Child focus 116000

Contact Center Personen met een handicap 0800-987 99

deN Babbelhoek 0472-22 86 71

praatgroep Nederlands voor anderstaligen 014-22 17 81

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

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

De fakkel 0487-99 06 23

vereniging waar armen het woord nemen 014-21 40 73

DocStop 00800-2123 2123

Drughulp - 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 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-onthaal 106

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25

dRInGende HULP

Brandweer 100 of 112

Ziekenwagen 100

Politie 101

Antigifcentrum 070-245 245

Gasgeur 0800-65 065

WaCHtdIenSten

Apothekers 0900-10 500
 www.apotheek.be

Huisartsen

Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99 014-22 22 00

Morkhoven en Noorderwijk 014-54 83 83

Tandartsen 090-33 99 69

Stadsdiensten  014-28 50 50

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30 fax 014-21 78 28

Belastingen - Belgiëlaan 31 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60 014-85 95 10

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

bpost - Belgiëlaan 51 022-012 345

Diftarinformatielijn 0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

Kerkhof Herentals - Lichtaartseweg 111
van ma tot vr tussen 12 en 12.30 uur 014-23 38 93

Muziekacademie - Hikstraat 28 014-21 33 05

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A 014-24 66 66

Netepark - Vorselaarsebaan 014-85 97 10

NMBS - Herentals 03-229 56 14

Politiezone Neteland - Molenvest 23 014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93  014-28 52 50

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk 014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77 014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35 014-21 90 88

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan 014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21 014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11



BEDEELD DOOR

OpenInGSTIJDen STaDSDIenSTen
ma dI WO dO VR za zO

admInIStRatIeF CentRUm
Gesloten op maandag 25 april

09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

CC ’t SCHaLIken
Gesloten op maandag 25 april

09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

BIBLIOtHeek GILdeLaan
Gesloten op zondag 24 en maandag 25 april

14.00-20.00 10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00 14.00-20.00 10.00-12.00
14.00-20.00
uur

14.00-17.00 10.00-12.00

BIBLIOtHeek nOORdeRWIJk
Gesloten op zondag 24 april

14.00-16.00 18.00-20.00 10.00-12.00

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

JeUGddIenSt
Gesloten op maandag 25 april

09.00-12.30
13.30-16.30
17.30-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HUmmeLtJeSHOF
Gesloten op zaterdag 23 en maandag 25 april

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 09.00-17.00

SPORtdIenSt
Gesloten op maandag 25 april

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

StadSaRCHIeF
Gesloten op maandag 25 april

08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00
13.30-16.00

op zat. 
9 en 30 april 

open van 
9 tot 12 uur

tOeRISme HeRentaLS
Gesloten op maandag 25 april

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

StedeLIJke WeRkPLaatS
Gesloten op maandag 25 april

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

08.00-12.00
12.30-16.00

Het netePaRk
Op zondag 3 april is het wedstrijdbad vanaf 12 uur gesloten wegens een zwemwedstrijd.
tijdens de paasvakantie van 11 tot 23 april zijn alle zwembaden open van maandag tot vrijdag tussen 14 en 21 uur. Het wedstrijdbad blijft open van 7.30 tot 8.30 uur en 
van 12 tot 13 uur. Op zaterdag en zondag zijn de baden open van 9 tot 17 uur. Op paaszondag 24 april is het netepark gesloten.

ReCReatIeBad 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

dOeLGROePenBad 17.00-21.00 15.30-19.00 14.00-21.00 15.30-20.00 16.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

WedStRIJdBad 07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

PaaSkeRmIS
 Van 23 tOt 27 aPRIL


