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Op zondag 8 mei opent in het vroegere gemeentehuis van morkhoven het nieuwe dorpshuis. 
Tussen 13 en 17 uur kunt u tijdens een open dag kennismaken met het vernieuwde gebouw. 
de opening vindt plaats samen met de kermis op het dorpsplein. zo maken we er een extra 
feestelijke dag van.

De restauratie van het waardevolle, cultuurhistorische voormalige gemeentehuis geeft de men-
sen en verenigingen van Morkhoven meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Ze kunnen 
werken in lokalen die voldoen aan alle moderne wensen. Het Dorpshuis is open voor iedereen en 
toegankelijk voor senioren, rolstoelgebruikers en kinderwagens. 

Morkhoven kent een tiental verenigingen, waarvan de oudste, Zucht naar Kunst, opgericht werd 
in 1875. Vroeger waren de parochiezaal en het kaarthuisje de enige ontmoetingsplaatsen in 
Morkhoven. De verenigingen hadden dus extra ruimte nodig. Verenigingen kunnen vanaf mei het 
Dorpshuis gebruiken voor hun activiteiten. Het gaat om een polyvalente ruimte, een kleine ver-
gaderzaal en een grote vergaderzaal. Cc ’t Schaliken neemt het verhuren van de lokalen op zich.

Nieuwe dienstverlening van de stad

De herstelling van de straten, de aanleg van riolering of de bouw van een 
dorpshuis zijn zaken die direct in het oog springen in het straatbeeld. Maar 

de stad biedt ook op andere, minder zichtbare domeinen een correcte dienstverlening aan. Een 
goede, moderne dienstverlening is een essentiële opdracht voor de stad en daar moeten we voort-
durend aan werken. 

De stad biedt u daarom voortaan de mogelijkheid om uw kind voor de sportkampen online in te 
schrijven. Ook de verkoop van abonnementen voor het cultuurcentrum zal volgend cultuurseizoen 
op die manier mogelijk zijn. En ook voor de activiteiten van de jeugddienst kunt u zich binnenkort 
ook online inschrijven. Deze manier van werken spaart heel wat mensen een paar uur aanschuiven 
voor een inschrijving. Ook nieuw in de dienstverlening is het project van het OCMW over het geven 
van sociale informatie aan senioren. Over dit project leest u meer in deze Stadskrant op pagina 4. 

Verder wil ik u nu al op de hoogte brengen van een grote ingreep op het computersysteem van de 
stad. Op woensdag 8 juni moeten we noodgedwongen het administratief centrum sluiten voor de 
vernieuwing van het overkoepelende computersysteem van de stad. Om de overlast voor u te be-
perken, plannen we deze ingreep op een woensdagvoormiddag. Met deze ingreep blijft de stad zijn 
dienstverlening moderniseren en toegankelijker maken.

Uw burgemeester
Jan Peeters

voorwoord...

dorpshuis morkhoven opent zijn deuren

StADSkranT
Info voor
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pagina 4

Meer informatie: 
cultuurcentrum ’t Schaliken, Grote Markt 35, 
tel. 014-28 51 30

kermis in morkhoven en noorderwijk
Meimaand is kermismaand in Morkhoven en Noorderwijk. De Statiekermis in Noorderwijk 
vindt plaats van 1 tot 3 mei, de Meikermis in Morkhoven van 8 tot 10 mei.
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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.
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Spel van de roetaert

Op zondag 8 mei zijn alle kinderen welkom op de Grote Markt voor het jaarlijkse Spel van de 
roetaert. De inschrijvingen starten om 13.30 uur. Om 14 uur trekt de kinderdisco het feest op 
gang. Om 14.30 uur begint het Spel van de roetaert en om 15.30 uur is het opnieuw de beurt 
aan de kinderdisco. 

Vanuit de beiaardtoren vallen pluchen konijntjes naar beneden. De kinderen, verdeeld in vijf 
leeftijdscategorieën, proberen het prijskonijn te vangen. Voor elk kind is er een prijs. Onder 
de kinderen verloten we nog extra prijzen. Wie een prijskonijn vangt, wint een fiets. Het is 
ondertussen de zesentwintigste keer dat het Spel van de roetaert plaatsvindt. Elk jaar doen 
500 kinderen tussen drie en twaalf jaar mee aan het spel. 

Meer informatie: Toerisme Herentals, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88

dick Bruna-borden zorgen  
voor verkeersveilige 
schoolomgeving

Het 10op10-project van de provincie Antwerpen 
kent een kwaliteitslabel toe aan basisscholen 
die intensief werken rond verkeer en mobiliteit. 
Basisschool De Wijngaard in Herentals is zo een 
10op10-school. Om de schoolomgeving nog ver-
keersveiliger te maken, liet De Wijngaard Dick 
Bruna-borden plaatsen. Deze kindvriendelijke ver-
keersborden, met vrolijke afbeeldingen van Nijntje, 
leren de kinderen op een speelse manier de juiste 
oversteekplaatsen te gebruiken. De kinderen zullen op hun beurt hun ouders en grootouders 
aansporen om hetzelfde te doen. De provincie Antwerpen geeft 10op10-scholen een finan-
cieel duwtje in de rug en kent een subsidie van 2.603,87 euro toe voor dit initiatief.

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

Bouwen is gemakkelijker 

Sinds 1 december 2010 is de wetgeving op de ruimtelijke ordening heel wat eenvoudiger. Voor 
een aantal kleinere bouwwerken moet u geen stedenbouwkundige vergunning meer aanvra-
gen. In sommige gevallen volstaat een eenvoudige melding aan het schepencollege, in andere 
gevallen mag u gewoon beginnen met werken. Dit betekent in beide gevallen dat u heel wat 
sneller aan de slag kunt gaan. U moet natuurlijk wel de andere wetgeving blijven respecteren 
(milieu, brandveiligheid, erfgoed, …). 

De Vlaamse overheid heeft een folder gemaakt waarin de nieuwe wetgeving eenvoudig wordt 
uitgelegd. U kunt deze folder vinden bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad, op www.
ruimtelijkeordening.be (doorklikken naar 'publicaties') of ontvangen na een telefoontje aan in-
fonummer 1700. Vooraleer u begint te bouwen, is het aangewezen om eerst bij de dienst ruim-
telijke ordening langs te gaan. Voor sommige percelen gelden immers specifieke voorschriften 
(verkaveling, BPA) en moet u nog wel een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

Meer informatie: dienst ruimtelijke ordening, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50
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Hulp bij het invullen van 
uw belastingaangifte

De medewerkers van de belastingcon-
trole helpen u bij het invullen van uw 
belastingaangifte. U kunt hiervoor op 
werkdagen terecht bij de fOD finan-
ciën, Belgiëlaan 31. De medewerkers 
van de belastingen zijn ook present 
in Noorderwijk en Morkhoven. Op 
dinsdag 24 mei kunt u terecht in het 
Dorpshuis van Noorderwijk, en op don-
derdag 16 juni in het Dorpshuis van  
Morkhoven. Deze sessies vinden plaats 
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 14 uur. 
U kunt uw aangifte ook elektronisch in-
vullen via www.tax-on-web.be. 

Om het invullen van uw belastingfor-
mulier vlot te laten verlopen, brengt 
u alle relevante documenten mee: het 
aanslagbiljet van het aanslagjaar, het 
strookje betaald verlof, alle inkom-
stenfiches, de factuur en attesten van 
energiebesparende investeringen, het 
aanslagbiljet onroerende voorheffing 
en de bewijzen voor kinderopvang, te-
rugbetaling woon-werkverkeer (NMBS 
– De lijn), levensverzekeringspremies, 
kapitaal en intresten, pensioensparen, 
giften, PWA-cheques, onderhoudsgeld, 
voorafbetalingen en dienstencheques. 
Als u gehuwd of samenwonend bent 
en alleen naar de zitdag komt, mag u 
niet vergeten uw partner de aangifte 
vooraf te laten ondertekenen.

Meer informatie: tel. 0257-257 57

Administratief centrum 
gesloten wegens 
vernieuwing 
computersysteem

Op woensdag 8 juni is het administra-
tief centrum gesloten wegens het ver-
nieuwen van het overkoepelende com-
putersysteem van de stad. Dit systeem 
beheert onder meer de aanmaak van 
identiteitskaarten, de aangiftes van 
geboortes en overlijdens, de dossiers 
rond stedenbouw en alle administra-
tie voor het schepencollege en de ge-
meenteraad. De aanpassingen duren 
een volledige werkdag, maar doordat 
deze op een woensdag gebeuren, hebt 
u slechts een halve dag last van deze 
ingreep.

met Belgerinkel naar de Winkel 

Van zaterdag 7 mei tot zaterdag 11 juni loopt in Herentals opnieuw 
de campagne Met Belgerinkel naar de Winkel. Met deze actie wil 
het stadsbestuur milieuvriendelijke vervoersmethoden, en in het bij-
zonder de fiets, promoten. Wie met de fiets gaat winkelen bij een deelnemende handelaar, 
krijgt een stempel. Een volle spaarkaart (zeven stempels) geeft kans op een prijs. De prijzenpot 
van dit jaar bevat onder meer fietsen, fietstassen, geschenkmanden van de Wereldwinkel en 
Helemaal Herentals cadeaucheques.

Op zaterdag 7 mei om 14 uur trappen Unizo Herentals en het stadsbestuur de actie samen in 
gang. In de Zandstraat kunt u uw sportieve kwaliteiten meten met vrienden en kennissen. Kinde-
ren van drie tot tien jaar kunnen deelnemen aan een tekenwedstrijd en leuke fluohesjes winnen.

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

Gezocht: gastgezinnen 

Van vrijdag 24 tot maandag 27 juni ontvangt de stad een aantal gezinnen uit Cosne-sur-loire. 
Naar goede gewoonte verblijven deze mensen uit onze franse zusterstad in gastgezinnen. Ook 
deze keer is de stad op zoek naar Herentalse gezinnen die hun gastvrijheid willen tonen en hun 
huis een weekend willen openstellen voor onze gasten.

Wilt u deelnemen aan dit leerrijke jumelageproject, dan kunt u dit melden bij de dienst toe-
risme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88.

mijn fiets is gestolen. Wat nu? 

Ondanks al uw voorzorgsmaatregelen kan het gebeuren dat uw fiets wordt gestolen. Dan moet 
u zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie. Beschrijf uw fiets zo nauwkeurig mogelijk (merk, 
kleur, kentekens, …). Als uw fiets gegraveerd is, dan neemt u uw correct ingevulde fietspas mee 
naar de politie.

Als de politie een gegraveerde fiets terugvindt, dan bezorgt ze die onmiddellijk terug aan de 
rechtmatige eigenaar. Niet-gegraveerde fietsen staan zes maanden lang in de stedelijke werk-
plaats. Ga regelmatig eens kijken, misschien staat uw fiets er ook bij. U krijgt enkel uw fiets als u 
kunt aantonen dat u de rechtmatige eigenaar bent. U neemt dus het bewijs van aangifte van de 
fietsdiefstal mee, of een fietssleutel, of iets anders dat kan bewijzen dat de fiets uw eigendom is.

U kunt ook een kijkje nemen op www.gevondenfietsen.be. De politiezone registreert alle 
gevonden fietsen op deze website. 

Vernieuwde historische stadswandeling 

U hebt het vast al gemerkt: her en der zijn in de Herentalse straten klinknagels opgedoken met 
de beeltenis van het Herentalse Boomke. Ze vormen de bewegwijzering van de vernieuwde 
historische stadswandeling. De historische stadswandeling leidt u langs de mooiste plekjes van 
Herentals en is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Voor de gehaaste bezoeker is er 
een korte route. Bij de dienst toerisme kunt u een gratis folder krijgen met de routebeschrij-
ving en informatie over de bezienswaardigheden onderweg. De vernieuwde wandeling is niet 
alleen voor toeristen, maar ook voor Herentalsenaren een echte aanrader.

Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88
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Amnesty International 
bestaat 50 jaar 

Op zaterdag 21 mei kunt u op de Gro-
te Markt het vijftigjarige bestaan van 
Amnesty International meevieren.  
Amnesty ontstond in 1961 naar aan-
leiding van de arrestatie van twee 
Portugese studenten die op een terras 
een toost uitbrachten op de vrijheid. 
Ze kregen hiervoor van het dictatori-
ale regime van Salazar zeven jaar cel-
straf. Een Britse jurist begon daarop 
de Portugese autoriteiten te bestoken 
met protestbrieven. De actie duurde 
een heel jaar en riep activisten op om 
vreedzame en onpartijdige mensen 
die vanwege hun politieke of religieuze  
overtuiging opgesloten werden, te 
steunen. Het succes van die eenma-
lige actie gaf aanleiding tot de op-
richting van Amnesty International. In 
1977 kreeg de vereniging hiervoor de  
Nobelprijs voor de Vrede.

De viering van 50 jaar Amnesty  
International start om 12.30 uur.  
U kunt u vanaf dan inschrijven voor 
een fietstocht of een stadswandeling. 
Beiden vertrekken om 13.30 uur aan 
de lakenhal. Om 15.30 uur komt u  
terug aan op de Grote Markt, waar u 
kunt genieten van beiaard- en koormu-
ziek, en lekkere hapjes en drankjes van 
de Wereldwinkel. Om 16 uur is er een 
receptie in de lakenhal met de ambas-
sadeur van Portugal en de directeur 
van Amnesty International Vlaanderen. 
tijdens de receptie kunt u de cartoon 
winnen die op de Olense Kartoenale in 
2009 de Amnesty-prijs won.

tijdens de hele viering houdt Amnesty 
een stoel vrij voor Polycarpe Mpoyi, 
die niet aanwezig kan zijn op de viering. 
Polycarpe Mpoyi was een Congolese 
mensenrechtenactivist die in 2005 om-
kwam in verdachte omstandigheden. 
Eerder dat jaar verbleef hij twee weken 
in Herentals tijdens een inleefreis van 
Broederlijk Delen. Polycarpe bracht 
toen zijn verhaal tijdens een infoavond 
van Amnesty Herentals. Polycarpe liet 
een echtgenote en zeven kinderen na.

SOCIO

Senioren krijgen informatie over sociale dienstverlening

Christa, Hilde, Betty, Ilse en Min werken bij het Herentalse OCMW. Zij zijn het gezicht van het 
bezoekersproject, dat senioren zal informeren over hun sociale rechten.

“We dromen ervan om alle senioren uit Herentals, Morkhoven en Noorderwijk te informeren en 
wegwijs te maken in de vele vormen van sociale dienstverlening. Om dit te kunnen waarmaken, 
moeten we de senioren kunnen bereiken. En dat willen we doen door hen thuis te bezoeken. 
Met de inbreng van verschillende sociale organisaties en hulpverleners stampen we een nieuw 
project uit de grond: het bezoekersproject.”

Het bezoekersteam wil dat de dienst- en hulpverlening toegankelijker wordt. Alle senioren 
moeten weet hebben van financiële tegemoetkomingen, sociale hulp, ontspanning en cultuur, 
aangepaste huisvesting, … En belangrijk: ze moeten er ook tijdig gebruik van maken. Mensen 
weten vaak niet welke dienstverlening er bestaat of op welke voordelen ze recht hebben.

Getuigenissen

louis, 78 jaar en weduwnaar, werd vorig jaar zwaar zorgbehoevend na een hartaanval. Hij 
kan moeilijk lopen, is snel moe en krijgt zijn huishouden niet meer zelf geregeld. De kinderen 
kunnen de zorg niet volledig overnemen. Via allerlei thuiszorgdiensten – mindermobielen-
centrale, schoonmaakdienst, gezinszorg, thuisverpleging, maaltijden aan huis en aangepaste 
hulpmiddelen – kan louis zelfstandig thuis blijven wonen. Ook voor de kinderen is het een 
hele geruststelling. Mogelijk heeft louis ook recht op een tegemoetkoming hulp aan bejaar-
den en een premie van de zorgverzekering.

Maria, 70 jaar, komt na het overlijden van haar man nog amper buiten. De buurvrouw doet 
de boodschappen en merkt dat het in huis bij Maria meestal erg kil is. Blijkbaar heeft Maria 
het financieel moeilijk; de buurvrouw signaleert dit aan de sociale dienst. Nu krijgt Maria een 
inkomensgarantie voor ouderen en een bijdrage van het verwarmingsfonds. Hierdoor is er wat 
financiële ruimte voor ontspanning en cultuur. Maria kreeg bovendien informatie over activitei-
ten voor senioren. Zo kan ze haar eenzaamheid doorbreken.

Het bezoekersteam: “Elke situatie is uniek! Daarom vinden wij het belangrijk dat de senioren 
en hun omgeving tijdig de juiste informatie krijgen. Met het bezoekersteam stappen we zelf 
naar senioren thuis om hen info te geven en indien wenselijk hun specifieke situatie samen te 
bespreken.”

mogen wij u komen bezoeken?

Het bezoekersteam start definitief in het najaar van 2011. Om de werking te testen, zoekt 
het bezoekersteam senioren die vrijwillig willen meewerken. Bent u ouder dan vijfenzestig? 
Wilt u een bezoekje van onze medewerker? Geef uw naam en adres door aan Betty Peeters 
op nummer 014-28 20 00 en zij maakt een afspraak voor een huisbezoek.
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Hoe moet het verder na een overlijden?

Wanneer in uw familie- of vriendenkring iemand overlijdt, is dat een emotionele en droe-
vige gebeurtenis. Toch moet u in deze periode soms een aantal praktische zaken regelen om 
de begrafenis of crematie van uw dierbare vlot te laten verlopen. We zetten de belangrijkste 
zaken even voor u op een rijtje.

Begraven
Na een overlijden kunt u uw dierbare laten begraven op een begraafplaats. U kunt deze begra-
fenis zelf regelen of u kunt een beroep doen op een begrafenisondernemer. Begrafenisonder-
nemers zorgen voor de volledige afhandeling (dus ook de administratie) van de begrafenis. Alle 
informatie over begrafenisondernemers in België vindt u op www.funebra.be.

Om een overledene te begraven, moet u de toestemming hebben van de ambtenaar van de 
dienst burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is. De begrafenisonder-
nemer zorgt meestal voor deze aanvraag en het vervoer naar de begraafplaats.

Op de begraafplaatsen zijn er speciale perken voor niet-levensvatbare kinderen en kinderen 
onder de veertien jaar. Er is ook een speciale begraafplaats voor moslims, waar de graven in de 
richting van Mekka zijn gericht.

Crematie
Bij een crematie wordt het lichaam van de overledene verbrand. De aanvraag tot crematie 
schrijft u neer in uw testament of laat u registreren bij de burgerlijke stand. Als er niets in uw 
testament staat of geregistreerd is, kan de persoon die toezicht houdt op uw begrafenis om 
een crematie vragen. Deze persoon moet een attest van de arts hebben dat vermeldt dat er 
geen tekenen van een gewelddadig of verdacht overlijden waren.

De urne kunt u laten begraven op de begraafplaats, laten bijzetten in het columbarium, of laten 
uitstrooien op de strooiweide. Het columbarium is een bovengronds monument met aparte 
nissen. Kiest u voor verstrooiing, dan kunt u een naamplaatje laten aanbrengen op de gedenk-
zuil van de strooiweide. Dat plaatje kost 20 euro. 

As kan ook verstrooid of begraven worden op een andere plaats dan de begraafplaats. Die 
keuze moet in uw testament opgenomen zijn, ofwel – als het om een minderjarige gaat – kan 
het op vraag van de ouders. Ook kan de familie de urne meekrijgen om op een andere plaats 
dan het kerkhof te bewaren. De persoon die de as in ontvangst neemt, kan na een tijd beslis-
sen dat hij of zij de as niet meer wil bewaren. Dan kan de as nog altijd verstrooid, begraven, 
geplaatst of op zee verstrooid worden. 

Verwijdering van graven
Als er effectief plaatsgebrek is op een begraafplaats, kan het stadsbestuur beslissen om gra-
ven te verwijderen. Dat kan ten vroegste twintig jaar na de begrafenis. Kindergraven worden 
ten vroegste na veertig jaar verwijderd. Als een graf moet worden verwijderd, wordt een jaar 
vooraf een bericht aangebracht bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats. Zo krijgt u 
de kans om de zerk, foto’s en andere aandenkens mee te nemen. Grafzerken die niet worden 
weggenomen, worden door de uitvoeringsdienst van de stad kosteloos verwijderd.

kosten en concessies
De begraafplaatsen van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk zijn bestemd voor inwoners van 
de stad. Het stadsbestuur vraagt geen vergoeding voor de begrafenis, urnebijzetting of asuit-
strooiing van inwoners. Ook mensen van buiten Herentals kunnen op de begraafplaatsen van 
Herentals bijgezet worden. De nabestaanden betalen in dat geval een belasting van 15 euro.

In Herentals worden sinds enkele jaren geen nieuwe concessies meer verleend. Een grafconcessie 
is een soort gebruiksrecht van een stuk grond op een begraafplaats. Bestaande concessies kunt 
u hernieuwen voor een termijn van dertig jaar. Het verlengen van de concessie kost 500 euro.

Openingstijden
De begraafplaatsen van Herentals,  
Morkhoven en Noorderwijk zijn te voet 
toegankelijk van 8 uur tot zonsondergang. 
Mensen die slecht te been zijn, kunnen de 
begraafplaats van Herentals met de auto 
bezoeken op vrijdag van 13 tot 15.30 uur 
en op zaterdag van 12 tot 17 uur.

Meer informatie
Dienst burgerzaken, administratief 
centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, 
burgerzaken@herentals.be
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Fiesta Verde 

Op zaterdag 7 mei zijn alle buurtbewoners van 
Diependaal welkom om het project Groene Voor-
tuintjes feestelijk af te sluiten. Met dit project 
kregen bewoners en vrijwilligers van Diependaal 
in het voorjaar en in het najaar van 2010 meer in-
formatie over tuinonderhoud, waarna ze aan de 
slag gingen in hun voortuintjes. Het slotmoment 
vindt plaats op het volleybalterrein achter het buurthuis van 13 tot 17 uur. Er zijn workshops, 
en er is een plantenbeurs, een ruilbeurs en een optreden van de muziekgroep los Callejeros.

Buurtmaaltijden in het buurthuis van diependaal 

Elke vierde donderdag van de maand organiseert buurtwerking De Klink een buurtmaaltijd in 
het buurthuis van Diependaal. Vrijwilligers uit de wijk maken deze maaltijden klaar. Met de maal-
tijden willen ze mensen in Diependaal bereiken die anders vaak alleen thuis zitten. Een buurt-
maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert en kost 4 euro. Drank is te verkrijgen tegen  
1 euro per consumptie. Wie graag wil deelnemen, schrijft een week vooraf in. 

Meer informatie: buurtwerker Pol Goris, gsm 0473-33 43 52, polgoris@ocmwherentals.be. 

Vzw Ispahan zoekt vrijwilligers 

De palliatieve thuiszorgorganisatie Ispahan is op zoek naar vrijwilligers die emotionele onder-
steuning willen bieden aan ongeneeslijk zieke patiënten en hun familie. De kandidaten moeten 
in het arrondissement turnhout wonen en bereid zijn tot het volgen van een basisopleiding. 
Om palliatieve patiënten en hun familie thuis te begeleiden, is enige levenservaring nodig.  
Beroepservaring is niet vereist, emotionele stabiliteit is wel noodzakelijk.

Meer informatie: vzw Ispahan, Stationstraat 60-62 in Turnhout, tel. 014-42 66 02, 
christa.vandenberk@ispahan.be

Vzw de dorpel zoekt  vrijwilligers 

Vzw De Dorpel wenst haar winkelteam en het sociale restaurant te versterken met enthousiaste 
vrijwilligers. Hebt u graag contact met andere mensen, houdt u van een boeiende uitdaging en 
hebt u de tijd? Neem dan contact op met Erik of Ivan van vzw De Dorpel. U komt terecht in een 
familiale, collegiale werksfeer en krijgt de nodige ondersteuning van de organisatie. 

Meer informatie: vzw De Dorpel, Erik of Ivan, tel. 014-21 40 73 
(dinsdag, woensdag en donderdag), dedorpel@edpnet.be

Ouderenteam zorgt voor  
geestelijke gezondheid bij senioren

Het Ouderenteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Kempen wil mensen vanaf 
zestig jaar helpen met eventuele psychische problemen. Ervaart u lusteloosheid, slaapmoei-
lijkheden, interesseverlies, angst, verliesgevoelens, …? Aarzel niet en neem contact op met het 
Ouderenteam. Via gesprekken zoeken zij samen naar wat u kan helpen. 

Meer informatie: CGG Kempen, Ouderenteam, Technische Schoolstraat 66, 2440 Geel,
tel. 014-58 75 81, www.cggkempen.be

Gratis triple P 
voor ouders met 
kinderen tot 12 jaar

In het groepsprogramma triple P de-
len ouders hun ervaringen met andere 
ouders. Ze krijgen informatie over op-
voeden en oefenen samen vaardighe-
den. Want ouders willen allemaal het-
zelfde: het beste voor hun kinderen en 
plezier beleven aan de opvoeding. Het 
OCMW en CKG Kinderland organiseren 
daarom een oudercursus in Herentals. 
De sessies vinden plaats op woensdag 
van 9.15 tot 11.15 uur op woensdag  
4, 11, 18, 25 mei en op woensdag  
22 juni in de bovenzaal van het OCMW, 
Nederrij 133/A. De cursus is gratis.

Meer informatie: 
CKG Kinderland, tel. 03-482 10 71 of 
triplep@ckgkinderland.net

Stad steunt  
straatfeesten

Wilt u een feest organiseren in uw 
straat en iedereen die in de buurt 
woont de kans geven om mee te fees-
ten? Dan helpt het stadsbestuur u hier 
graag een handje bij. De stad zorgt 
ervoor dat uw straat verkeersvrij is en 
stelt materiaal, zoals tafels en stoelen, 
ter beschikking. Bovendien krijgt u een 
subsidie van 50 euro. U moet ten laat-
ste dertig dagen voor de festiviteiten 
een aanvraag indienen bij de dienst 
sociale zaken in het administratief 
centrum. Het aanvraagformulier vindt 
u bij de dienst zelf of op 
www.herentals.be/straatfeesten.

De Vlaamse regering geeft feest- 
cheques aan organisatoren van buurt-
feesten tussen 1 en 11 juli. Deze bijko-
mende subsidie blijft beperkt tot de 
1.100 eerste aanvragen. Surf dus snel 
naar www.vlaanderenfeest.be.

Meer inlichtingen: dienst sociale zaken, 
administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50



mei 2011 7

HeTPaLeIS / Hanneke 
Paauwe 
In memoriam 
Dinsdag 24 mei 2011 om 19.30 uur en 
21.30 uur
Woensdag 25 mei 2011 om 19.30 uur 
en 21.30 uur
Unieke locatie in het Begijnhof

Een vader, een moeder en een kind 
vertellen hoe ze het verlies van hun 
zoon en tweelingbroertje proberen te 
verwerken. Dat doen ze in een mono-
loog, elk bij een ander 'engelengraf'. 
In deze pakkende voorstelling heeft 
regisseur Hanneke Paauwe niet alleen 
oog voor de donkere en zwarte kant 
van het verlies, maar ook voor troost. 
In memoriam wordt dicht op de huid 
van de bezoeker verteld: oprecht, con-
fronterend, maar steeds met ontzag, 
compassie en respect.

Toegang: 10 euro / 8,50 euro (korting) /  
7 euro (abo)

PrOGrAMMA ’t SCHAlIKEN

Gili
Iedereen paranormaal
Zaterdag 7 mei om 20 uur in de schouwburg

Iedereen paranormaal is de hilarische nieuwste 
productie van Gili. Stijlvol fietst hij rond in het mis-
tige universum van paragnosten, en doet de nevel 
optrekken rond de rasti rostelli’s en Jomanda’s 
van deze wereld. Op een geslepen manier geeft 
hij mediums een koekje van eigen deeg. In deze 
interactieve voorstelling verrast Gili niet alleen 
zijn publiek, maar verbazen de toeschouwers ook zichzelf. Of wat zou u zeggen als u plots de  
gedachten van een zaalgenoot kon lezen?

Toegang: 12 euro / 10,50 euro (korting) / 9 euro (abo)

Guusje Van Tilborgh 
Dulle Gulle Griet
Zaterdag 14 mei om 20 uur in de lakenhal
Inleiding door Erik Vlaminck om 19.30 uur

Dulle Griet, de vrouw op het gelijknamige schilderij 
van Pieter Bruegel de Oude, is wereldberoemd. 
Maar niemand weet wie zij was of had kunnen 
zijn. romanschrijver en theatermaker Erik Vlaminck 
schreef een intrigerende theatertekst over de Dul-
le Griet van toen, maar ook over de Dulle Griet van vandaag. Actrice Guusje Van tilborgh ratelt 
en spartelt door de woorden- en beeldenbrij en brengt Dulle Gulle Griet tot leven. 

Toegang: 10 euro / 8,50 euro (korting) / 7 euro (abo)

Vegas Las-lezing:  
dirk doet darwin
De evolutietheorie volgens 
Dirk Draulans
Donderdag 19 mei om 20 uur in zaal ’t Hof
UItVErKOCHt

andrea Voets 
Harp: aperitiefconcert
Zondag 22 mei om 11 uur in de lakenhal

Andrea Voets is een jonge harpiste, die al verschil-
lende prijzen heeft gewonnen op internationale 
wedstrijden. Andrea studeert nog voort aan het 
conservatorium van Amsterdam bij Erika Waardenburg. In dit soloconcert zet zij in een eigen 
stijl en met een onstuitbaar enthousiasme de harp centraal. Andrea speelt voor dit concert 
stukken uit de achttiende eeuw (C.P.E. Bach) en uit de twintigste eeuw (Britten). Ook zeldzame 
stukken voor harp van flothuis, Guridi en tournier komen aan bod. 

Toegang: 8 euro / 6,50 euro (korting) / 5 euro (abo)

Info en tickets  
cc ’t Schaliken 

Grote markt 35 

Herentals

cultuurcentrum@herentals.be 

www.schaliken.be

tel 014-28 51 30

Met steun van de 
Vlaamse overheid
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kinderen op het kasteel
Van zaterdag 21 mei tot en met zondag 5 juni
Open op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel le Paige

tradities zijn er om in ere te houden. Ook dit jaar krijgt kasteel le Paige tijdens de Meidagen 
van ter Vesten talloze leerlingen uit Herentalse lagere scholen over de vloer. Voor de kinderen 
is het een bijzondere ervaring om als rasechte artiesten te exposeren in deze mooie ruimte. Als 
bezoeker kunt u genieten van hun kleurrijke en vrolijke kunstwerkjes. En bij elke nieuwe editie 
van Kinderen op het Kasteel kunt u tussen de creaties enkele pareltjes ontdekken van jonge 
talenten. De toegang is gratis.

Bart Van der moeren 
Portretten
Van zaterdag 21 mei tot en met zondag 12 juni
lakenhal en foyer
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag van 14 tot 17 uur in de lakenhal 
In de foyer open tijdens podiumactiviteiten

Bart Van der Moeren werkt sinds 2000 als pers-
fotograaf. In opdracht van onder meer De Stan-
daard, Suiker, Stripgids, Onderox en De Warande 
portretteerde hij muzikanten, schrijvers, kunste-
naars en acteurs uit binnen- en buitenland. Voor deze tentoonstelling maakt hij een selectie 
van de mooiste portretten uit dit oeuvre. Een passende tentoonstelling voor cc ’t Schaliken, 
want veel artiesten die u herkent op de beelden, stonden ook al in Herentals op het podium.

Vitrine met Annie Plompen en  
Marianne Van Schoubroeck

Van woensdag 11 tot dinsdag 31 mei kunt u in Vitrine, de galerie van de Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunst, een tentoonstelling bezoeken met grafisch werk van Annie Plompen en 
Marianne Van Schoubroeck. De tentoonstelling is open op maandag, dinsdag en woensdag van 
13 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur.

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 77, 
tel. 014-28 51 55, academie.beeldende.kunst@herentals.be, www.herentals.be/kunstacademie

550 jaar kruisberg 

Kruisberg ontstond in 1461, toen een minderbroe-
der in de duinenrug buiten de wallen van Herentals 
een gelijkenis zag met Golgotha, de heuvel waar-
op Jezus gekruisigd werd. Op zondag 15 mei om  
15 uur is iedereen welkom aan de Kruiskapel om 
het ontstaan van Kruisberg te herdenken. De vie-
ring wordt voortgezet in basisschool De Wijngaard, waar u een tentoonstelling met waardevolle 
relicten kunt bezoeken. Vzw ter Vesten, het OCMW en erfgoedcel Kempens Karakter willen met 
deze herdenking aandacht vragen voor de renovatie van deze waardevolle site.

Cultuurcafé 
Jan Wouters brengt 
Emoción del sur
Zaterdag 21 mei om 20 uur
fundatiehuis

Op zaterdag 21 mei kunt u in het fun-
datiehuis luisteren naar Zuid-Ameri-
kaanse gitaarmuziek van Jan Wouters, 
die er met zijn programma Emoción 
del sur voor warme zuiderse sfeer zal 
zorgen. Jan Wouters is een klassiek 
geschoolde gitarist, die zijn gitaarspel 
vervolmaakte bij gerenommeerde  
gitaristen tijdens de vele masterclasses 
die hij volgde in Spanje, Argentinië, 
Hongarije en Japan. De toegang is gratis. 

Wilt u zelf een optreden geven in het 
Cultuurcafé (muziek, woord, …) dan 
kunt u met uw voorstel terecht op 
info@cultuurraadherentals.be of bij 
de dienst cultuurbeleid in ’t Schaliken.

Open park 
in arboretum le Paige

Op zaterdag 14 mei kunt u tussen  
14 en 18 uur in het arboretum van kas-
teel le Paige genieten van concerten 
van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, 
Music Band Avanti, Jeugdharmonie 
Sint-Jozefcollege, Koninklijke fanfare 
De Noorderzonen en de Koninklijke 
fanfare Zucht naar Kunst. De toegang 
is gratis. Open Park is een organisatie 
van vzw ter Vesten, de deelnemende 
muziekkorpsen en het stadsbestuur.

tENtOON CUltUUr
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SPOrt

zomersportkampen 

deze zomer kunnen kleuters, kinderen en jongeren opnieuw deelnemen aan keitoffe 
sportkampen. de kampen vinden plaats in de Vossenberg. er is voor- en naopvang in de 
lokalen van basisschool de Wijngaard van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18 uur. er is busver-
voer vanuit de deelgemeentes noorderwijk en morkhoven. Inschrijven kan vanaf maan-
dag 23 mei bij de sportdienst of op www.uitinherentals.be/sportkampen. Vanaf  dinsdag  
24 mei  kunt u ook telefonisch inschrijven.

Voor de kleuters
In de week van 11 tot en met 15 juli en van 1 tot en met 5 augustus zijn er kleutersportdagen 
voor kinderen van vier en vijf jaar. Deelnemen kost 13 euro per dag per kleuter.

Voor de jeugd
Uw kinderen kunnen zich vijf weken lang amuseren met sportkampen tijdens de volgende 
periodes:
- van 4 tot 8 juli
- van 11 tot 15 juli
- van 25 tot 29 juli
- van 1 tot 8 augustus
- van 8 tot 12 augustus.

Er zijn tal van avontuurlijke en themagerichte sportkampen op til voor elke leeftijdsgroep. 
Voor de +12-jarigen zijn er het klassieke H2Okamp en Adventurekamp. Ook werken de  
Herentalse sportclubs mee. Corpus Sanum verzorgt een gymnastiekkamp en een trampoli-
nekamp, Okinawa Karate komt een karate-initiatie geven, AC Herentals laat de deelnemers 
kennismaken met verschillende atletiekdisciplines, de Noorderwijkse badmintonclub maakt 
de kinderen wegwijs in de badmintonwereld en de Herentalse basketbalclub leert met veel 
enthousiasme de eerste baskettrucs aan. Circusschool locorotondo levert acrobatie en 
gekke kuren tijdens de circuskampen, terwijl de Vlaamse Wielerschool actief meewerkt aan 
een wielerkamp.

G-sportkamp
Van dinsdag 16 tot donderdag 18 augustus zijn jongeren van negen tot veertien jaar met 
een visuele handicap welkom op een G-sportkamp. Elke deelnemer mag een vriendje of 
familielid (zonder handicap, maar uit dezelfde leeftijdsgroep) meebrengen. De deelnemers 
maken kennis met gymnastiek, circus, atletiek, bowling, zwemmen, torbal, en (tandem-)
fietsen. De jongeren overnachten in de Kempense bossen in jeugdcentrum Den Brink onder 
begeleiding van twee sportmonitoren. Het sportkamp belooft een uitdagende en plezierige 
driedaagse te worden, midden in de Herentalse natuur. Deelnemen kost 80 euro. Inwoners 
van de sportregio Kempen/Herentals betalen 64 euro. 

Inschrijven kan vanaf maandag 23 mei in De Vossenberg of via 
www.uitinherentals.be/sportkampen. Telefonisch inschrijven kan vanaf dinsdag 24 mei.

De tien van Hertals 

AC Herentals organiseert op zondag 
8 mei de derde editie van De tien 
van Hertals. Deze loopwedstrijd vindt 
plaats aan het BlOSO-centrum. Om 
10.30 uur starten de kinderen, om  
11 uur de vrouwen en om 11.10 uur 
de mannen. De opbrengst van de wed-
strijd gaat naar het Olivia Hendrickx 
research fund, dat vernieuwend we-
tenschappelijk onderzoek naar kanker 
bij kinderen ondersteunt. Deelnemen 
via voorinschrijving kost 3 euro voor 
kinderen en 7 euro voor volwassenen. 
Aan de kassa betalen kinderen 4 euro 
en volwassenen 9 euro. 

Meer informatie en inschrijvingen: 
www.detienvanhertals.be

Initiatie dans en gym  
voor 50-plussers

Op dinsdag 17 mei van 14 uur tot 16.30 
uur kunnen sportieve 50-plussers deel- 
nemen aan een initiatie dans en gym. 
De initiatie vindt plaats in De Vossen-
berg (Markgravenstraat 93). 
Deelnemen kost 2,50 euro.

Provinciale sportdag 
voor senioren 

Op donderdag 19 mei zijn alle senioren 
voor de eenentwintigste keer welkom 
op de Provinciale Sporteldag in het 
BlOSO-centrum. De deelnemers kun-
nen sporten op eigen maat, op eigen 
ritme en in eigen tempo. Dat is waar 
het om draait bij de Provinciale Sportel-
dag. Er is koffie met taart en een aan-
denken voor de deelnemers. Ook het 
muzikale optreden zal van deze Sportel-
dag opnieuw een succes maken. Deel-
nemen kost 10 euro. Inschrijven kan 
nog tot 9 mei.

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

turbozwemmen zomervakantie

tijdens de zomervakantie 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 hebben, 
kunnen andere zwemstijlen leren, zich vervolmaken of deelnemen aan het overlevingszwem-
men.

De lessen vinden plaats van 4 tot en met 15 juli en van 16 tot en met 29 augustus. Inschrijven 
kan vanaf maandag 23 mei in De Vossenberg en vanaf dinsdag 24 mei telefonisch.

Meer informatie: sportdienst, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be
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AANKONDIGINGEN

29 Bataljon Logistiek viert 
veertigste verjaardag

Het 29 Bataljon logistiek bestaat dit jaar veertig 
jaar en dat vieren de militairen op gepaste wijze. 
Op zaterdag 14 mei is de muziekkapel van de ma-
rine te gast in Herentals. tussen 11 uur en 11.30 
uur marcheren zij door de Zandstraat en van  
12 uur tot 12.45 uur geven zij een openluchtconcert op de Grote Markt.
Op zondag 15 mei kunt u naar een open dag in kwartier Den troon. tussen 10 en 17 uur kunt u 
er demonstraties bijwonen, een tentoonstelling bezoeken en, als u geluk hebt, een luchtdoop 
winnen. De jeugd kan zich volledig uitleven op de verschillende animatiestanden. De toegang 
is gratis. Op woensdag 1 juni is de Grote Markt opnieuw de gepaste locatie voor de bevelsover-
dracht. luitenant-kolonel stafbrevethouder Ivan De tender verlaat dan het 29ste Bataljon en 
wordt opgevolgd door luitenant-kolonel stafbrevethouder ir. filip De Varé. 

Naar aanleiding van deze feestelijke verjaardag geeft het 29 Bataljon logistiek een boek en 
een dvd uit. Beide zijn te koop in het toeristisch infokantoor van 14 mei tot en met 30 juni. De 
Kroniek van het 29ste Bataljon (boek + dvd) kost 15 euro.

Meer informatie: Kwartier Den Troon, Bevrijdingsstraat 31, Grobbendonk, tel. 014-50 85 09, 
29bnlog-communicatie@mil.be, www.29bataljonlogistiek.be

Infoavond over depressie 

De praatgroep depressie nodigt u uit op een infoavond op vrijdag 27 mei om 19 uur in het 
clubhuis op het Begijnhof. Een psychologe van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) 
Geel geeft een uiteenzetting over depressie. Nadien kunt u vragen stellen of praten over uw 
eigen ervaringen. Deelnemen is gratis en iedereen is welkom.

Meer informatie: L. Van Sande, tel. 014-21 44 85

24 uur niet roken verdient een beloning 

Op 31 mei stopt rokend Vlaanderen een dag lang met roken. Dat is tenminste de ambitie van 
de campagne 24 Uur Niet roken. Inschrijven kan telefonisch of via internet. U ontvangt een 
mooie beloning, of u nu de sigaret links laat liggen of niet. Het is hier immers de intentie die 
telt. Daarom duurt de actie maar 24 uur en is het beslist niet de bedoeling om meteen defini-
tief te stoppen met roken. Het gevoel krijgen dat een dag lang zonder sigaret eigenlijk wel lukt, 
dat is wat de actiedag wil bereiken. 

Meer informatie: www.verdieneenbeloning.be, tel. 0800-111 00

drieëndertigste dennen run 

Op zaterdag 28 mei vindt de drieëndertigste editie van de Dennen Run plaats. Voor vele kinde-
ren met een handicap is de Dennen run de belevenis van het jaar. Zij krijgen de kans om in een 
zijspan een rondrit te maken langs de Kempense wegen. De Dennen run start om 9.15 uur op 
de Grote Markt. De rit gaat dit jaar richting Heist-op-den-Berg. 's Namiddags bezoekt de Dennen 
run het dierenpark Planckendael waarna de karavaan terug naar Herentals trekt voor een 
maaltijd in Middenschool De Vesten. 

Volkstuinen in actie 

Op 15 mei bent u om 10 uur in de eet- 
zaal van het Scheppersinstituut wel-
kom bij de Herentalse Volkstuinen voor 
een les over het kweken van komkom-
mers en meloenen. Om 14 uur is er op 
de speelplaats van het Scheppersinsti-
tuut de drieëntwintigste plantenruil-
beurs. De leden van de Volkstuinen 
hebben hun plantjes opgekweekt en 
ruilen die met elkaar. Na het geruil zijn 
er nog voldoende planten om uw sier-, 
kruiden- of groentetuin aan te vullen. 
U kunt iets drinken in de eetzaal van 
het Scheppersinstituut en deelnemen 
aan een tombola.

Meer informatie: Herentalse Volkstuinen, 
hermanb@pandora.be

lenteconcert luciano 

Kamermuziekensemble luciano nodigt 
u uit op het lenteconcert op zondag 
22 mei om 15 uur in de Zandkapel in 
Noorderwijk. luc Dresselaers stelde 
het programma samen met werk van 
de Oostenrijkse componist en violist 
Heinrich Ignaz franz Biber von Bibern 
(1644-1704), de Jimi Hendrix van de 
zeventiende eeuw. Bibers virtuositeit 
was ongekend, en de experimenteer-
drift in zijn composities is minstens 
even opvallend.

Kaarten zijn verkrijgbaar via 
rene.jacques@telenet.be 
(tel. 014-21 68 03) en bij de leden van 
het ensemble. De kaarten kosten  
7 euro in voorverkoop en 10 euro aan 
de kassa. Kinderen tot twaalf jaar 
krijgen gratis toegang.

Koningschieten van de  
Sint-Sebastiaansgilde

Op zondag 29 mei proberen de schut-
ters van de Sint-Sebastiaansgilde een 
gaai van de hoge wip te schieten. Wie 
daar als eerste in slaagt, wordt koning 
van de gilde voor de volgende drie jaar. 
Iedereen is welkom in het Begijnhof 
van 14 tot 17 uur.

Meer informatie:
www.sintsebastiaan-herentals.be
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Politie laat u veilig met de motor rijden 

De lokale Politie Antwerpen organiseert op zondag 8 en 15 mei de Dagen Veilig Motorrijden. 
Deelnemen is gratis en iedereen is welkom. U volgt een parcours door het havengebied, met 
verschillende behendigheids- en stuurproeven. Motorrijders van de politie begeleiden u bij de 
oefeningen. U leert zo technieken en inzichten om veilig deel te nemen aan het steeds druk-
kere verkeer. 

Motorrijders uit de politiezone Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen,  
Vorselaar) vertrekken in colonne vanuit Herentals naar Antwerpen. Ze verzamelen om 9 uur op 
het multifunctionele terrein aan de Herenthoutseweg. 

Meer informatie: tel. 03-338 58 99 of verkeerseducatie@politie.antwerpen.be

Orgelconcert in de Bovenkerk 

Op zondag 29 mei om 16 uur vindt in de Sint- 
Waldetrudiskerk een orgelconcert plaats. Bart  
Jacobs vertolkt er werk van Jan Pieterszoon  
Sweelinck, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian 
Bach, Carl Philipp Emmanuel Bach en Wolfgang 
Amadeus Mozart. De toegang is gratis.

Bart Jacobs (°1976) is organist aan de Sint-Michiel- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel en 
docent aan verscheidene muziekacademies. In 2009 behaalde hij als eerste Belg de eerste prijs 
tijdens het prestigieuze internationale Schnitgerconcours in Alkmaar.

Dit concert van de kerkraad kwam tot stand in samenwerking met de Herentalse cultuurraad 
en het stadsbestuur.

Cursus bloemschikken 

Op zondag 15 mei komen lesgeefsters rita Bresseleers en Hilde Buysse uit Brasschaat naar  
Herentals. Zij leren u een techniek van het bloemschikken waarbij u de ecologische voetafdruk 
van het gemaakte bloemstuk beperkt. Zo gebruiken zij geen exotische of met pesticiden be-
handelde planten. Het is een praktijkles, waarna u huiswaarts keert met een eigen creatie. De 
les vindt plaats van 10 tot 12.30 uur in het clubhuis op het Begijnhof. Deelnemen kost 2,50 euro 
voor leden van Velt Middenkempen en 5 euro voor niet-leden.

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

Bibliotheek verkoopt boeken 
voor het goede doel

De bib verwijdert regelmatig boeken, cd’s en video’s uit haar collectie om plaats te maken voor 
nieuw materiaal. Het gaat om werken voor jeugd en volwassenen, zowel fictie als non-fictie. 
De verkoop vindt plaats van donderdag 19 mei tot zondag 5 juni in de hal van de bib, tijdens 
de openingsuren. De medewerkers van de bib vullen de voorraad voortdurend aan. U kunt dus 
regelmatig binnenspringen. U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om te komen snuffelen. 
De opbrengst gaat volledig naar 11.11.11.

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

AANKONDIGINGEN

theaterspektakel 
Stilte a.u.b. 

Negen spelers van een toneelvereni-
ging besluiten om samen een toneel-
stuk te brengen. Omdat ze tijd tekort 
hebben, ontstaat er stress en paniek. 
De regisseur is in alle staten en het 
wordt duidelijk nachtwerk. Het pu-
bliek krijgt de voorstelling van dit ge-
zelschap drie keer te zien: op de gene-
rale repetitie, vanuit de coulissen en 
ten slotte op de honderdste voorstel-
ling (die uitdraait op verschrikkelijke 
chaos).

De voorstellingen vinden plaats in 
de schouwburg van cultuurcentrum  
’t Schaliken op 20, 21, 26, 27 en 28 mei 
om 20 uur en op  22 mei om 15 uur. 
Kaarten kosten 10 euro (9 euro voor 
-26 jaar, +55 jaar, groepen van tien 
personen die vooraf reserveren, en  
leden Open Doek). reserveren kan 
bij cultuurcentrum ’t Schaliken, Grote 
Markt 35, tel. 014-28 51 30

Vaar mee 
met de Milieuboot 

Op zaterdag 7 mei kunt u met de Mi-
lieuboot een tocht maken over het  
Albertkanaal. U vaart van Herentals 
naar Viersel en terug. U maakt kennis 
met alle aspecten van het Albertkanaal, 
het landschap in de omgeving en het le-
ven op, om en in het water. De opstap-
plaats voor de boottocht bevindt zich 
op het Eilandje aan de Herenthoutse-
weg. Er zijn twee tochten, een om  
10 uur en een om 14 uur. Een boot-
tocht duurt drie uur. Deelnemen kost  
2 euro voor jongeren tot 18 jaar, vol-
wassenen betalen 5 euro. Vooraf in-
schrijven is verplicht. 

Meer informatie en inschrijvingen:
de Milieuboot, tel. 053-72 94 20, 
info@milieuboot.be, 
www.milieuboot.be
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Van 01/05
tot 03/05

KErMIS Statiekermis Noorderwijk

ZO 01/05 UIt 1 meiviering / Grote Markt / Van 12 tot 17 uur

DI 03/05 rAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief 
centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

WO 04/05 INfO Start oudercursus triple P / Bovenzaal van het OCMW, 
Nederrij 133/A / Van 9.15 tot 11.15 uur

DO 05/05 BlOED Bloedinzameling rode Kruis / Parochiezaal 
Morkhoven / Van 17.30 tot 20.30 uur

ZA 07/05 UIt Vaar mee met de Milieuboot / Eilandje aan de He-
renthoutseweg / Om 10 uur en om 14 uur

HUMOr Gili – Iedereen paranormaal / cc ’t Schaliken / 20 uur

UIt fiesta Verde / Buurthuis Diependaal /  Van 13 tot 17 uur

fIEtS Startschot Met Belgerinkel naar de Winkel / Zandstraat / 
14 uur

ZO 08/05 OPEN Open dag Dorpshuis Morkhoven / Dorp 1 / 
Van 13 tot 17 uur

UIt Spel van de roetaert / Grote Markt / 13.30 uur

UIt Dagen Veilig Motorrijden / Vertrek op multi-
functioneel terrein aan Herenthoutseweg / 9 uur

SPOrt De tien van Hertals / BlOSO-centrum / 10.30 uur

QUIZ IQuiz / freinetschool Ibis / 20 uur / Info: IQuiz@hotmail.be

INfO Maandelijkse numismaticabeurs: prehistorische dieren op 
munten / Zaal Sint-Antonius, Kapucijnenstraat 7 / 
Van 8.30 tot 12 uur

Van 08/05 
tot 10/05

KErMIS Meikermis Morkhoven

DI 10/05 SENIOr Grijze Panters - Bezoek aan ambachtelijke 
koffiebranderij Mokapi / Veerle-laakdal / 14 uur /
Info: ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

WO 11/05 SOCIO Ondersteuningsgroep dementie / Het Convent, Begijnhof 
17 / Van 17 tot 18.30 uur / Info: tel. 014-28 20 00

Van 11/05 
tot 31/05

tENtOON Annie Plompen en Marianne Van Schoubroeck / Vitrine, 
Markgravenstraat 77 / Op maandag, dinsdag en woensdag 
van 13 tot 22 uur en op zaterdag van  9 tot 13 uur

ZA 14/05 WOOrD Guusje Van tilborgh – Dulle Gulle Griet / lakenhal / 20 uur 
(inleiding door Erik Vlaminck om 19.30 uur)

MUZIEK Open Park / Arboretum van kasteel le Paige / Van 14 tot 
18 uur

ZO 15/05 UIt Dagen Veilig Motorrijden / Vertrek op multifunctioneel 
terrein aan Herenthoutseweg / 9 uur

OPEN Open dag 29 Bataljon Logistiek / Kwartier Den Troon, Be-
vrijdingsstraat 31 in Grobbendonk / Van 10 tot 17 uur

INfO Herentalse Volkstuinen – Kweken van komkommers en 
meloenen / Scheppersinstituut / 10 uur

UIt Plantenruilbeurs van de Herentalse Volkstuinen / 
Scheppersinstituut / 14 uur

INfO Velt Middenkempen - Cursus bloemschikken / Clubhuis op 
het Begijnhof / Van 10 tot 12.30 uur

UIt 550 jaar Kruisberg / Kruiskapel / 15 uur

INfO Compostmeesters op de zondagsmarkt / Augustijnenlaan / 
Voormiddag

DI 17/05 SPOrt Dans en gym voor 50-plussers / De Vossenberg, 
Markgravenstraat 93 / Van 14 tot 16.30 uur

MUZIEK Openluchtconcert muziekkapel van de marine / Zandstraat 
en Grote Markt / Van 11 tot 11.30 uur en van 12 uur tot 
12.45 uur

Van 19/05 
tot 05/06

VErKOOP Koopjes in de bib / Gildelaan 13 / tijdens de 
openingsuren van de bib

DO 19/05 WOOrD Vegas las-lezing: Dirk doet Darwin. De evolutietheorie 
volgens Dirk Draulans / zaal ’t Hof / 20 uur – UItVErKOCHt

DO 19/05 rAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Vr 20/05 VrOUW Vrouwenraad: uitstap naar openluchtmuseum Waaiberg in 
Kasterlee / 13.30 uur aan het Fundatiehuis of om 14 uur aan 
het museum / Info: louisa Van Sand, gsm 0478-60 23 03

Vr 20/05 tHEAtEr theaterspektakel – Stilte a.u.b. / cc ’t Schaliken / 20 uur

QUIZ Algemene quiz ten voordele van de Vereniging Personen 
met een Handicap / Proostenbos / 20 uur / Info: laurent.
van.royen@telenet.be, gsm 0477-79 97 80

ZA 21/05 fIEtS fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / 
Van 13 tot 16 uur

UIt 50 jaar Amnesty International / Lakenhal / 12.30 uur

MUZIEK Cultuurcafé: Jan Wouters – Emoción del sur / Fundatiehuis / 
20 uur

tHEAtEr theaterspektakel – Stilte a.u.b. / cc ’t Schaliken / 20 uur

UIt Avonturendag ten voordele van de Vereniging Personen 
met een Handicap / Proostenbos / 9 uur / 
Info: laurent.van.royen@telenet.be, tel. 014-21 29 41

Van 21/05 
tot 05/06

tENtOON Kinderen op het Kasteel / Kasteel le Paige / 
op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Van 21/05 
tot 12/06

tENtOON Bart Van der Moeren – Portretten / lakenhal: woensdag, 
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur / 
Foyer cc ’t Schaliken: tijdens podiumactiviteiten

ZO 22/05 KlASSIEK Andrea Voets – Harp: aperitiefconcert / 
lakenhal / 11 uur

KlASSIEK Joris Renders – aperitiefconcert / Auditiezaal 
muziekacademie, Hikstraat 28 / 11 uur

tHEAtEr theaterspektakel – Stilte a.u.b. / cc ’t Schaliken / 15 uur

MUZIEK lentconcert van kamermuziekensemble luciano / 
Zandkapel in Noorderwijk / 15 uur

MA 23/05 BlOED Bloedinzameling rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
Van 17.30 tot 20.30 uur

DI 24/05 tHEAtEr HEtPAlEIS / Hanneke Paauwe – In memoriam / Begijnhof 
Herentals / 19.30 en 21.30 uur

WO 25/05 tHEAtEr HEtPAlEIS / Hanneke Paauwe – In memoriam / Begijnhof 
Herentals / 19.30 en 21.30 uur

DO 26/05 tHEAtEr theaterspektakel – Stilte a.u.b. / cc ’t Schaliken / 20 uur

rAAD raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de 
OCMW-secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

SENIOr Nationale dag Grijze Panters / felixpakhuis in Antwerpen / 
11 uur / Info: ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

Vr 27/05 JAZZ Chris Joris Experience feat. frank Vaganée /
Zaal Ootello, Mol / 21 uur

tHEAtEr theaterspektakel – Stilte a.u.b. / cc ’t Schaliken / 20 uur

INfO Infoavond over depressie / Clubhuis Begijnhof / 
Van 19 tot 21 uur

ZA 28/05 UIt Music Band Avanti - Viering negentigjarig 
bestaan, met hulde aan Sooi Van Nueten en 
Louis Horemans / Lakenhal / 19 uur / Meer informatie: 
willy.de.wachter@telenet.be of tel. 014-70 79 39

tHEAtEr theaterspektakel – Stilte a.u.b. / cc ’t Schaliken / 20 uur

ZO 29/05 CONCErt Orgelconcert met Bart Jacobs / Sint-Waldetrudiskerk / 16 uur

UIt Koningsschieten Sint-Sebastiaansgilde /
Begijnhof / Van 14 tot 17 uur

INfO Compostmeesters op de zondagsmarkt / Augustijnenlaan / 
Voormiddag

MA 30/05 BlOED Bloedinzameling rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
Van 17.30 tot 20.30 uur

DI 31/05 INfO Infosessie over het gebruik en misbruik van 
medicijnen / De fakkel, Sint-Waldetrudisstraat 39 / 
Van 19 tot 21.30 uur / 
Info: vzwdefakkel@gmail.com, tel. 0478 99 06 23

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

 08/03 lio, zoon van linda Cuylaerts en luc Van genechten
 08/03 Janne, dochter van Birgit Covents en Wim Biesemans
 10/03 Oscar, zoon van Claire Hall en Duncan Hall
 11/03 Yinai, zoon van Yigit Baelus en Yves Cloostermans
 13/03 lissa, dochter van Petra Verhaegen en tom De Schrijver
 15/03 Elise, dochter van Esther Poelmans en Jef ruts
 17/03 rune, zoon van Evy Weyers en raf Van Dyck
 17/03 Benoit, zoon van Amber Van Doninck en Monny Verbeeck
 18/03 lenne, dochter van Stephanie Van Gasse en Wouter De Herdt
 20/03 fré, zoon van lien Goedemé en Bart Coppieters
 22/03 Kyenta, dochter van rebecca Willems en Guy Bertels
 22/03 lucas, zoon van Bieke Verhaegen en Peter Verpoorten
 22/03 Yari, zoon van Sylvie Van Dyck en Steve Bauweraerts
 22/03 Liëm, zoon van Lies Bastiaenssen en Michael Vandersypen
 24/03 Karen, dochter van Eunice Akrofi en Joel Ampong
 24/03 Estelle, dochter van Hilde De Winter en Hendrik Bulens
 26/03 Vince, zoon van Wendy De laet en Guy Hufkens
 28/03 Abdul, zoon van Hawa larry en Karim Adams
 29/03 Stan, zoon van Manuela Baeten en Jan Vleugels
 04/04 robin, zoon van Valérie temmerman en thomas Smets

 Overlijdens

 11/03 Josephus Saelen (87), weduwnaar van Anna Peeters
 11/03 Albert Bemelmans (88), echtgenoot van Maria Beckers
 11/03 Joanna Canters (89), weduwe van Joannes Van Beylen
 14/03 André Van Der Auwera (76), echtgenoot van José Boogaerts
 16/03 Jozef Claes (63), echtgenoot van Maria liesse
 17/03 frans Callaerts (88), echtgenoot van rosa De Houwer
 18/03 Josefien Van Dyck (90), weduwe van Josephus Huysmans
 20/03 rené Goossens (77)
 24/03 Margaretha Verheyen (83), weduwe van Jan Smets
 25/03 Maria Goukens (88), weduwe van Jan Van looy
 25/03 ludo Vlaeyens (45)
 27/03 Magdalena Benijts (95), weduwe van lodewijk Van kerkhoven
 28/03 frans Hardies (86), echtgenoot van louisa De Pooter
 06/04 Maria Van De Sande (90), weduwe van Petrus Peeters

 Huwelijksaankondigingen

 Jimmy Münch (Herentals) en Nathascha Van den Broeck (Herentals)
 Alain Jacops (Herentals) en Alla Moiseeva (Herentals)
 Dries Van Aelst (Herentals) en Ilse Van ruijssevelt (Herentals)
 rob Van de Poel (Herentals) en Evy Bastiaens (Herentals)
 Danny Janssens (Herentals) en Angela Van der Donck (Herentals)
 Joris Bruyninckx (Herentals) en Inge Van looveren (Herentals)
 José Peñasco Garcia (Herentals) en Dong Chun Chen (Venezuela)
 Wim Schram (Herentals) en Els Peeters (Herentals)
 Steven Huysmans (Herentals) en Dorien Climan (Herentals)
 lowie Beutels (Herentals) en Katrijn Van laarhoven (Herentals)
 Jihad Jaffar (Herentals) en Hannan El Grafel (Herentals))

 Huwelijken

 Steven Horemans (Herentals) en Pamela Pelgrims (Herentals)
 Sven Van Strydonck (Herentals) en Hilde Hannes (Herentals)
 Hans Van Genechten (Herentals) en Katrien Van Asbroeck (Herentals)
 Alfred Martijn (Brussel) en Denise Verellen (Herentals)
 Michaël Mestdagh (Schoten) en Marlies Storms (Herentals)
 Juan Dom (Herentals) en Jolien Mertens (Herentals)
 Bruno Vansteensel (Herentals) en Claudia Spencer (Herentals)
 Jaimy Breeze (Herentals) en lies Vercammen (Herentals)

BUrGErZAKEN

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 9/05 WANDElEN Van tielen naar Herentals (11 km) / Vertrek 
aan station Herentals / 12.39 uur / 
Info: Marc Van Doninck, tel. 014-22 22 67

 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)

DI 3/05 DANSEN Dansdemonstratie door 150 senioren / Zaal 
’t Hof / Van 13 tot 18 uur / 
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

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

GezOndHeIdSWandeLInGen

Elke ma. en wo. Netepark / 10 uur

Elke di. en wo. Administratief centrum / 10 uur

OP FeeSTdaGen zIJn er Geen WandeLInGen.
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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 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 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 14.00-20.00 10.00-12.00
14.00-20.00

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

14.00-17.00 10.00-12.00

BIBLIOTHeek nOOrderWIJk 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 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 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 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 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 
28 mei

 open van 
9 tot 12 uur

TOerISme HerenTaLS 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 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

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

Van 30 aPrIL TOT 24 SePTemBer 
eLke zaTerdaG Van 11 TOT 18 UUr GezeLLIG WandeLen en WInkeLen In de VerkeerSVrIJe zandSTraaT. 


