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

Zomer in de stad
Op citytrip in eigen stad? Het kan. Deze zomer staat de agenda eivol met activiteiten en evenementen in Herentals, Morkhoven en Noorderwijk. Combineer dit met het Netepark, de uitgestrekte bossen en de monumentenpracht en u hebt een prachtige uitstap voor de boeg.
Een avondje stappen
Op zondag 12 juni kunt u in zes Herentalse cafés op stap tijdens Beach
Café. Dertien dj's trekken de zomer op gang met een feestje op het
strandterras. Op donderdag 21 juli en vrijdag 22 juli kunt u in Noorderwijk naar het muziekfestival RePlay, waarvan de opbrengst gaat
naar een goed doel.
Veeprijskamp
Op pinkstermaandag 13 juni staat de veeprijskamp garant voor een
dagje familieplezier. Op het programma staan wedstrijden met paarden, schapen, geiten, ezels en rundvee. Er is randanimatie en een
markt met hoeveproducten.
Braderij
Van 22 tot 25 juni zet de jaarlijkse braderie de handelaars in het stadscentrum in de kijker. De braderij sluit af met een groots vuurwerk en
een prachtig optreden. Niet te missen!

Herentals Fietst en Feest
Op 28 en 29 juli zakken van heinde en verre fietsliefhebbers en feestvierders af voor Herentals Fietst en Feest. Het wielerfeest is ondertussen aan de zevende jaargang toe. Op vrijdag staat het grandioze

volksfeest Herentals Feest op het programma, samen met Herentals
Loopt, de loopwedstrijd voor jong en oud.
Donderse Dagen
De vierde editie van Donderse Dagen brengt prachtige pop- en beiaardconcerten naar de stad. De concerten vinden plaats op donderdagen in juli en augustus. U kunt genieten van D-Base, Buscemi &
Squadra Bossa, Campina Reggae, Koen Van Assche en Pulse Percussion
Trio en Está Loco.
Zomerfilm
In juli en augustus kunt u op het binnenplein van cc 't Schaliken vier
avonden lang genieten van lekker zomerse films. Op het programma
staan Body Heat, The King’s Speech, Casablanca en Rien à déclarer.
De Schakel
De zomervakantie eindigt traditiegetrouw met De Schakel, de grote
fietshappening in de hele Kempen. Vanuit Herentals kunt u kiezen
voor wel 23 verschillende routes. Vertrekpunt in Herentals is zaal
’t Hof, waar u kunt genieten van een verfrissing, een snack en streekproevertjes.
Meer UiT-tips: www.uitinherentals.be

voorwoord...

deze maand

Zalig zomeren
De zomer breekt door en Herentals bloeit weer helemaal open. Onze stad
maakt zich op voor een zalige periode van feest, gezelligheid en heerlijk
nietsdoen. En dat mag ook wel na een heel jaar hard werken of studeren. Het officiële Tourcriterium
Herentals Fietst en Feest wordt net als de voorbije jaren ongetwijfeld de topper van de zomer. Een
deels vernieuwde organisatieploeg zal weer tienduizenden wielerliefhebbers naar onze stad lokken met koplopers uit het peloton. Samen met het volksfeest de dag erna blijft dit een evenement
waar iedereen naar uitkijkt. We maken ons ook op voor de vierde editie van onze Donderse Dagen.
De affiche is dit jaar gevuld met echte topgroepen, zoals D-Base en Buscemi. En ook filmliefhebbers komen dit jaar weer aan hun zomerse trekken: Zomerfilm programmeert vier kwaliteitsfilms in
't Schaliken.
Ook in onze deelgemeenten staan feesten op het programma. Zo bent u deze zomer welkom op
de Zandkapelkermis en op Morkhovenkermis, in de schaduw van het nieuwe Dorpshuis. De Ronde
van Noorderwijk is ondertussen een echte klassieker. Deze loopwedstrijd tussen de verschillende
wijken beheerst een week lang het dagelijkse leven van de Noorderwijkenaars. Bovendien is het
een unieke gelegenheid om elkaar bij pot en pint nog eens te ontmoeten en bij te kletsen. En wie
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven eens wil herontdekken, kan deelnemen aan leuke wandelen fietstochten. Daarover leest u alles in deze Stadskrant.
U merkt het: er valt weer heel wat te beleven deze zomer. Het stadsbestuur wenst u dan ook een
deugddoende vakantie.
Uw burgemeester
Jan Peeters
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Administratief centrum gesloten
wegens vernieuwing computersysteem
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Aankondigingen voor de Stadskrant van
september 2011 moeten uiterlijk op maandag
1 augustus bij de redactie zijn. De redactie
heeft het recht inzendingen te weigeren, in te
korten en te wijzigen.
DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier
Bericht aan onze lezers buiten Herentals en in
het buitenland

Op woensdag 8 juni is het administratief centrum gesloten wegens het vernieuwen van het
overkoepelende computersysteem van de stad. Dit systeem beheert onder meer de aanmaak
van identiteitskaarten, de aangiftes van geboortes en sterfgevallen, de dossiers rond stedenbouw en alle administratie voor het schepencollege en de gemeenteraad. De aanpassingen
duren een volledige werkdag, maar doordat ze op een woensdag gebeuren, heeft de burger
slechts een halve dag last van deze ingreep.
Meer informatie: dienst communicatie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50

Veeprijskamp 2011
Op pinkstermaandag 13 juni organiseert de stad Herentals samen met de
Landelijke Raad de jaarlijkse veeprijskamp op het multifunctionele terrein
aan de Herenthoutseweg. Vanaf 13 uur
zijn er wedstrijden met paarden, pony’s,
schapen, geiten, ezels en rundvee. Naar
goede gewoonte is er ook veel randanimatie. Er is een markt met hoeveproducten, er zijn demonstraties, en ook de
kleinveevereniging uit onze Nederlandse
zustergemeente IJsselstein zal weer van
de partij zijn.
Meer informatie: dienst toerisme en feesten, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be

Gloednieuwe speelpleinwerking NoMo
opent haar deuren!

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.

Vanaf deze zomer organiseert het stadsbestuur een speelpleinwerking voor alle kinderen van
Noorderwijk en Morkhoven van vijf tot twaalf jaar. De speelpleinwerking krijgt de naam NoMo
en vindt plaats van 12 tot 15 juli, van 25 juli tot 5 augustus en van 22 tot 26 augustus in
de kantine van SK Kruisweg (hoek Fabiolastraat en Diesterbaan). De werking loopt van 9 tot
16 uur. Er kan ingeschreven worden vanaf 8.30 uur. Deelnemen kost 3 euro.

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.

Schitterend zomerweer heeft niet enkel mooie kanten. De bossen zijn door de aanhoudende
droogte, de dorre staat van de vegetatie en de hoge omgevingstemperaturen dor en droog.
Het brandgevaar is dan ook niet denkbeeldig. De stad vraagt u om geen vuur in (de buurt van)
het bos te maken. Als u een roker bent, pas dan op met sigarettenpeuken.

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

Opgelet, brandgevaar!

Meer informatie: dienst noodplanning, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be
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Rechtzetting
Boost!
brengt workshops voor vrijwilligers
Vrijwilligers van verenigingen staan voor heel wat uitdagingen. Soms loopt dat goed, maar vaak
loopt het ook fout. Op zaterdag 22 oktober kunt u tijdens Boost! in cc ’t Schaliken verschillende
workshops volgen die nauw aansluiten bij de werking van verenigingen. De workshops vinden
plaats tussen 9 en 16.30 uur. U kunt nu uw keuze al maken. Doe het snel, want de plaatsen zijn
beperkt.
In de voormiddag kunt u kiezen uit:
- Efficiënt promotie maken voor uw vereniging
- De veranderde vrijwilligerswetgeving
- Vrijwillige medewerkers en leden motiveren
- Origineel uit de hoek komen: brainstormen
- Speedcursus digitale fotografie
- Draaiboek en budgettering voor uw activiteiten
In de namiddag kunt u kiezen uit:
- De regelgeving voor uw activiteiten
- Omgaan met conflicten in uw vereniging
- Taken en opdrachten van een goede bestuursploeg
- Vzw of feitelijke vereniging?
- Spoedcursus lay-out
- Biertapcursus
Inschrijven kan vanaf 15 juni. Surf naar www.doedeboost.be en duid ‘Herentals’ aan. U kunt zich
dadelijk inschrijven en u ontvangt een bevestigingsmail. Boost! is een initiatief van cc ’t Schaliken,
de vrijetijdsdiensten van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen en Vorselaar en
Vormingplus Kempen.
Meer informatie: dienst cultuurbeleid, Grote Markt 35, tel. 014-28 50 50

Aangepaste
voorrangsregeling op de
Grote Markt
De herstelling van de straatstenen verloopt volgens planning. Het kruispunt
van de Grote Markt, Kerkstraat, Bovenrij en Lantaarnpad is volledig afgewerkt.
Om de verkeersveiligheid op dit kruispunt te verhogen, veranderde onlangs de
verkeerssituatie op het kruispunt. Voortaan moet het verkeer uit de Bovenrij en
van de Grote Markt voorrang verlenen
aan het verkeer uit de Kerkstraat en het
Lantaarnpad. Ook op het kruispunt met Zandstraat en Koppelandstraat moet het verkeer van
de Grote Markt stoppen en voorrang verlenen aan fietsers en voetgangers die uit de Koppelandstraat en de Zandstraat komen.
Meer informatie:
technische dienst - mobiliteit, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

In de Stadskrant van mei sloeg de zetduivel toe bij de openingstijden van de
begraafplaatsen. Op pagina 5 schreven
we dat de begraafplaats van Herentals
op zaterdag met de wagen toegankelijk
was vanaf 12 uur. Dat moet zijn: vanaf
13 uur.

Erfpacht
woning Begijnhof 7
Het OCMW geeft een woning op
Begijnhof 7 in erfpacht voor een periode van vijftig jaar. De woning maakt
deel uit van een beschermd stadsgezicht. De woning is vrij klein met gelijkvloers een voorkamer en een kleine
keuken en op de eerste verdieping een
slaapkamer en badkamer. Het heeft
een binnenplaats, een kleine kelder en
een ruime zolder. De achterliggende
tuin van ongeveer honderd vierkante
meter kunt u gratis in gebruik nemen volgens de voorwaarden van het
OCMW.
De erfpachter moet de woning binnen
twee jaar renoveren volgens de onderrichtingen van Onroerend Erfgoed en
moet gedurende de eerste tien jaar de
woning zelf bewonen. De renovatie,
alle herstellingen en alle onderhoud
zijn ten laste van de erfpachter. De woning mag niet in hoofdzaak bestemd
worden voor de uitoefening van zijn
beroep en handelspraktijken zijn er
niet toegelaten.
De erfpacht wordt door notaris Van
Schoubroeck bij opbod toegewezen
aan de hoogste bieder op donderdag
15 september om 18 uur in het kantoor van de OCMW-secretaris, Nederrij
133/A. Het dossier met het ontwerp
van de erfpacht, kadastrale gegevens
en het opmetingsplan met inventaris
kunt u tijdens de kantooruren aanvragen bij het secretariaat van het OCMW,
Nederrij 133/A. De infomap kost
5 euro. U vindt de informatie ook op
www.ocmwherentals.be.
Meer informatie: dienst patrimonium,
tel. 014-24 66 01 of 014-24 66 05,
fax 014-24 66 13
juni juli augustus 2011
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van woensdag 22 t.e.m. zaterdag 25 juni

alle dagen animatie!
Lekker shoppen en koopjesjagen tijdens de braderij in Herentals.
Laat je verrassen door leuke straatanimatie. De kids kunnen zich
uitleven op verschillende kinderattracties in de straten.
Zaterdag wordt feestelijk afgesloten met optredens en vuurwerk.
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Op stap in eigen stad
Zomerwandelingen en fietstochten
In juli en augustus vinden de jaarlijkse
Zomerwandelingen en Themafietstochten
plaats. Onder begeleiding van een ervaren
gids kunt u de opmerkelijkste plekjes van
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven ontdekken. De wandel- en fietstochten vertrekken om 14.30 uur. De wandelingen duren
ongeveer twee uur, de fietstochten twee en
een half uur. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.

Wandelen
Zondag 3 juli: Als stenen spreken
(vertrek aan de Lakenhal)
Zondag 10 juli: Architectuurwandeling
(vertrek aan de Lakenhal)
Zondag 24 juli: Kruisberg en omgeving
(vertrek aan kasteel Le Paige)
Zondag 31 juli: Historische stadswandeling:
oude panden en poorten
(vertrek aan de Lakenhal) – ook geschikt
voor rolstoelgebruikers
Zondag 7 augustus: De heren van Noorderwijk
(Vertrek aan de Sint-Bavokerk in Noorderwijk)
Zondag 21 augustus: De Brabantse Revolutie en de gevolgen voor Herentals
(vertrek aan de Lakenhal)
Zondag 28 augustus: Oud Gasthuiswandeling
(vertrek aan de Lakenhal)

Fietsen
Zondag 17 juli: Fietstocht Morkhoven en
Noorderwijk (vertrek aan de Sint-Bavokerk
in Noorderwijk)
Zondag 14 augustus: De Kempense Heuvelrug
(vertrek aan de Lakenhal)

Zomerse zoektochten
Wandelaars en fietsers kunnen ook dit jaar
deelnemen aan een pittige zoektocht in
Herentals en omgeving. De wandelzoektocht
loopt langs het parcours van de vernieuwde
historische stadswandeling. Als u onderweg
de antwoorden vindt op de vragen, de fotoopdrachten en de woordpuzzel, maakt u
kans op een waardevolle prijs.
Voor de fietsers is er de jaarlijkse fietszoektocht van het Groene Neteland. De fietstocht is ongeveer 38 kilometer lang, of
41 kilometer voor wie een ommetje maakt.
Het vertrekpunt is de Herentalse Grote

Markt. De fietstocht loodst u langs de
mooie plekjes van Grobbendonk, Herentals,
Herenthout, Kasterlee, Olen en Vorselaar.
Deelnemers maken kans op een leuke prijs.
De brochures zijn te koop bij de dienst
toerisme en kosten 2,50 euro. Wie er snel
bij is, krijgt er een leuk gadget bij. Beide
zoektochten lopen tot 11 september.

Bezoek de Sint-Waldetrudiskerk
De Sint-Waldetrudiskerk is ook dit jaar
tijdens de zomermaanden open voor het
publiek. Van juni tot september kunt u de
kerk bezoeken op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag, telkens tussen 14 en 17 uur.

Openingstijden infokantoor
Mp3-wandeling
U kunt bij de dienst toerisme ook terecht
voor een stadswandeling op mp3. Deze
audiogids voert u langs de mooiste plekjes
van Herentals. Verschillende bekende
Herentalsenaren, onder wie Rik Van Looy
en Linda Mertens, hebben hun stem en hun
medewerking verleend aan dit project. Ze
vertellen u de pittigste anekdotes over de
stad. U kunt in het infokantoor een mp3speler huren voor slechts 1 euro, of u kunt
het geluidsbestand downloaden op
www.storynations.com/travel.

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn,
worden de openingstijden van het infokantoor toerisme in de zomer uitgebreid. Het kantoor is het hele jaar open
van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur
en van 13.30 uur tot 16 uur (behalve op
maandagnamiddag) en op zaterdag van
10 tot 14 uur. In de maanden juli en
augustus is het kantoor ook op zondag
open van 10 tot 14 uur.

De Schakel
Op zondag 28 augustus wordt de zomer
feestelijk afgesloten met De Schakel, een
grote fietshappening in de hele Kempen.
Naar goede gewoonte ‘Schakelt’ Herentals
mee. Het vertrekpunt en de controleplaats
liggen dit jaar op het parkeerterrein achter
zaal ’t Hof aan de Grote Markt 41. Vertrekken kan tussen 8 en 14 uur. Vanuit Herentals
kunt u kiezen voor wel 23 verschillende routes,
in afstand variërend tussen 12 en 110 kilometer. In de tuinzaal en op het terras kunt
u genieten van een heerlijke verfrissing, een
snelle snack en streekproevertjes. Er is ook
livemuziek.
Meer informatie: www.schakel.be

KomeNete
KomeNete, het jaarlijkse streekevenement
van Regionaal Landschap Kleine en Grote
Nete, vindt dit jaar plaats op zondag 21 augustus in het Spaans Hofpark in Herentals.
Tijdens deze dag staat de Kleine Nete in de
kijker. Van 9 tot 18 uur kunt u deelnemen
aan verschillende activiteiten of gewoon genieten van het lekkers dat de streek te bieden heeft. Een ideale familie-uitstap!
Meer informatie: Regionaal Landschap
Kleine en Grote Nete, tel. 014-85 25 14,
info@rlkgn.provant.be, www.rlkgn.be.

Meer informatie
Toerisme Herentals, Grote Markt 35,
tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be,
www.uitinherentals.be
juni juli augustus 2011
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Veilig en gerust op reis
In de zomervakantie trekken we graag naar onze favoriete vakantieoorden voor een paar
dagen of weken onbezorgde ontspanning. Inbrekers weten dat en durven tijdens uw afwezigheid onverwachts toeslaan. Daarom is het belangrijk dat u preventieve maatregelen
neemt om uw eigendom te beschermen, ook tijdens uw vakantieperiode. We geven u daarom graag enkele tips zodat u uw woning in alle veiligheid kunt verlaten.

Vraag uw reispas tijdig
aan

Wees discreet
- Laat geen afwezigheidbericht achter op uw deur.
- Stop thuisleveringen van de bakker of de melkboer.
- Maak geen vermelding van uw afwezigheid op uw antwoordapparaat en schakel uw telefoon
door naar uw gsm of een ander toestel.
- Werk met tijdschakelaars voor de verlichting.
- Laat beplanting onderhouden en zichtbare grasperken maaien.
- Licht vertrouwenspersonen in over de periode dat u afwezig bent.
- Vraag hen om de brievenbus leeg te maken en af en toe de rolluiken op te laten.
- Trek niet de aandacht wanneer u vertrekt.
- Breng uw gegevens niet aan op uw bagage, maar liever aan de binnenkant.

Bescherm uw goederen
-

Controleer de beveiliging van toegangen: ramen, deuren, keldergaten, koepels en dakvensters.
Bewaar uw ladders en tuingereedschap binnenshuis.
Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen goederen: gsm, videomateriaal, laptop, enz.
Berg waardevolle goederen (geld, juwelen) op in een kluis of bij een bank.
Noteer de serienummers van waardevolle goederen (formulier beschikbaar op www.besafe.be).

De sleutels en het alarm
-

Sluit ramen en deuren van uw huis, garage en tuinhuisje.
Sluit roosters en hekken met een kettingslot.
Laat sleutels niet op sloten steken.
Bewaar sleutels buiten het zicht.
Geef de huissleutels en sleutels van niet-gebruikte voertuigen aan een vertrouwenspersoon
of neem ze mee.
Vermeld uw gegevens niet op sleutelhangers.
Doe niet-gebruikte voertuigen op slot.
Maak tweewielers vast met een hangslot aan een vastzittend voorwerp.
Activeer altijd uw alarmsysteem.
Informeer de contactpersonen over de procedure bij een alarmmelding.
Verwittig uw alarmcentrale wanneer u vertrekt.

Andere risico’s
- Controleer de geldigheid van uw brand- en diefstalverzekering.
- Vermijd het opslaan van brandbare vloeistoffen of bewaar deze op een veilige plaats.
- Bewaar doeken die met brandbare producten doordrenkt zijn in een hermetisch afgesloten
recipiënt.
- Berg spuitbussen op buiten bereik van zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen.
- Test de branddetectoren.
- Schakel alle elektrische apparaten uit, met uitzondering van ijskast en diepvriezer.
- Doof alle lampen zonder tijdschakelaar.
- Vermijd alle brandbare materialen in de nabijheid van deze lampen.
- Plaats brandbare materialen op voldoende afstand van warmtebronnen.
- Sluit de toevoer van apparaten op gas, mazout of petroleum af.

De lokale politie
U kunt de politie vragen om tijdens uw afwezigheid uw woning in de gaten te houden. Dat
kan via een aanvraagformulier op de website van de politie. Zo kunt u genieten van een
ongestoorde en prettige vakantie.
Meer informatie: politiezone Neteland, Molenvest 23, tel. 014-24 42 00,
info@politieneteland.be, www.politieneteland.be
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Voor vele landen buiten Europa hebt u
een paspoort nodig. In de volksmond
spreekt men dan ook van een reispas.
Zowel baby’s, kinderen als volwassenen hebben een paspoort nodig. Het
document is vijf jaar geldig. Wie een
reispas aanvraagt, kan dat beter bijtijds
toen. U brengt uw identiteitskaart,
twee pasfoto's en uw vorige paspoort
mee. Het is belangrijk dat u zelf komt,
want u moet uw handtekening plaatsen op het aanvraagdocument. Deze
handtekening komt digitaal geprint op
het paspoort. U ontvangt uw paspoort
binnen de acht werkdagen. Het paspoort kost 76 euro voor volwassenen
en 46 euro voor minderjarigen.
U kunt een paspoort ook aanvragen
via de spoedprocedure. U ontvangt
uw paspoort de dag na uw aanvraag,
als u uw aanvraag tenminste voor
15 uur doet. Voor een paspoort via de
spoedprocedure betaalt u 245 euro
voor volwassenen en 215 euro voor
minderjarigen.
Als u binnen Europa reist, volstaat uw
Belgische identiteitskaart. Als u uw
kinderen meeneemt, zorg dan dat ze in
orde zijn. Kinderen jonger dan twaalf
jaar die in de Europese Unie reizen,
moeten een identiteitsbewijs met pasfoto (het kinderpasje) bij zich hebben.
Kinderen ouder dan twaalf jaar moeten binnen Europa een identiteitskaart
bij zich hebben.
Meer informatie:
dienst burgerzaken,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

PROGRAMMA ’T SCHALIKEN
Wouter Deprez
Je zal alles worden
Vrijdag 3 juni om 20 uur in de schouwburg
UITVERKOCHT
Zaterdag 4 juni om 20 uur in de schouwburg
UITVERKOCHT

Veronika Iltchenko
Russische componisten:
aperitiefconcert
Zondag 5 juni om 11 uur in de Lakenhal
Veronika Iltchenko is een jonge pianiste die de aandacht op zich vestigde met vertolkingen van laatromantische componisten en van componisten uit de twintigste eeuw. Tijdens dit aperitiefconcert komen Alexander Scriabin (1872-1915), Sergei Rachmaninov (1873-1943) en Sergei Prokofiev
(1891-1953) aan bod. Veronika Iltchenko studeerde aan het Tchaikovsky Music College en het
Moussorgsky Conservatorium in Ekaterinburg (Rusland). In juni 2000 verhuisde Veronika naar
Brussel, waar zij aan het conservatorium een meestergraad piano behaalde.

tentoon
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
Ook dit jaar krijgt kasteel Le Paige 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. De tentoonstelling
is een onderdeel van de Meidagen van
vzw Ter Vesten. De toegang is gratis.

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

Bart Van der Moeren
Portretten

Cultuurseizoen 2011-2012

Van zaterdag 21 mei tot en met
zondag 12 juni
Open op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot
17 uur in de Lakenhal
Open tijdens podiumactiviteiten in de
foyer

Voor het volgende cultuurseizoen heeft cc ’t Schaliken
opnieuw een spetterend programma klaar. Enkele
namen willen we u niet onthouden: Els de Schepper,
De Frivole Framboos, Jef Neve, Liebrecht
Vanbeckevoort, Barbara Dex, Philippe Geubels,
Vernieuwd Gents Volkstoneel, ’t Arsenaal, Han Solo, Johan Verminnen, Jackobond, Bl!ndman
en Kristien Hemmerechts. Als u ooit een ticket bij cc ’t Schaliken hebt gekocht, ontvangt u de
brochure einde mei in de brievenbus. Wilt u graag een gratis brochure ontvangen? Mail of bel
dan uw gegevens door.
De abonnementenverkoop start op zaterdag 11 juni, tussen 10 en 14 uur. De verkoop vindt
plaats in de foyer van cc ’t Schaliken. U kunt uw abonnement ook online bestellen via www.
schaliken.be/abonnement. Losse tickets kunnen gekocht worden vanaf maandag 29 augustus
om 9 uur.

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

Keramische kunstinstallatie in de Vitrine
Van woensdag 15 tot donderdag 30 juni en van donderdag 1 tot woensdag 28 september
stellen de leerlingen keramiek van de Academie voor Beeldende Kunst tentoon in de Vitrine.
De studenten ontwierpen meer dan 600 tegels, die ze op de vloer en de muur van de galerij
monteren. Hierdoor ontstaat een bijzondere sfeer waarin twee- en driedimensionale vormen
elkaar beïnvloeden. De studenten maken op die manier van de galerij een groot kunstwerk
waarin de bezoeker kan binnenwandelen. De installatie is ook vanaf de straat te bezichtigen.
Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 77,
tel. 014-28 51 55, academie.beeldende.kunst@herentals.be, www.herentals.be/kunstacademie

Bart Van der Moeren werkt sinds
2000 als persfotograaf. In opdracht
van onder meer De Standaard, Suiker,
de Stripgids, Onderox en De Warande
portretteerde hij in die jaren muzikanten, schrijvers, kunstenaars 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. De toegang is gratis.
juni juli augustus 2011
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Zomerfilm
In juli en augustus schotelt de Herentalse organisatie Glory u op vier avonden een mengeling
van recente en oudere films voor, die goed tot hun recht komen in een zomers decor. De filmvoorstellingen vinden plaats op het buitenplein van cc ’t Schaliken. U kunt dus het beste een
trui of een dekentje meebrengen. Bij slecht weer kunt u de film in de schouwburg zien. De films
starten rond 22 uur, bij invallende duisternis. De deuren gaan open om 21.30 uur. Er is telkens
een inleiding bij de film. U kunt ook deelnemen aan een wedstrijd, waarbij u kans maakt op een
filmpakket. De toegangsprijs is telkens 5 euro.

Body Heat
Zaterdag 9 juli om 22 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
Ned Racine is een advocaat in een klein dorpje in Florida.
Tijdens een hittegolf ontmoet hij de getrouwde Matty
Walker. Een gepassioneerde relatie volgt, maar het
duurt niet lang voor de twee beseffen dat het enige
dat tussen hen in staat, Matty's rijke echtgenoot is.
Ze verzinnen een plan om hem te vermoorden. Body
Heat is een thriller uit 1981 van regisseur Lawrence Kasdan, met William Hurt, Kathleen Turner
en Richard Crenna. De film duurt 113 minuten.

The King's Speech
Zaterdag 23 juli om 22 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
Nadat zijn broer is afgetreden, wordt George tegen wil en dank de nieuwe koning van Engeland: George VI. Helaas stottert hij, wat niet echt koninklijk overkomt. Hij schakelt de hulp in
van de onorthodoxe spraaktherapeut Lionel Logue. Die gebruikt een reeks ongewone technieken … Er ontstaat een bijzondere vriendschap. The King’s Speech kreeg in 2011 vier Oscars. De
film duurt 118 minuten.

Casablanca
Zaterdag 6 augustus om 22 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
Dit romantische drama uit 1942 film speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog in de door Frankrijk
gecontroleerde Marokkaanse stad Casablanca. Rick
Blaine heeft er een bar en krijgt belangrijke douanepapieren in zijn bezit. Tot Ricks verrassing arriveert
zijn oude liefde Ilsa met verzetsleider Victor Laszlo in
Casablanca. Deze filmklassieker met Humphrey Bogart en Ingrid Bergman duurt 102 minuten.

Rien à déclarer
Zaterdag 20 augustus om 22 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
Twee douanebeambten vernemen dat hun kleine
vaste douanepost op de grens tussen Frankrijk en
België zal verdwijnen. Ruben Vandevoorde moet met
zijn Franse partner Mathias Ducatel, met wie hij het absoluut niet kan vinden, een vliegende
brigade oprichten. Ducatel houdt er wel al bijna een jaar een geheime relatie op na met de zus
van Ruben. Deze Franse komedie uit 2011 met Benoît Poelvoorde duurt 105 minuten.
8
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tentoon
Nieuw bloed
Eindwerken Stedelijke
Academie voor
Beeldende Kunst
Van zaterdag 11 juni tot en met zondag
26 juni
Open op woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag van 14 uur tot 17 uur.
Kasteel Le Paige
Naar jaarlijkse gewoonte tonen de
laureaten van de Stedelijke Academie
voor Beeldende Kunst hun eindwerken
in kasteel Le Paige. Niet zonder trots
stelt de Stedelijke Academie voor
Beeldende Kunst haar nieuwe lichting
talent voor. Voor het eerst verlaat dit
werk de beschermende muren van de
academie. Het is de moeite om het te
komen ontdekken. De toegang is gratis. Wie weet springt de artistieke vonk
dan ook bij u over. De deuren van onze
academie staan ook voor u open!
En u? Wilt u zelf ook kunstenaar worden? Hebt u zelf zin in kunst? Wilt u kennis maken met het creatieve aanbod van
de kunstacademie? U kunt in mei of juni
bij de academie langskomen om een les
of een workshop te volgen. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de
academie voor beeldende kunst.
Meer informatie: academie voor beeldende kunst, Markgravenstraat 77,
tel. 014-28 51 55, www.uitinherentals.be/
kunstacademie

Jules Müller

Van zaterdag 18 juni tot en met
zondag 10 juli
Open op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 uur
tot 17 uur
Lakenhal
De Herentalse schilder Jules Müller verdiende oorspronkelijk zijn sporen als
historicus. Hij beschikt dan ook over
een gigantisch fotoarchief met historisch beeldmateriaal van deze stad.
Maar misschien ontdekt u tijdens deze
tentoonstelling een andere kant van
deze stedeling: zijn creatieve. De schilderijen van Jules Müller hebben een
warm en rijk kleurenpalet en getuigen
van een minutieuze en geduldige werkwijze. Hij vertrekt van op foto's gevatte
realiteit en creëert daarmee zijn eigen
ideale beeld. De toegang is gratis.

DONDERSE DAGEN
Ook de vierde editie van Donderse Dagen
brengt deze zomer een aantal prachtige
pop- en beiaardconcerten naar Herentals.
De concerten vinden plaats op donderdagen in juli en augustus en beginnen telkens
om 20.30 uur. De toegang is gratis.

Buscemi & Squadra Bossa
Donderdag 21 juli om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

legt op Nederlandstalige reggae. In een sappig Kempens taaltje brengt Campina Reggae
messcherpe en opzwepende dansmuziek, die
deint op diepe bassen en poëzie. De band
bestaat uit Gerd Beyens (gitaar), Jeroen van
Esbroeck (klavier), Sulema Hechavaria Blanco
(dwarsfluit, stem, percussie), Percy Jones
(drums) en DJ Courtasock (draaitafels).

D-Base
Donderdag 7 juli om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Koen Van Assche op de mobiele
beiaard en Pulse Percussion Trio
Donderdag 18 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

D-Base staat voor een hoop ambiance en
plezier. Deze Kempense a-capellagroep bestaat al tien jaar. D-Base brengt een avond
vol hemelse slows en pittige rock, vol swingende pop-arrangementen van bekende
hits. De perfecte mix tussen gevleugelde
melodieën en vurige meezingers. Kom kijken
en geniet van de stemmen van D-Base. En
zing vooral mee!

Dj, producer en muzikale duizendpoot Dirk
Swartenbroekx brengt als Buscemi dancemuziek met een latin-gevoel. Geluiden uit alle
windstreken passeren op deze muzikale ontdekkingstocht. Bossa nova, jazz, flamenco,
afrobeat en Balkanbeats worden gemixt tot
een bruisende muzikale cocktail. Buscemi
brengt voor dit concert Squadra Bossa mee,
met rasentertainers zoals percussionist Philip
Cortez, trompetvirtuoos Sam Versweyveld
en zangeres Suzy Mandaglio.

Koen Van Assche op de beiaard van
de Lakenhal
Luchtige zomerse melodieën
Donderdag 4 augustus om 20.30 uur

Beiaardier Koen Van Assche speelt voor het
eerst samen met Pulse Percussion Trio, drie
professionele percussionisten. 45 klokken,
twee marimba's, één vibrafoon, drums, een
hele verzameling trommels en andere percussie-instrumenten ... Het buitenplein zal
behoorlijk gevuld zijn, ook met pittige ritmes.
Koen Van Assche is dit jaar 25 jaar stadsbeiaardier van Herentals. Daarnaast is hij stadsbeiaardier van Turnhout en Leuven en is hij
docent beiaardspel aan een aantal stedelijke
academies. Hij won verschillende prijzen tijdens internationale beiaardwedstrijden. Pulse
Percussion Trio staat garant voor muzikaal
spektakel van hoog niveau. De slagwerkers (Tim
Ouderits, Evert Van Eynde en Tom Ouderits)
dompelen hun toeschouwers onder in een
unieke wereld van melodie en ritme.

Koen Van Assche op de beiaard van
Grote Markt
de Lakenhal
De romantische pianomuziek op
Koen Van Assche bespeelt de beiaard van de Está Loco
beiaard
Donderdag 14 juli om 20.30 uur
Grote Markt

Lakenhal. Het programma omvat luchtige
zomerse melodieën. U kunt van het concert
genieten vanaf een terras of bank op de
Grote Markt.

Donderdag 25 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Campina Reggae
Donderdag 11 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Voor het eerste beiaardconcert van deze
zomer bespeelt Koen Van Assche de beiaard
van de Lakenhal. Hij brengt romantische pianomuziek, maar dan op de beiaard. U kunt
van het concert genieten vanaf een terras of
bank op de Grote Markt.

Campina Reggae: Kempens en eigenzinnig. De
groep werd uit de grond gestampt door Steven
Van Gool, bassist van onder anderen El Tattoo
del Tigre en Raymond van het Groenewoud.
Hij startte een eigen groep op die zich toe-

Está Loco sluit deze editie van Donderse
Dagen af. Al voor het woord bestond, speelden zij wereldmuziek zoals je die alleen in
Vlaanderen kan maken: een dampend en
eigenzinnig amalgaam van muziek zonder
grenzen. Está Loco is het geesteskind van
Rembert De Smet, in een vorig leven een
van de 2Belgen. In een nieuwe, wervelende
show tast Está Loco af wat u allemaal met
Spaanse muziek en dans kunt doen. Uw zintuigen zullen gestreeld worden en uw heupen zullen jeuken.
juni juli augustus 2011
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Ruimtelijke ordening
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen aangepast
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) geeft sinds 1997 aan hoe we in Vlaanderen met
onze ruimte moeten omgaan. Het plan wil via de nodige investeringen steden aantrekkelijker
maken om in te wonen. Hierdoor kunnen groene en open ruimtes bewaard blijven. De Vlaamse
overheid past het plan regelmatig aan om zo in te spelen op nieuwe ruimtelijke uitdagingen.
Op 2 mei 2011 verscheen een tweede herziening in het Belgisch Staatsblad. De herziening gaat
hoofdzakelijk om de actualisering van het cijfermateriaal. Bent u hierin geïnteresseerd, dan
kunt u het dossier raadplegen bij de dienst ruimtelijke ordening of op www.rsv.vlaanderen.be.
Meer informatie: dienst ruimtelijke ordening, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50

Waar vindt u alle info over wonen in de Kempen?
Wilt u bouwen of verbouwen, een woning kopen, verkopen, huren of verhuren? Bent u op zoek
naar informatie over sociale huisvestingsmaatschappijen, betaalbare kavels of sociale leningen?
Of wilt u meer informatie over de premies en tegemoetkomingen waarop u aanspraak kan
maken? U vindt al deze informatie op de website van het Kempens Woonplatform. De informatie is toegespitst op de Kempen en brengt actueel woonnieuws, informatie over duurzaam
wonen, subsidies, sociale huisvesting en de juiste wetgeving.
Meer informatie: www.kempenswoonplatform.be

Beheerplan Peerdsbos goedgekeurd
De stad heeft een uitgebreid bosbeheerplan voor het Peerdsbos goedgekeurd. Dit plan ontstond in samenwerking met het OCMW. Het bosbeheerplan bestaat uit een visie en een beheerplan voor de komende twintig jaar. Een onderdeel van het plan is een toegankelijkheidsreglement, dat het gebruik van de bossen regelt. Er staat bijvoorbeeld in welke wegen voor wie
toegankelijk zijn en welke activiteiten er mogen plaatsvinden.
Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Taxus snoeien
tegen kanker

De stad neemt opnieuw deel aan de
actie Vergroot de Hoop. Tussen 15 juni
en 1 augustus kunt u uw taxussnoeisel
gratis afleveren op het recyclagepark.
In het snoeisel van de taxushaag zit
een stof die gebruikt wordt om geneesmiddelen tegen kanker te maken.
Enkel jong, éénjarig snoeisel bevat
deze waardevolle stof. Het is dus belangrijk dat het verzamelde snoeigroen
afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. Snoei uw taxushaag
alleen bij droog weer en gebruik een
zeil of doek om het snoeigroen op te
vangen. Taxussnoeisel dat nat is of
vermengd is met aarde, gras of ander
groen, is waardeloos. Breng het taxussnoeisel binnen de 24 uur naar het recyclagepark. Boomkwekerij Van Hulle,
initiatiefnemer van de actie, schenkt
per kubieke meter ingezameld snoeisel 50 euro aan Kom op tegen Kanker.
Meer informatie: milieudienst,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50

U houdt van mooie landschappen?
Verdient het veldkapelletje op de hoek een opknapbeurt?
Of hebt u een oude boomgaard, dreef of monumentale
boom die verzorging nodig heeft? Wilt u een poel graven of
knotbomen aanplanten? Of hebt u een idee om mee te werken
aan een waardevoller landschap? Dan kunt u voortaan
terecht bij de landschapsanimator van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. Deze animator ondersteunt u in
uw inspanningen om het Kempense landschap te behouden.
Via een subsidie kan de animator maximaal 70 procent
van de kosten op zich nemen. U betaalt dus minstens
30 procent van de kosten. Enkel herstel en achterstallig beheer van landschappelijk erfgoed
komen in aanmerking. U kunt hulp krijgen van het landschapsteam bij de uitvoering van de
werkzaamheden. Het landschapsteam bestaat uit werknemers uit de sociale economie.
Meer informatie: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Lichtaartsebaan 73,
2460 Kasterlee, 014-85 90 23, els.oostvogels@rlkgn.provant.be
10
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Geoloket:
ook interessant voor uw
eigen woning
Het Geoloket van het Agentschap voor
Geografische Informatie Vlaanderen
biedt u een unieke kijk op uw perceel,
huis, straat en gemeente. U vindt er
niet alleen luchtfoto’s en stratengidsen, maar ook topografische kaarten,
gewestplannen, overstromingskaarten,
locaties van beschermd erfgoed en
bodemkaarten.
U vindt het Geoloket op www.agiv.be
> Diensten > Geo-Vlaanderen.
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BEDANKT
VOOR HET UITHANGEN
VAN DEZE AFFICHE

29 juli 2011

FEEST

PROGRAMMA

Herentals

www.herentalsfeest.be

13.00 - 20.00 Randanimatie: LU- & GVA- attractiepark,
Adventurepark (Kerkplein 29 Bn Log)
PODIUM
14.00 - 18.45
20.30 - 20.55
21.00 - 23.30
23.30 - 03.00

Kindernamiddag met o.a. optreden van kinderband & kindervedetten
Opening door onze liveband The Bul Dogs. (presentatie Caren Meynen)
The Bul Dogs met guests
Open Air Party op de Grote Markt

MARKT
13.00 - 20.00 Kindergrime
PARCOURS
15.45 - 17.30 Kinderloopkoers (13 verschillende reeksen, afhankelijk van leeftijd)
18.30 - 20.30 LU 2U van Hertals (stratenloop) met op verschillende plaatsen optredens
TENT
13.00 - 20.00 inschrijvingen LU 2U van Hertals
16.00 - 17.30 uitslagen en prijsuitreikingen van elke kinderreeks
(direct volgend op de aankomst van een kinderreeks)
13.30 - 15.45 Bal populaire voor 55-plussers
20.45 - 21.00 Uitslag LU 2U van Hertals
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HANG DEZE AFFICHE UIT!
ZO GEEFT U AAN DAT U
SYMPATHISANT BENT VOOR HET
CRITERIUM.
DANK U WEL!

PROGRAMMA
28 juli 2011

FIETST

Herentals

www.herentalsfietst.be

13.00 - 20.00 Randanimatie: LU- & GVA- attractiepark, adventurepark
(Kerkplein 29 Bn Log)
13.00 -18.15 Vlaamse Wielerschool op parcours
Initiatie en demonstratie jeugd op Grote Markt
o.l.v. Vlaamse Wielerschool
Wedstrijd voor nieuwelingen: Grote Prijs Delta Tenten.
Internationaal criterium voor militairen
Wedstrijd voor dames elite
18.15 - 19.15 Publiciteitskaravaan op parcours
18.30 - 19.20 Voorstelling van alle renners op het podium
19.20 - 19.30 Voorstelling van alle renners op het parcours
19.30 - 22.00 7

DE

INTERNATIONAAL NA-TOURCRITERIUM HERENTALS FIETST

22.00 - 22.15 Huldiging winnaar, 2de, 3de & Coca Cola-tussenspurten elite
op podium
22.15 - 24.00 Muzikale afsluiter DB De Witte Stilte
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JEUGD
ProSWAP in de zomer
Tijdens de zomervakantie slaan de jeugddiensten van
Herentals en een aantal buurgemeenten opnieuw de
handen in elkaar. Het resultaat is een actief, spannend
en superleuk ProSWAP-programma voor jongeren tussen
twaalf en zestien jaar:
Donderdag 14 juli:
Dinsdag 19 juli:
Woensdag 20 juli:
Dinsdag 26 juli:
Dinsdag 2 augustus:
Dinsdag 9 augustus:
Donderdag 18 augustus:
Woensdag 24 augustus:

avonturendag aan het Zilvermeer
Nacht Zoekt Dak, in samenwerking met Hujo vzw (Herentals)
Nacht Zoekt Dak, in samenwerking met Hujo vzw (Herentals)
subtropisch zwemmen
Walibi
dansmix en tapas (Herentals)
game movie
T-day in het Zilvermeer

De Speelbus
Ook de Speelbus toe(te)rt weer rond.
Het busje, volgeladen met spel- en
knutselmateriaal, trekt door de stad
en stopt op verschillende pleintjes in
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.
De Speelbus komt elke voormiddag
van 9 tot 12 uur en elke namiddag van
13 tot 16 uur in een andere wijk. Alle
kinderen van vijf tot twaalf mogen gratis meespelen. U krijgt binnenkort een
strooifolder in de bus waarop u kunt
terugvinden wanneer de Speelbus in
uw buurt komt.

De ervaren ProSWAP’ers krijgen het programmaboekje toegestuurd; het volledige programma
is ook te raadplegen op www.jeugddienstherentals.be.
De inschrijvingen starten op maandagavond 6 juni om 17 uur bij de jeugddienst. De plaatsen
zijn beperkt. Een ProSWAP-pas is voor 4 euro te koop bij de jeugddienst. Met de pas mogen
jongeren niet enkel aan alle ProSWAP-activiteiten deelnemen, ze krijgen bovendien korting in
verschillende winkels van de deelnemende gemeenten.

De stedelijke vakantiewerking
De vakantiewerking is er voor kinderen van vijf tot en met veertien jaar. Ze loopt van
4 tot 15 juli en van 25 juli tot 19 augustus in Vrije Basisschool De Wijngaard (Wijngaard 9).
De activiteiten vinden plaats van 9 tot 16 uur en er is mogelijkheid tot vooropvang vanaf
7 uur en naopvang tot 18 uur. Deelnemen aan de werking kost drie euro en de voor- en naopvang kost 0,75 euro per begonnen halfuur. Er is geen vakantiewerking op 11 juli en 15 augustus.
Er is busvervoer vanuit Noorderwijk en Morkhoven.

Buurtspeelpleinwerking
Het stadsbestuur organiseert van
12 tot 29 juli en van 8 tot 26 augustus
een buurtspeelpleinwerking in het
buurthuis van Diependaal. Alle kinderen tussen vijf en twaalf jaar mogen van
13 tot 16 uur mee komen spelen, sporten en knutselen. Deelnemen is gratis.
Er is geen werking op 21 en 22 juli en
op 15 augustus.
Over de speelpleinwerking in Noorderwijk
en Morkhoven leest u alles op pagina
2 van deze Stadskrant

Meer informatie:
jeugddienst,
Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be,
www.jeugddienstherentals.be
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sport
Verrassing voor onze
50-plussers
Op dinsdag 21 juni komen de sportieve
50-plussers samen voor een verrassingsactiviteit. Deelnemen kost 2,50
euro per persoon.
Meer informatie kunt u terugvinden op
www.uitinherentals.be/sportactiviteiten.

Aqualessen
zomermaanden 2011
Zomersportkampen
De inschrijvingen voor de sportkampen lopen als een
trein. Als u uw kind nog wil inschrijven, dan moet u
er snel bij zijn. De sportkampen vinden plaats in De
Vossenberg. Er is opvang in de lokalen van basisschool Wijngaard van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18 uur
en busvervoer vanuit Noorderwijk en Morkhoven.
Voor de kleuters tot 5 jaar zijn er speciale sportdagen van 11 tot en met 15 juli en van 1 tot en met
5 augustus. Deelnemen kost 13 euro per dag per kleuter. De jongeren kunnen zich vijf weken lang amuseren
tijdens verschillende sportkampen. Er is ook een
sportkamp voor blinde en slechtziende jongeren met
overnachting in Den Brink.
U kunt inschrijven bij de sportdienst, via telefoon of online. Het online inschrijven is nieuw dit
jaar. Surf naar www.uitinherentals.be/sportkampen. Als het de eerste maal is dat u uw kind
inschrijft voor een sportkamp, moet u eerst de inlichtingenfiche invullen. Vervolgens kunt u
per sportkamp uw kind, al dan niet samen met broers of zussen, inschrijven. De online-inschrijvingen worden gelijktijdig behandeld met de inschrijvingen aan de balie en de telefoon.
Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be, www.uitinherentals.be/sportkampen

Zwemlessenreeks najaar 2011
In het najaar starten er zwemlessen voor baby’s,
peuters, kleuters, kinderen en volwassenen. De nieuwe lessenreeks (van tien lessen) start op maandag
19 september. Kinderen en volwassenen kunnen in
groep of individueel deelnemen aan de lessen. Inwoners van Herentals kunnen zich inschrijven vanaf zaterdag 13 augustus, niet-inwoners vanaf
maandag 22 augustus.
Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be
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In de maanden juli en augustus zijn
er extra aqualessen. Op dinsdagen
5 juli, 26 juli, 2 augustus, 23 augustus
en 30 augustus is er van 19 tot 19.50
uur aquafitness in het wedstrijdbad,
en van 20 tot 20.50 uur aquasculp in
het doelgroepenbad. Op woensdagen
6 juli, 27 juli, 3 augustus, 24 augustus
en 31 augustus is er van 20 tot 20.50
uur aquajogging in het wedstrijdbad,
en van 21 tot 21.50 uur aquafitness
in het recreatiebad. Deelnemen kost
6 euro per les of 50 euro voor een tienbeurtenkaart.
Op vrijdagen 1 juli, 8 juli, en 26 augustus is er van 9 tot 9.50 uur aqua voor
senioren in het recreatiebad. Op vrijdagen 29 juli en 5 augustus vinden
deze sessies op hetzelfde uur plaats in
het doelgroepenbad. Deelnemen kost
2,20 euro per les.
Het gewone aquaprogramma start op
maandag 19 september.
Meer informatie:
sportdienst, De Vossenberg,
Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be,
www.uitinherentals.be/aquafit

Aankondigingen
Fotowedstrijd In Traditie
In Traditie is een fotowedstrijd van Kempens
Karakter, een samenwerkingverband rond
het cultureel erfgoed van de gemeenten
Berlaar, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lier, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar.
Met deze fotowedstrijd wil Kempens
Karakter de tradities en gebruiken van de
regio documenteren en bewaren voor het
publiek. Het thema van de fotowedstrijd
is het niet-tastbare erfgoed van de regio,
zoals gebruiken, rituelen en tradities, die
vaak van generatie op generatie worden
doorgegeven. Enkele voorbeelden zijn
carnaval, Sinterklaas, oude ambachten en technieken, volkssporten als paapgooien en duivenmelkerij, worstenbrood eten op Verloren Maandag, zingen met Driekoningen of met oudejaar,
tradities van verenigingen als schuttersgilden en fanfares, processies, stoeten, tradities rond
geboorte, huwelijk, sterfte enzovoort. Een selectie van de ingezonden foto’s reist einde 2011
rond als tentoonstelling in de negen gemeenten van Kempens Karakter. De winnende foto
wordt gebruikt als campagnebeeld.
Het wedstrijdreglement en deelnemersformulier vindt u op www.kempenskarakter.be.
Meer informatie: erfgoedcel Kempens Karakter, Begijnhof 27, tel. 014-21 47 00,
info@kempenskarakter.be

Open Tuinen
Tijdens Open Tuinen staan 244 bijzondere tuinen open voor de tuinliefhebber. In Herentals
bent u op 12, 19, 25 en 26 juni welkom bij de familie Van Doninck - Daems in Wuytsbergen. In
de tuingids Open Tuinen 2011 vindt u een overzicht van de deelnemende tuinen. U kunt deze
gids kopen bij een AVEVE-verkooppunt in uw buurt. Open Tuinen is een organisatie van de
Landelijke Gilden.
Meer informatie: www.opentuinen.be

Kookles met pasta in geuren en kleuren
Op donderdag 23 juni kunt u om 20 uur deelnemen aan een laagdrempelige kookworkshop van
Velt Middenkempen. Op het menu staat een volledig pastabuffet. Verse en gedroogde pasta's,
in verschillende vormen en kleuren, van allerlei graansoorten, komen aan bod en worden
klaargemaakt met bio-groenten en vleesvervangers. De workshop vindt plaats in de leskeuken
van het Francescopaviljoen (Bovenrij 30). Velt-leden betalen 2,50 euro, niet-leden 4 euro.
Informatie en inschrijvingen: Herman Rombouts, tel. 014-51 76 73,
hermanblanche.rombouts@pandora.be

Jubileumconcert Avanti
Music Band Avanti bestaat dit jaar negentig jaar. Om dit jubileum te vieren, speelt de Music
Band op zaterdag 18 juni een concert in zaal ’t Hof. Ook De Tamboerkes, een orkest voor personen met een mentale handicap, speelt ten dans. Het concert begint om 19 uur.

Interessante workshops
in jeugdhuis 10R20
Jeugdhuis 10R20 organiseert ook in de
zomer heel wat leuke en interessante
workshops voor jongeren. Op 26 juli
gaan ze met een camera op zoek naar
nieuwsfeiten. Ze bepalen zelf welk
soort programma ze maken en mogen
gebeurtenissen verzinnen, of net de
realiteit in beeld brengen. Op 2 augustus
maken de jongeren een kortfilm. Ze
krijgen eerst uitleg over de basis van
het maken van een film. Daarna steken ze de handen uit de mouwen en
bedenken een scenario. Eén, twee,
drie, … actie! Deze workshops zijn
bestemd voor jongeren van 16 tot
26 jaar. Inschrijven kan nog tot 17 juli.
Deelnemen kost 5 euro, inclusief één
drankje.
Meer informatie:
jeugdhuis 10R20,
Grote Markt 42,
tel. 014-22 05 42,
info@10r20.be

Theoretische cursus
autorijden
De KWB Sint-Jan organiseert in de zomermaanden een theoretische cursus
autorijden. De lessen beginnen op
woensdag 29 juni in de parochiezaal
van de Molekens. De andere lessen
vinden plaats op 30 juni en 1, 2, 5 en
6 juli. De lessen starten telkens om
19.30 uur. KWB-leden betalen 25 euro.
Een begeleider betaalt 12 euro. Nietleden betalen 50 euro (cursist) en
20 euro (begeleider). Als een cursist
meerdere begeleiders wil meebrengen, moet er slechts één begeleider
betalen. Voor deze prijs krijgt u een
cursusboek, een tweede binnenspiegel
en een L om achter in de wagen op te
hangen.
Meer informatie:
Alfons Horemans,
Lindenlaan 10,
tel. 014-21 43 37,
alfons.horemans@skynet.be
juni juli augustus 2011 17

Aankondigingen
Doe mee met de
Oxfam Trailwalker
in de Hoge Venen
De Belgische editie van de Oxfam Trailwalker is
op zoek naar 300 teams van vier personen, of
1.200 moedige stappers. Deze teams wandelen
op 27 en 28 augustus in de Hoge Venen 100 kilometer in 30 uur ten voordele van Oxfam. Ze
wandelen niet alleen, ze zamelen ook minstens
1.500 euro sponsorgeld in voor de projecten van
Oxfam Solidariteit. De doelstelling? De kaap van
600.000 euro overschrijden. De wandelaars nemen in hun kielzog ongeveer 1.500 supporters
mee, die hen tijdens het traject warm aanmoedigen. De opbrengst gaat volledig naar projecten
van Oxfam rond duurzame landbouw.
Meer informatie: Isabel Thys, 0473-53 56 80, isabel@oxfamtrailwalker.be,
www.oxfamtrailwalker.be

Maansverduistering op Toeristentoren
Op woensdagavond 15 juni kent Vlaanderen opnieuw een maansverduistering. De Amateur
Sterrenkundigen van Herentals (ASH Polaris) plaatsen hun sterrenkijkers dan op de Toeristentoren om het schouwspel te observeren, en zij nodigen u daarbij uit. De maan komt op om
21.50 uur. De maansverduistering begint om 21.22 uur. Terwijl het langzaam donkerder wordt,
ziet u de verduisterde maan hoger aan de hemel klimmen. Om 22.13 uur bereikt de maansverduistering zijn hoogtepunt, om 23.03 uur is ze afgelopen. Ook de ringen van Saturnus zijn die
avond te bewonderen.

Zandkapelkermis
Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag
21 augustus maakt Noorderwijk zich op
voor de jaarlijkse Zandkapelkermis. De
kermis gaat gepaard met allerlei activiteiten. Op vrijdag 19 augustus is er de
traditionele quizavond in de feesttent.
De quiz start om 20 uur. Inschrijven voor
de quiz kan nog tot 15 augustus. Deelnemen kost 5 euro per ploeg van maximaal
6 personen.
Op zaterdag 20 augustus kunt u vanaf
11.30 uur verse mosselen verorberen in
de feesttent. ’s Avonds is er ook een bal
en showavond met optredens van Bobby
Prins, Laura Lynn en Airis. Op zondag
21 augustus sluit de Zandkapelkermis af
met een familiedag. Om 14 uur start een
rommelmarkt en een zondagscafé. Voor
de kinderen is er een springkasteel. De
toegang is op beide dagen gratis.

Meer informatie: gsm 0471-68 70 09, www.ashpolaris.vvs.be of ashpolaris@hotmail.com

Diependaal in actie
In Diependaal worden er deze zomer heel wat leuke activiteiten op touw gezet. Op zaterdag
4 en zondag 5 juni kunt u snuisteren tijdens de garageverkoop in de wijk, maar ook in de SintJobsstraat, de Gareelmakersstraat en Kruineiken. De garageverkoop start om 9 uur en eindigt
om 17 uur. Op zondag 3 juli is iedereen welkom voor een playbackshow. De deelnemers treden
op in drie leeftijdscategorieën: van 3 tot 5 jaar, van 6 tot 12 jaar en vanaf 13 jaar. Er zijn mooie
prijzen te winnen. De show start om 13 uur, de toegang kost 2 euro. Voor deze activiteiten
neemt u contact op met De Vrolijke Kliek, gsm 0494-91 48 31.
Op zondag 10 juli organiseert de Vriendengroep Diependaal en De Klink tussen 13 en 19 uur
een groot wijkfeest. Er zijn optredens, er is animatie, een minivoetbaltoernooi en een barbecue. De barbecue kost 10 euro voor drie stukken vlees met garnituur naar keuze. U kunt
ook leuke prijzen winnen met de barbecue. Het wijkfeest vindt plaats aan het buurthuis in de
Musketstraat.

Ontbijt je fit!
Op zondag 19 juni organiseren de Gezinsbonden van Morkhoven en Noorderwijk een
gezinsontbijt in de parochiezaal in Morkhoven. Leden betalen 3 euro, niet-leden 6 euro en
kinderen ouder dan 3 jaar 1 euro. Iedereen is welkom. Inschrijven kan tot 5 juni.
Meer informatie: Lea Peeters, tel. 014-26 33 73, gezinsbond.morkhoven@hotmail.com
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Garageverkoop
Krakelaarsveld
Op zaterdag 11 juni organiseert de
KWB voor de derde keer een grootse
garageverkoop op de hoek van Veldhoven en Krakelaarsveld. Iedereen
mag tussen 9 en 16 uur zijn garage of
voortuin omtoveren tot een uitstalraam. Deelnemen kost 2,50 euro. In
de namiddag is er een voetbaltornooi
op de velden op Krakelaarsveld. Zowel
familieploegen, gelegenheidsploegen
als recreatieve ploegen mogen deelnemen. Na afloop is er een barbecue.
Meer informatie en inschrijvingen:
Jos Janssens, Krakelaarsveld 45,
krakel.janss@telenet.be,
gsm 0472-93 36 80.

Aankondigingen
Nordic walking en kinderwandelingen
Elke dinsdag en elke tweede en vierde zaterdag van de maand vertrekken de leden van de
Gezinsbond om 10 uur op het parkeerterrein van het Netepark voor een gezellige nordic
walking. Nordic walking is een buitensport die geschikt is jong en oud. De tochten duren ongeveer anderhalf uur. Deelnemen kost 7 euro per jaar (voor de verzekering).
Elke eerste woensdag van de maand wandelt de Gezinsbond een uurtje op kleutertempo. Ook
ouders en grootouders mogen mee. De wandeling eindigt op een speelplek. Per persoon betaalt u 0,50 euro voor de verzekering. De kinderen krijgen een koekje en een fruitsapje.
Meer informatie over nordic walking: Julia Peeters, Poederleeseweg 39/1, tel. 014-23 52 61
Meer informatie en inschrijvingen over de kinderwandelingen: Leen, gsm 0496-97 88 79,
kids.gezinsbondherentals@gmail.com

Beach Café
Zes Herentalse cafés slaan de handen
in elkaar om op zondag 12 juni Beach
Café te organiseren. Cafés 't Kroegske,
Den Brigand, Club Human, 10r20, Den
Druyts en Den Beiaard krijgen een klein
strandje voor de deur, zodat de zomer
feestelijk van start kan gaan. Er spelen
dertien Herentalse dj’s ten dans.

BEACH CAFE

Vocaal Ensemble Markant zingt nieuw lied
Het Herentalse koor Vocaal Ensemble Markant kon zich dit jaar voor de derde opeenvolgende
keer plaatsen in de categorie uitmuntendheid van de koorwedstrijd van de provincie Antwerpen. Markant wil de muziek van deze wedstrijd ook voor eigen publiek brengen. Op zondag
19 juni om 15 uur geeft Markant daarom een matineeconcert in de Sint-Catharinakerk in het
begijnhof. Markant brengt dan ook liederen uit vroegere programma’s, en een aantal nieuwe
liederen. Het gaat bijvoorbeeld om drie Japanse liederen bewerkt door de jonge componiste
Gwendolyn Sommereyns. Een speciale plaats krijgt het lied I Am Glad Daylong, een compositie
van organist Bart Wuilmus op tekst van de Amerikaanse dichter William Stanley Braithwaite.
Kaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Reserveren kan via
tel. 014-21 76 71 of via de koorleden. Na het concert is er een receptie.

ZONDAG 12 JUNI
maandag 13 is een feestdag

6 café’s, 6 stranden

HERENTALS

10R20: Narco-Lammy, Veris-Keisrant
Beiaard: Atti & Soen, Noski, The Nasty DJ’s
Druyts: DJ Tuur ‘70,’80,’90
Brigand: Ruwe Ronald
Human: Babi, Fuzzdeluxe soundsystem feat. Sven & Aldo, Live Sax & Live Percussion
www.princeton.be
Kroegske: Ivo

start : 20 uur - inkom : 5 €

Herman Van Rompuy opent nieuwe reeks van
De Preekstoel
Op dinsdag 5 juli opent niemand minder dan Europees president Herman Van Rompuy de nieuwe reeks van De Preekstoel. Elke dinsdag van juli en augustus komt een gast van op de preekstoel van de Sint-Waldetrudiskerk vertellen wat het voor hem of haar betekent om christelijk
gelovig te zijn. Zowel mannen als vrouwen, ouderen en jongeren en mensen met uiteenlopende achtergronden komen aan bod. Dit leidt vaak tot erg persoonlijke getuigenissen, de ene
keer creatief en gedurfd, de andere keer eerder bezinnend en bespiegelend of juist erg actueel
en uit het leven gegrepen. De spreker begint om 20 uur. Een half uurtje voor aanvang kunt u al
luisteren naar het orgel van de Sint-Waldetrudiskerk. Na de getuigenis worden alle aanwezigen
uitgenodigd in de tuin van de dekenij, om samen met de spreker bij pot en pint nog wat na te
kaarten. De toegang is gratis.
Meer informatie: www.heiligehuisjes.be

Zomerfestival in Noorderwijk
Op donderdag 21 juli en vrijdag 22 juli vindt op het Dorpsplein in Noorderwijk het muziekfestival
RePlay plaats. Donderdag is een familiedag met animatie voor kinderen en een optreden van een
coverband. De organisatoren besteden extra aandacht aan personen met een handicap. Bovendien
gaat de opbrengst van deze dag integraal naar de vzw MPI Oosterlo. Op vrijdag zijn er optredens
van een dertigtal dj’s, verspreid over drie podia. Het festival begint om 19 uur en eindigt om 3 uur.

Verhuur - verkoop
Geluid en Licht
0495 / 40.19.08

Bouwmaterialen

JOS VAN PEER NV

Bezoek aan de tuin van
kunstschilder
Renaat Veris
Op zondag 26 juni kunt u een bezoek
brengen aan de uitgebreide tuinen
van de bekende kunstschilder Renaat
Veris. De tuinen zijn volledig omgeven
door oude eiken, beuken en kastanjebomen. Het gecultiveerde gedeelte
van de tuinen gaat mooi over in het
natuurlijke. Deze harmonie drukt voor
Renaat en vrouw Blanche hun manier
van leven uit. Vriend des huizes en
schrijver Robin Hannelore leidt het
bezoek in. Het bezoek start stipt om
10 uur aan Sas 4 in Grobbendonk.
Inschrijven is verplicht.
Meer informatie:
Velt Middenkempen,
tel. 014-51 76 73,
hermanblanche.rombouts@pandora.be
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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.

Van
tot
Van
tot

Koopjes in de bib / Bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50
19/05 UiT
05/06
21/05 TENTOON Kinderen op het Kasteel / Kasteel Le Paige /
Op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
05/06

Van 21/05 TENTOON Bart Van der Moeren – Portretten / Lakenhal: woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur /
tot 12/06
Foyer cc ’t Schaliken: tijdens podiumactiviteiten

Do 26/05 HUMOR
Van 27/05 CURSUS
tot 17/06
elke vrijdag

Stilte a.u.b. – Theaterspektakel / Schouwburg cc ’t Schaliken / 20 uur
Haal het beste uit jezelf / Well2DAY-centrum, Zandstraat 42 /
Van 9.30 tot 12.30 uur / www.Well2DAY.be

Stilte a.u.b. – Theaterspektakel / Schouwburg cc ’t Schaliken / 20 uur
Gratis optredens: The Jesters, Halve Neuro, Death Elvis &amp;
His One Man Grave / De Kringwinkel, Lierseweg 136 /
Van 19.30 tot 23 uur
Za 28/05 HUMOR Stilte a.u.b. – Theaterspektakel / Schouwburg cc ’t Schaliken / 20 uur
Dennen Run, start op de Grote Markt
UiT
MUZIEK Music Band Avanti – Hulde aan Sooi Van Nueten en Louis
Horemans/ Lakenhal / 19 uur / willy.de.wachter@telenet.be,
tel. 014/70 79 39
Orgelconcert door Bart Jacobs / Sint-Waldetrudiskerk / 16 uur
Zo 29/05 UiT
Koningsschieten Sint-Sebastiaansgilde / Begijnhof 12 /
UiT
Van 14 tot 17 uur
Di 31/05 CURSUS Gebruik en misbruik van medicijnen / De Fakkel, Sint-Waldetrudisstraat 39 / Van 19 tot 21.30 uur / gsm 0478-99 06 23
Honden Centraal / Hondenschool Sint-Bavo, Dikberd 25 /
Do 02/06 SPORT
Van 8 tot 18 uur
Vr 03/06 HUMOR Wouter Deprez – Je zal alles worden / cc ’t Schaliken /
20 uur – UITVERKOCHT
Za 04/06 HUMOR Wouter Deprez – Je zal alles worden / cc ’t Schaliken /
20 uur – UITVERKOCHT
Garageverkoop Diependaal / Van 9 tot 17 uur
UiT
Zo 05/06 KLASSIEK Veronika Iltchenko – Russische componisten: aperitiefconcert /
Lakenhal / 11 uur
Garageverkoop Diependaal / Van 9 tot 17 uur
UiT
Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur
Di 07/06 INFO
Za 11/06 TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Nieuw bloed (eindwerken) / Kasteel Le Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag,
t/m 26/06
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Vr

27/05 HUMOR
MUZIEK

Za
Zo

11/06 UiT
12/06 UIT
UiT
HOLEBI
FUIF

Ma 13/06 UIT
Di

14/06 INFO
SENIOR

Wo 15/06 UIT
Do

16/06 INFO

Vr

17/06 VROUW

Za

18/06 MUZIEK

Garageverkoop Krakelaarsveld / Van 9 tot 16 uur
Open Tuinen / Familie Van Doninck - Daems, Wuytsbergen 156 /
Van 10 tot 18 uur
Numismatica: de Romeinse keizers - Marc Gijs / Zaal Sint-Antonius,
Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur
Activiteitencafé Klein Detail / Jeugdhuis 10R20,
Grote Markt 41 / www.kleindetail.be
Beach Café / 't Kroegske, Den Brigand, Club Human, 10r20,
Den Druyts en Den Beiaard
Veeprijskamp / Multifunctioneel terrein aan de
Herenthoutseweg / 13 uur
De betekenis van de norbertijnen in de Kempen – Herman
Janssens / Het Convent, Begijnhof 17 / Van 14 tot 16 uur
Grijze Panters – Lezing over de betekenis van de Norbertijnen in
de Kempen (in samenwerking met Vormingplus Kempen) / Het
Convent / 14 uur / Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69
ASH Polaris – maansverduistering / Toeristentoren /
Van 21.50 tot 23.03 uur
Milieuadviesraad / Administratief centrum / 20 uur
Vrouweninfo: de werking van het Rode Kruis / Fundatiehuis /
Van 13.30 tot 16.30 uur / Meer informatie: Louisa Van Sand,
tel. 014-22 00 55
Jubileumconcert Avanti / Zaal ’t Hof / 19 uur

UIT

Fietstocht naar proeftuinen HIK Geel / Vertrek om 13.30 uur aan
de jachthaven / Een organisatie van de Herentalse Volkstuinen /
Leden: gratis, niet leden: 3 euro / Info: hermanb@pandora.be

FIETS

Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur

Van 18/06 TENTOON Jules Müller / Lakenhal / Op woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
tot 10/07
Open Tuinen / Familie Van Doninck - Daems, Wuytsbergen 156 /
Zo 19/06 UIT
Van 10 tot 18 uur

MUZIEK
20

I Am Glad Daylong / Vocaal Ensemble Markant /
Sint-Catharinakerk, Begijnhof / 15 uur
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Zo

19/06 UiT

Do

23/06 INFO
JONG
25/06 UIT

Gezinswandeling Moedergroep Vorselaar / Toeristentoren /
Van 10 tot 12 uur / www.moedergroepvorselaar.be
Kookles met pasta / Francescopaviljoen, Bovenrij 30 / 20 uur

Parkrock 2011 / Stadspark / Van 11 tot 18 uur
Open Tuinen / Familie Van Doninck - Daems, Wuytsbergen 156 /
Van 10 tot 18 uur
Zomerfeest Bremdael / Ernest Claesstraat 54 / 13 uur
UIT
Zomerreis naar grotten van Neptunus en Annevoie / Een organisatie
UIT
van de Herentalse Volkstuinen / Info: hermanb@pandora.be
Open Tuinen / Familie Van Doninck - Daems, Wuytsbergen 156 /
Zo 26/06 UIT
Van 10 tot 18 uur
Zomerfeest Bremdael / Ernest Claesstraat 54 / 13 uur
UIT
Za 02/07 CURSUS Mezelf realiseren vandaag en mijn toekomst in handen nemen /
Nonnenstraat 12 / Van 9.30 tot 17 uur / tel. 014-22 36 06
Ponytoernooi Bavodravers / Lankem, Noorderwijk
Zo 03/07 SPORT
CURSUS Mezelf realiseren vandaag en mijn toekomst in handen nemen /
Nonnenstraat 12 / Van 9.30 tot 17 uur / tel. 014-22 36 06
WANDEL Zomerwandeling: Als stenen spreken / Lakenhal / 14.30 uur
Playbackshow Koepoortstraat / 13 uur
UiT
Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur
Di 05/07 INFO
De Preekstoel - Herman Van Rompuy / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur
UiT
Do 07/07 MUZIEK Donderse Dagen – D-Base / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur
Zomerfilm – Body Heat / Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur
Za 09/07 FILM
Ruitertornooi Bavodravers / Lankem, Noorderwijk
Zo 10/07 SPORT
WANDEL Zomerwandeling: Architectuurwandeling / Lakenhal / 14.30 uur
Wijkfeest Diependaal / Buurthuis, Musketstraat 100 / Van 13 tot
WIJK
19 uur
Do 14/07 KLASSIEK Donderse Dagen – Beiaardconcert / Grote Markt / 20.30 uur
Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur
Za 16/07 FIETS
Zomerfietstocht: Fietstocht Morkhoven en Noorderwijk / SintZo 17/07 FIETS
Bavokerk in Noorderwijk / 14.30 uur
Omnisportkamp voor kinderen / BLOSO-centrum
Van 18/07 SPORT
Netepark, Vorselaarsebaan 60, tel. 015-28 03 46
tot 22/07
Bloedinzameling / Parochiecentrum Noorderwijk /
Do 19/07 BLOED
Van 17.30 tot 20.30 uur
Do 21/07 MUZIEK Donderse Dagen – Buscemi & Squadra Bossa /
Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur
RePlay - familiedag / Dorpsplein Noorderwijk / Van 15 tot 22 uur
UIT
RePlay / Dorpsplein Noorderwijk / Van 19 tot 3 uur
Vr 22/07 UIT
Zomerfilm – The King’s Speech / Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur
Za 23/07 FILM
Zo 24/07 WANDEL Zomerwandeling: Kruisberg en omgeving / Kasteel Le Paige /
14.30 uur
Workshop Man bijt camera / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 /
DI 26/07 JONG
Van 14 tot 17 uur / tel. 014-22 05 42
Herentals Fietst, stadscentrum
Do 28/07 UIT
Herentals Feest, stadscentrum
Vr 29/07 UIT
Wervingsbarbecue Lierse SC Nodderwijk
UIT
Zo 31/07 WANDEL Zomerwandeling: Historische stadswandeling: oude panden en
poorten / Lakenhal / 14.30 uur
Ronde Van Noorderwijk
Van 01/08 SPORT

Za

tot 07/08
DI 02/08 JONG
Do 04/08
Za 06/08
Zo 07/08

Workshop Kortfilm / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 /
Van 14 tot 17 uur / tel. 014-22 05 42
KLASSIEK Donderse Dagen – Beiaardconcert / Grote Markt / 20.30 uur
Zomerfilm – Casablanca / Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur
FILM
WANDEL Zomerwandeling: De heren van Noorderwijk /
Sint-Bavokerk in Noorderwijk / 14.30 uur
Bloedinzameling / Parochiezaal Morkhoven /
BLOED
Van 17.30 tot 20.30 uur
MUZIEK Donderse Dagen – Campina Reggae /
Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur
Zomerfietstocht: De Kempense Heuvelrug / Lakenhal / 14.30 uur
FIETS
SENIOR Grijze Panters – Bezoek aan de Demotuinen in Geel / 14 uur /
Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69
KLASSIEK Donderse Dagen – Mobiele beiaard /
Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur
Milieuadviesraad / Administratief centrum / 20 uur
INFO
Zandkapelkermis – Familiequiz / Feesttent / 20 uur
UiT
Zandkapelkermis – verse mosselen / Vanaf 11.30 uur
UiT

Do

11/08

Zo
DI

14/08
16/08

Do

18/08

Vr
Za
Za

19/08
20/08
20/08 UiT

Zandkapelkermis – showavond met Laura Lynn, Bobby Prins en Airis

BURGERZAKEN
Geboorten
Za
Zo

20/08 FILM
21/08 UiT
UIT
WANDEL

Do

25/08 MUZIEK

Van
tot
Van
tot
Zo

25/08 UIT
28/08
28/08 KERMIS
30/08
28/08 FIETS
WANDEL

Zomerfilm – Rien à déclarer / Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur
Zandkapelkermis – Rommelmarkt en zondagscafé / 14 uur
KomeNete / Spaans Hofpark / Van 9 tot 18 uur
Zomerwandeling: De Brabantse revolutie en de gevolgen voor
Herentals / Lakenhal / 14.30 uur
Donderse Dagen – Está Loco / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur
Noorderwijk Alive
Morkhovenkermis
De Schakel / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Vertrek tussen 8 en 14 uur
Zomerwandeling: Oud Gasthuiswandeling / Lakenhal / 14.30 uur

actieve senior
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag

Turnen

Elke woensdag

Fietsen

Elke donderdag Petanque

Sportcomplex De Vossenberg /
Van 14 tot 15 uur
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk /
13.30 uur
Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

Petanque

Elke woensdag

Fietsen

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

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag
Elke woensdag

Fietsen

Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Petanque

Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: Karel, tel. 014-21 65 03

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
Elke
donderdag

Fietsen

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

dansen

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)

happy
hour

1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20,
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur

rustige

Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

S-Sport

JEUGD
Elke vrijdagnamiddag
Vrijdag- en
zaterdagavond

GEZONDHEIDSWANDELINGen
Elke ma. en wo.

Netepark / 10 uur

Elke di. en wo.

Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

04/04 Liv, dochter van Hilde Aerts en Tom Heylen
05/04 Lewis, zoon van Saskia Laporte en David Verstappen
05/04 Milo, zoon van Heidi Willems en Andy Huysmans
05/04	Nina, dochter van Mien Van Olmen en Andy Van Turnhout
11/04 Cas, zoon van Nele Gebruers en Willem Heylen
12/04 Jonas, zoon van Christine Vanuytven en Raf Mangelschots
12/04 Raven, dochter van Kirsten Van Garsse en Ward Vanempten
13/04 Daan, zoon van Griet De Meyer en Rombout Vandael
14/04 Lore, dochter van Lien Van Doninck en Ken Kenis
15/04 Destiny, dochter van Ngozi Isichei en Agolum Okonji
19/04 Lenthe, dochter van Sanne Janssens
20/04 Minthe, dochter van Ine Van der Heyden en Xavier Demonie
21/04	Arne, zoon van Tinne Daems en Gino Geens
22/04 Femke, dochter van Peggy Van Laer en Kris Beirinckx
27/04 Clément, zoon van Kathy Van Hove
28/04 Arnaud, zoon van Isabelle Van Gestel en Kurt Van Accom
30/04 Maxim, zoon van Ellen Denis en Darko Ivanovic
01/05 Ruth, dochter van Kuku Nagash en Maarten De Vleeschouwer
02/05 Ida, dochter van Bea Bogemans en Vincent Verrydt

Overlijdens
06/04
11/04
11/04
13/04
13/04
14/04
14/04
14/04
17/04
19/04
20/04
26/04
27/04
02/05
03/05
05/05
05/05

Maria Verwimp (98), weduwe van Constant Horemans
Simone Vanden Bossche (88), weduwe van Ludovicus Vleugels
Joannes Buts (82), echtgenoot van Irma Dieltjens
Lisette Dierckx (79), echtgenote van Richard Baker
Maurits Moriau (88), echtgenoot van Angela De Pauw
Maria Peeters (77), weduwe van Juliaan Zeelmaekers
Frans Buls (78), echtgenoot van Leonia Hofmans
Ludovicus Helsen (76), weduwnaar van Bertha Peeters
Godelieve De Busser (78), weduwe van Evarist Verlinden
Lodewijk De Haes (81), weduwnaar van Maria Kelber
Maria Ennekens (95), weduwe van Joannes Van Dijck
Luc Dresselaers (61), echtgenoot van Anna Van Delsen
Jozefa Van Sande (83), echtgenote van Jozef Coopmans
Frank Franckx (48)
Emilius Vandesande (92), echtgenoot van Maria Van Houdt
Dominicus Van Mechelen (79)
Maria Van Olmen (88), echtgenote van Dionysius Van Dijck

Huwelijksaankondigingen
Pascal Smans (Herentals) en Kathleen Van Riet (Herentals)
Willem Soetewey (Herentals) en Vanessa Van Orshaegen (Herentals)
Johan Laureys (Herentals) en Sindy Sterckx (Herentals)
Ive Daems (Herentals) en Wendy Van Bael (Herentals)
	Jihad Jaffar (Syrië) en Hannan El Grafel (Herentals)
Pieter Marchand (Herentals) en Kris Geboes (Herentals)
Johannes Schoonens (Herentals) en Sevginar Dzheferova (Herentals)
Sven De Ceulaer (Herentals) en Elly Helsen (Herentals)

Huwelijken
Jaimy Breeze (Herentals) en Lies Vercammen (Herentals)
	Alexander Van Leuffelen (Nijlen) en Ingeborg Mariën (Herentals)
Bert Helsen (Herentals) en Evi Nietvelt (Herentals)
Danny Janssens (Herentals) en Angela Van der Donck (Herentals)
Jurgen Bourgeois (Herentals) en Lien Bouwen (Herentals)
Jimmy Münch (Herentals) en Nathascha Van den Broeck (Herentals)
Kristof Vervecken (Herentals) en Eve Mensch (Herentals)
Eduard Coussement (Herentals) en Anna Claessens (Herentals)
Toon Claes (Herentals) en Kim Van Doninck (Herentals)
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Spreekuren
De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de stadsdiensten.
U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot die diensten richten. Staat
u erop om de burgemeester of de schepenen te spreken, dan kunt u bij
hen terecht tijdens hun spreekuren in het administratief centrum. U
kunt bij hen langsgaan of u kunt bellen: 014-28 50 50.

Maandelijkse spreekuren

burgemeester Jan Peeters

eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en
coördinatie, communicatie en informatie, burgerlijke stand en bevolking,
administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale economie

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

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

in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief centrum

Rijksdienst voor pensioenen

(uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

schepen Ingrid Ryken

Rijksdienst voor de sociale verzekering van
zelfstandigen

cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages

(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag,... voor

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

zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 12 uur

In juli en augustus alleen na afspraak
Met vakantie van 11 tot 25 juli en van 1 tot 7 augustus

Commissie voor Juridische Bijstand

schepen Wies Verheyden

gratis juridisch advies door een advocaat
iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

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

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur

Met vakantie van 18 augustus tot 4 september

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
Met vakantie van 8 augustus tot 28 augustus
In juli en augustus alleen na afspraak

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

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
Met vakantie van 20 juli tot 20 augustus

Spreekuren OCMW Herentals

schepen Jos Schellens

- 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

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
Met vakantie van 1 tot 14 september
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
DRINGENDE HULP

Aids-telefoon Vlaanderen

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

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
070-344 344

Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99

014-22 22 00

CardStop

Morkhoven en Noorderwijk

014-54 83 83

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

Tandartsen

090-33 99 69

Child Focus

Stadsdiensten

014-28 50 50

116000

Contact Center Personen met een handicap
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

fax 014-21 78 28

deN Babbelhoek

0800-987 99
0472-22 86 71

praatgroep Nederlands voor anderstaligen

014-22 17 81

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

014-25 82 10

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

Compostmeesters

014-28 50 50

De Fakkel

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

vereniging waar armen het woord nemen

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

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

De Lijn

070-220 200

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Diftarinformatielijn

0487-99 06 23

DocStop

014-21 40 73
00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

0800-97 687

Eandis

078-35 35 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Jeugddienst - Stadspark z/n

014-21 21 86

Eurofoon, Europese Unie

078-15 19 92

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136

015-23 73 93

IOK - Geel

014-58 09 91

Kerkhof Herentals - Lichtaartseweg 111
van ma tot vr tussen 12 en 12.30 uur

014-23 38 93

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

Jeugdfoon

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Kankertelefoon

078-15 01 51

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

NMBS - Herentals

03-229 56 14

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136

015-23 73 93

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

MS-Liga Antwerpen

03-887 48 18

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

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

Rusthuis - infofoon

078-15 25 25

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-23 02 42

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

Tele-onthaal

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

Ziekenvervoer (niet dringend)

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Zit Stil (ADHD)

102

106

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66
105
03-830 30 25
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openingstijden stadsdiensten
Ma

di

wo

do

vr

za

zo

ADMINISTRATIEF CENTRUM

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
17.00-19.30

CC ’T SCHALIKEN

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00
17.00-19.30

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

14.00-20.00 10.00-12.00 11.00-20.00 14.00-20.00 10.00-12.00 14.00-17.00 10.00-12.00
14.00-20.00
14.00-20.00

Gesloten op 2/6, 3/6, 8/6, 13/6,
11/7, 21/7, 22/7 en 15/8

Gesloten op 2/6, 3/6, 13/6,
11/7, 21/7, 22/7 en 15/8

Gesloten op donderdag 2/6, 12/6, 13/6,
11/7, 21/7 en 15/8

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op 12/6

RECYCLAGEPARK

Gesloten op 2/6 en 21/7

14.00-16.00

18.00-20.00

10.00-12.00

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

JEUGDDIENST

Gesloten op 2/6, 3/6, 13/6,
11/7, 21/7, 22/7 en 15/8

09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30
13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30
17.30-19.30

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 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
17.30-19.30

STADSARCHIEF

08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
18.00-19.30

TOERISME HERENTALS

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 10.00-14.00 10.00-14.00
in juli en augustus
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00

STEDELIJKE WERKPLAATS

08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00
12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00

Gesloten op 2/6, 3/6, 4/6, 11/6, 13/6,
11/7, 21/7, 22/7, 23/7 en van 13/8 tot 20/8

Gesloten op 2/6, 13/6,
11/7, 21/7 en 15/8

Gesloten op 2/6, 3/6, 13/6,
11/7, 21/7, 22/7 en 15/8

Gesloten op 2/6, 13/6,
21/7 en 15/8

Gesloten op 2/6, 3/6, 13/6,
11/7, 21/7, 22/7 en 15/8

op zaterdag
4 juni
open van
9 tot 12 uur

HET NETEPARK
Van 1 juli tot 31 augustus is het recreatiepark dagelijks open vanaf 9 uur. De zwembaden (ook de buitenbaden) zijn elke dag open van 11 tot 21 uur.
U betaalt dan één toegangsprijs voor het domein, inclusief de speeltuin en de zwembaden.
Op 1 en 2 september zijn alle baden gesloten voor het jaarlijks onderhoud. Van 1 tot en met 16 september is het wedstrijdbad gesloten voor groot onderhoud.

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

Van 30 april tot 24 september
Elke zaterdag van 11 tot 18 uur gezellig wandelen en winkelen in de verkeersvrije Zandstraat.

Bedeeld door

