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Lokale Politie Neteland
viert tienjarig bestaan
De Lokale Politie Neteland bestaat tien jaar. Op 3 juni nodigt zij
iedereen uit om deze verjaardag mee te vieren. Van 10 tot 17 uur
staan de deuren van het hoofdcommissariaat aan de Molenvest
open. Verschillende demonstraties laten u kennismaken met het
werk van de politie. Voor de kinderen is er een heus kinderdorp met
een fietsparcours met gekke fietsen, een klimmuur, springkastelen
en nog veel meer. Vanaf half mei vindt u het volledige programma
op www.politieneteland.be.

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

vierinG 10 Jaar politieZone neteland

OPENDEURDAG MET
KINDERPOLITIEDORP

ZONDAG
3 JUNI 2012
vAN 10.00 TOT
17.00 UUR

De politie Neteland werkt op het grondgebied van de stad
Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Herenthout, Olen
en Vorselaar. De politiezone bedekt een oppervlakte van
15.030 hectaren en telt 66.719 inwoners. Met 113 geüniformeerde politiemensen en 22 administratieve medewerkers staan zij in
voor uw veiligheid.

Verantwoordelijke uitgever: Luc Smeyers, hoofdcommissaris-korpschef, Molenvest 23 te 2200 Herentals

Het feest wordt voorafgegaan door een parade die om 9.30 uur start
aan de Lakenhal. De parade gaat, begeleid door de Koninklijke Muziekkapel van de Lokale Politie Antwerpen, door het centrum van
Herentals en eindigt op het hoofdcommissariaat aan de Molenvest.

fIETsbEhENDIGhEIDsPIsTE MET GEKKE
fIETsEN - DEMO POLITIEhOND - KLIMMUUR
KINDERcAfé - LAsERschIETsTAND - RAcE
chALLENGE - fIETsGRAvEREN - TUIMELwAGEN
... EN vEEL MEER!

lokale politie neteland | molenvest

voorwoord...

23 | 2200 herentals

deze maand

Politiehervorming is zijn geld waard
De lokale politiezones bestaan tien jaar. In het Neteland vieren we dit op
3 juni, met een politieparade en een open dag van het politiekantoor. De politiehervorming maakte ons korps professioneler en succesvoller in de strijd
tegen inbraken, verkeersongevallen en overlast. Die hervorming heeft ook zijn financiële prijs gehad. Voor een veeleisende job in continudienst, met weekend- en nachtdiensten en onregelmatige
oproepen, moeten we politiemensen behoorlijk vergoeden. Jonge mensen die politie-inspecteur
willen worden, moeten een zeer strenge selectie doorstaan en een serieuze opleiding volgen. Er
wordt dan ook nogal wat verwacht van een hedendaagse politie-inspecteur.
Maar uitgaven voor de politie moeten verantwoord en transparant zijn. Want ook in onze zone, met
zijn 67.000 inwoners, kost de veiligheid veel geld. Het gaat om 11 miljoen euro per jaar, waarvan
meer dan 81% bestemd is voor de personeelskosten van de 141 medewerkers van de politie. De
helft van deze middelen komt van de federale overheid, de andere helft van de gemeenten in de
zone. Zo betaalt elke Netelander via zijn gemeente gemiddeld 92 euro per jaar voor de politiediensten. Daarmee zijn we een zuinige en goedkope politiezone. In vergelijkbare politiezones is deze
bijdrage gemiddeld 115 euro per inwoner per jaar.
In Neteland slagen we er al vele jaren in om de gemeentelijke toelagen constant te houden, en niet
te laten stijgen. Dat vraagt een voortdurende kostenbeheersing, en dat willen we ook zou houden.
Uw burgemeester,
Jan Peeters
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Nieuwe parkeerregeling van kracht in sector Oost

stads
krant

Vanaf 1 mei gaat ook in de sector Oost de nieuwe parkeerregeling van kracht. De blauwe zone
met schijfparkeren wordt er uitgebreid, en geldt voortaan ook in de Nonnenvest. Bewoners
kunnen er onbeperkt parkeren met de nieuwe, gele bewonerskaart. Ook wie op de Grote
Markt of in het Hofkwartier woont, kan een gele bewonerskaart aanvragen. De oude bewonerskaarten voor de Koppelandstraat, Nonnenstraat, Kloosterstraat en Lantaarnpad blijven
nog geldig tot de vervaldag op de kaart. Met de oude kaart kunt u enkel langdurig parkeren in
de op de kaart vermelde straat.
Meer informatie:
technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Colofon
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
info@herentals.be
maandelijks informatieblad
van het stadsbestuur van Herentals
verschijnt niet in juli en augustus
Verantwoordelijke uitgever:
Jan Peeters, burgemeester
Spoorwegstraat 27
2200 Herentals
Aankondigingen voor de Stadskrant van juni,
juli en augustus moeten uiterlijk op woensdag
2 mei bij de redactie zijn. De redactie heeft het
recht inzendingen te weigeren, in te korten en
te wijzigen.
DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier
Bericht aan onze lezers buiten Herentals en in
het buitenland
Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het
gemeentelijk informatieblad van Herentals met
bpost. In het beste geval vindt u de Stadskrant
pas enkele dagen na de eerste van de maand
in de brievenbus. U kan de Stadskrant
sneller in huis halen met de website van het
stadsbestuur.
Op www.herentals.be kunt u op het einde van
elke maand de Stadskrant voor de volgende
maand downloaden. Klik op
Dienstverlening > Actueel > Stadskrant
of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.
Volstaat deze online-Stadskrant voor u en
vindt u het niet langer nodig om een gedrukt
exemplaar te ontvangen? Laat het ons weten:
communicatie@herentals.be.

Wegwerkzaamheden in Sint-Jobsstraat
Op woensdag 2 mei start een aannemer met wegwerkzaamheden in de Sint-Jobsstraat. De
werfzone loopt van de Gareelmakersstraat tot aan de spoorwegbrug. De aannemer herstelt
de betonvlakken, freest het wegdek fijn en brengt nieuwe voegvullingen aan. Als alles volgens
planning verloopt, zijn de werkzaamheden eind mei afgelopen. De huizen van de bewoners en
van de wijk Diependaal blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Voor doorgaand verkeer is er een omleiding langs Olen via de Gestelstraat, Gerheiden en de Geelseweg.
Meer informatie:
technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Dennen Run
Op zaterdag 12 mei rijdt de
Dennen Run voor de 34ste keer
door onze stad. Voor vele kinderen met een handicap is de
Dennen Run de belevenis van
het jaar. Zij krijgen de kans om
in een zijspan een rondrit te
maken over de Kempense wegen en een bezoek te brengen
aan Bobbejaanland. De Dennen
Run start om 9 uur op het parkeerterrein van zaal ’t Hof. Ook voor de maaltijden komt de karavaan terug naar ’t Hof.

Blauwe zakken, nu ook te koop in Noorderwijk
PMD-zakken kunt u niet alleen aan de infobalie in het administratief centrum kopen, maar ook
in verschillende winkels. In Herentals kunt u terecht bij GB ( Noorderwijksebaan 1), Spar (Lindelaan 3), Tecno (Sint-Jobsstraat 164) en Van Eccelpoel (Lierseweg 20). In Noorderwijk verkoopt
Het Broodpaleis (Ring 13) sinds kort ook PMD-zakken. Een rol met 24 blauwe PMD-zakken kost
overal 5 euro. Winkeliers die ook PMD-zakken willen verkopen, nemen contact op met de dienst
communicatie van de stad.
Meer informatie:
dienst communicatie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50
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Watervriendelijk
bouwen
Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte
De medewerkers van de belastingcontrole helpen u bij het invullen van uw belastingaangifte. U
kunt hiervoor op werkdagen terecht bij de FOD Financiën (Belgiëlaan 31). De medewerkers van
de belastingen zijn ook present in Noorderwijk en Morkhoven. Op dinsdag 29 mei kunt u terecht
in het Dorpshuis van Noorderwijk, en op vrijdag 1 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
invullen via www.tax-on-web.be.
Om het invullen van uw belastingformulier vlot te laten verlopen, brengt u alle relevante documenten mee. 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

Samenaankoop dakisolatie
Begin 2012 organiseerde de stad Herentals samen met de IOK en enkele andere
Kempense gemeenten een groepsaankoop voor dakisolatie. De groepsaankoop is niet alleen bedoeld voor isolatiematerialen voor zelfplaatsers, maar ook
voor mensen die de isolatie willen laten
plaatsen door een aannemer. De nadruk
bij de groepsaankoop ligt op bio-ecologische materialen, maar ook traditionele
materialen zitten in het gamma.

Bij de bouw van een woning moet u voldoen aan een aantal richtlijnen en verplichtingen om de waterhuishouding
rationeel en duurzaam aan te pakken.
De architect is meestal het aanspreekpunt voor wie vragen heeft. De Waterwegwijzer bouwen en verbouwen van
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
geeft een antwoord op de meest voorkomende vragen. Maar de gids is ook
gericht op een breder publiek, zoals
aannemers, loodgieters, particulieren
en tuinaanleggers. Ook zij zijn betrokken bij de waterhuishouding in en rond
de woning. De Waterwegwijzer is ondertussen aan zijn tweede editie toe en
bevat onder meer praktische tips over
de opvang, het hergebruik, de buffering en de lozing van regenwater en de
verschillende mogelijkheden voor de
behandeling van afvalwater. U kunt de
brochure raadplegen op www.vmm.be/
water/waterwegwijzerbouwen of bij de
dienst ruimtelijke ordening.
Meer informatie:
dienst ruimtelijke ordening,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

bron: www.energiesparen.be

Herentals organiseerde deze groepsaankoop omdat dakisolatie in geen enkele woning mag ontbreken. In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt namelijk 30 procent van de warmte door het
dak. En toch heeft 30 procent van de woningen nog geen dakisolatie. Het plaatsen van dakisolatie verdient u nochtans heel snel terug.
Door alle geïnteresseerden via een groepsaankoop bijeen te brengen, konden we de prijs met
ongeveer 30 procent laten zakken ten opzichte van de gangbare prijzen. Leveranciers van dakisolatie en aannemers voor de plaatsing hebben de Herentalsenaren dus een fikse korting gegeven. Daardoor hebben al ongeveer 120 Herentalse gezinnen zich opgegeven voor de aankoop.
De prijzen die door de firma’s zijn opgegeven, zijn nog geldig voor alle aanvragen tot 31 oktober
2012 (in Herentals). U kunt zich nog steeds aansluiten bij deze samenaankoop, ook als u zich niet
vooraf had ingeschreven. Een overzicht van de firma’s en de opgegeven prijzen kunt u vinden op
www.herentals.be/samenaankoop-dakisolatie of bij de milieudienst.
Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Nieuwe datum openbare verkoop
De openbare verkoop van afgedankt materiaal, die gepland was op dinsdag 10 april, kon niet
doorgaan wegens het slechte weer. Het stadsbestuur prikte ondertussen een nieuwe datum en
besliste om de verkoop te laten plaatsvinden op een andere locatie. U bent welkom op vrijdag
25 mei in de stedelijke werkplaats (Hemeldonk 8). U kunt de goederen bekijken vanaf 9 uur. De
openbare verkoop start om 10 uur.

Samen Herentals,
een samenspel van
creativiteit en sociale
bewustmaking
Op 3 juni opent de sociale economiecampus aan de Lierseweg zijn deuren
tijdens het evenement Samen Herentals. U kunt die dag kennismaken
met de nieuwe campus en genieten
van modeshows, kook- en kunstworkshops, een kunsttentoonstelling, een
graffiti-project, muzikale en andere optredens, demonstraties en infostands.
Samen Herentals is een organisatie van
het OCMW, de Kringwinkel Zuiderkempen, het stadsbestuur, de cultuurraad,
de Lakenpoortse Lions en VormingPlus
Kempen, met de ondersteuning van tal
van vrijwilligers en verenigingen.
Meer informatie:
www.ocmwherentals.be

Meer informatie: stedelijke werkplaats, Hemeldonk 8, tel. 014-85 92 40
mei 2012
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wetenswaard
Iris op Eurovisiesongfestival
Groot scherm in Vossenberg en op Dorpsplein
Met het nummer Would you vertegenwoordigt Iris ons land op het Eurovisiesongfestival in Bakoe, de hoofdstad van
Azerbeidzjan. Met haar 17 jaar is ze de
jongste Vlaamse kandidate ooit.
Iris is de artiestennaam van Laura Van
den Bruel uit Noorderwijk. Laura werd
op haar vijftiende ontdekt door platenlabel SonicAngel tijdens een wedstrijd
van het weekblad Joepie. Uit meer dan
driehonderd inzendingen kwam de jonge zangeres als winnares naar voren. In
de zomer van 2011 scoorde ze, toen nog
als Airis, een hit met het nummer Wonderful.
Iris treedt op dinsdag 22 mei als achtste
aan in de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival. U kunt deze halve
finale op een groot scherm bekijken in
De Vossenberg. Iedereen is welkom om
Iris aan te moedigen. Ook de finale op
zaterdag 26 mei kunt u samen bekijken op een groot scherm in een tent op het Dorpsplein in
Noorderwijk, ook als Iris niet meer zou deelnemen.

Met belgerinkel
naar de winkel
Van zaterdag 5 mei tot zaterdag 9 juni
doet Herentals opnieuw mee aan de
campagne Met Belgerinkel naar de
Winkel van de Bond Beter Leefmilieu en
Unizo. Met deze actie wil het stadsbestuur mensen aanzetten om voor kleine
inkopen de auto thuis te laten en de
fiets te gebruiken. 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 en
geschenkmanden van de Wereldwinkel.
Meer informatie:
milieudienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Herdenking V-dag

V.U. BBL, Danny Jacobs, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

Op 12 mei herdenken de vaderlandslievende verenigingen het einde van de tweede wereldoorlog en de bevrijding van de kampen. Om 11 uur is er een samenkomst aan de Lakenhal.
Van daar trekt de stoet naar de Sint-Waldetrudiskerk om er de eucharistieviering bij te wonen.
Aansluitend is er een moment van stilte en een kransneerlegging aan het monument op de
Molenvest. Na afloop van de plechtigheid biedt de stad een receptie aan in de Lakenhal. Iedereen is van harte welkom op de plechtigheden.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88
toerisme@herentals.be

Digitale stadswandeling
Wist u dat u Herentals ook kunt bezoeken met een audiogids? U hoort verhalen uit de Boerenkrijg en over het standbeeld aan de Lakenhal. U komt alles te weten over de glorietijd van
het Herentalse laken en het middeleeuwse Gasthuis. Ook de recente geschiedenis van onze
stad komt aan bod. Wist u bijvoorbeeld dat in de jaren vijftig de post in Herentals per helikopter bezorgd werd? Verschillende bekende Herentalsenaren hebben hun stem verleend aan de
verhalen. Onder anderen journalist Marc Helsen, zangeres Linda Mertens, wielerkampioen Rik
Van Looy en acteur Eric Goris vertolken op pittige wijze hun Herentals-gevoel. U kunt in het
infokantoor een mp3-speler huren voor 1 euro, of u kunt het geluidsbestand downloaden op
www.storynations.com/travel.

EEN INITIATIEF VAN

PARTNERS

HOOFDSPONSORS

SPONSORS

MET EEN DUW IN DE RUG VAN JE GEMEENTE

Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88
toerisme@herentals.be
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PREVENTIE
Kies voor een rookvrije toekomst

Quiz

Elke dag sterven er in ons land bijna 55 mensen door ziektes die een
gevolg zijn van roken. Toch rookt nog één op vier Belgen elke dag een
sigaret. U ook? Laat het geen vanzelfsprekende gewoonte worden of
blijven. Ook u kunt kiezen voor een rookvrije toekomst. De Werelddag
Zonder Tabak op 31 mei is misschien wel dé gelegenheid om te proberen te stoppen met roken.

1. Verliefdheid doet uw hart sneller slaan. En roken?

Net als vorig jaar roept Herentals op tot een rookvrije dag op donderdag 31 mei. Vorig jaar namen 28 Herentalsenaren deel aan de actie
‘Rokers verdienen een beloning … als ze 24 uur niet roken’. Doet u dit
jaar mee? Schrijf u online in op www.verdieneenbeloning.be of via Tabakstop op het nummer 0800-111 000. U kunt uw rookervaringen via
een vragenlijst doorgeven en sms’jes ontvangen met advies op maat.
De actie duurt 24 uur en wil u ervan overtuigen dat u best wel een
dag zonder sigaret kan. En wie weet wilt u daarna wel langer of zelfs
voorgoed stoppen.
Probeer eerst te stoppen zonder hulp. Maar bereid u goed voor en
weet dat u waarschijnlijk meerdere stoppogingen nodig zult hebben.
Lukt het niet op eigen houtje? Doe dan een beroep op Tabakstop (telefoonnummer 0800-111 000, www.exsmokers.eu) of raadpleeg uw
huisarts of een tabacoloog.

A) Maakt het hart moe en doet het dus langzamer slaan.
B) Doet het hart krimpen, waardoor u meer kans maakt op bloedkanker.
C) Doet het hart sneller slaan, waardoor u meer kans maakt op een
hartinfarct, ook als u jong bent.
2. Light-sigaretten bevatten toch minder nicotine, teer en koolstofmonoxide (CO)?
A) Juist, maar u inhaleert langer en dieper en dus zijn ze minstens even
schadelijk.
B) Juist, maar ze bevatten meer ammoniak en daardoor wordt u erger
verslaafd.
C) Juist, maar ze bevatten meer kleurstof en maken zo uw tanden
bruiner.
Surf voor 25 mei naar www.herentals.be/werelddag-zonder-tabak.
Geef de juiste antwoorden op de vragen en u maakt kans op een beloning. We geven tien cadeaus weg ter waarde van 10 euro. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en worden bekendgemaakt in de Stadskrant van juni.

Opgelet voor dieven
Let op voor zakkenrollers
Op vrijdag 11 mei houden de politie en de dienst preventie een actie tegen gauwdiefstal op de
vrijdagmarkt. Met een muzikale act toont Granata Grabbel op humoristische wijze hoe gauwdiefstal in zijn werk gaat. U vindt er ook een informatiestand met tips.
Laat je fiets niet aan zijn (s)lot over
Of u hem nu gebruikt voor een mooi voorjaarstochtje of voor uw dagelijkse verplaatsingen, uw
fiets staat altijd voor u klaar. Althans, dat hoopt u. In de realiteit bestaat de kans dat u voor een
onaangename verrassing komt te staan. In 2011 kreeg de politie 156 aangiftes van fietsendiefstal
in Herentals. Daarom geven we u graag enkele tips om fietsendiefstal te voorkomen: u kunt uw
fiets het beste sluiten met twee verschillende sloten en vastmaken aan een vast voorwerp. Laat
ook zeker uw rijksregisternummer in uw fiets graveren. Dat kan mogelijke dieven afschrikken, en
als uw fiets toch gestolen en teruggevonden wordt, kan de politie gemakkelijk uw naam en adres
opsporen. De gemeenschapswachten houden elke maand een fietsgraveersessie. Op zaterdag
19 mei kunt u daarvoor van 13 tot 16 uur terecht op het verkeerspark aan de Vorselaarsebaan.

In het kader van de nationale campagneweek kunt u op maandag 7 mei tussen 7 en 19 uur uw
fiets gratis laten graveren in het fietspunt aan het station. Ondertussen controleert de politie
de veiligheid van uw fiets. Wie zijn fiets laat graveren, kan een fietsslot winnen.

Meer informatie
Dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, preventie@herentals.be
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Carré Curieux, Cirque Vivant! (12+)
Le carré curieux
Donderdag 3 mei om 20 uur in de schouwburg
Carré Curieux, Cirque Vivant! brengt circus met een kinderlijke speelsheid, waar de jongleerballen uit de wolken
komen vallen en waar volwassen mannen lijken te zweven
in de lucht. Rebelse ballen en diabolo’s balanceren op het
scherp van de verbeelding. Voeg daar een vleugje mime,
dans en theater aan toe en u komt terecht in een bijzondere
circusvoorstelling vol verrassingen. Het gezelschap combineert een perfecte techniek met poëtische choreografieën.
Le carré curieux is een internationale circusvoorstelling van
Belgische makelij. De compagnie toert van Shanghai tot Avignon en krijgt overal staande ovaties. Niet te missen!
Toegang: 12 euro / 10,50 euro (korting) / 9 euro (abo)

Vegas Las-lezing Kurt Van Eeghem
All That Jazz
Donderdag 10 mei om 20 uur in zaal ’t Hof

Ludmilla Tschakalova
Workshop klavecimbel
Zondag 20 mei om 14 uur
in de Lakenhal
Ludmilla Tschakalova geeft een workshop klavecimbel om dit mooie snaarinstrument, dat met toetsen bespeeld
wordt, te ontdekken. Ook zal zij u inwijden in het potentieel en de rijkdom
van de klavecimbel en de klavecimbelliteratuur. Aan deze workshop kan jong
en oud met klavierervaring deelnemen.
Duur: 1,5 uur
Inschrijven bij cc ’t Schaliken
Toegang: 2 euro

Ludmilla Tschakalova
Klavecimbel
(aperitiefconcert)

Wedden dat u binnenkort uw eerste jazzplaat koopt? En wel
dankzij Kurt Van Eeghem. Hij neemt alle vooroordelen over
jazz weg. All That Jazz is een verhaal van een liefhebber, niet
van de kenner. Kurt Van Eeghem laat alle aanwezigen op een
bevlogen manier kennismaken met de jazzgeschiedenis en de
bijzondere fascinatie die van het genre uitgaat. Een zeer persoonlijk verhaal, met de bedoeling de mensen een opstapje
te bieden in deze voor velen onbekende en vaak ook wat afschrikkende wereld.

Zondag 20 mei om 17 uur
in de Lakenhal

Kurt Van Eeghem is een toonbeeld van beschaving en cultuur. Bekend van radio en televisie,
geroemd om zijn welsprekendheid en wellevendheid. Kurt is vandaag volledig in zijn sas op Radio
Klara. “Als Kurt Van Eeghem niet bestond, moesten ze hem uitvinden”, zegt slimme mens Bert
Kruismans.

Ludmilla Tschakalova werd geboren in
Groot-Brittannië en studeerde piano
en klavecimbel aan het Londense Royal
College of Music. Daarna studeerde zij
door bij Jos Van Immerseel aan het conservatorium van Antwerpen. Ludmilla
startte de klassen klavecimbel op aan
de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans van Herentals en aan
andere muziekacademies.

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

Sam Vloemans
In concert
donderdag 24 mei om 20 uur in de schouwburg
Sam Vloemans is een creatieve duizendpoot. Geboren op Curaçao kreeg hij latin met de paplepel mee, maar evengoed
voedde hij zich met jazz, soul en pop. Met de radio en de
platenspeler als inspiratiebron zocht Vloemans zijn eigenzinnige weg naar de muziek. Hij werkte samen met onder anderen Gabriel Rios, Dez Mona, El Tattoo del Tigre en Pieter
Embrechts.
Tijdens dit concert presenteert Sam Vloemans nieuw materiaal, in zijn typische eclectische stijl, waarbij funk en latin de
bovenhand nemen. Hierbij ontpopt hij zich tot een echt podiumbeest en multi-instrumentalist.
Toegang: 13 euro / 11,50 euro (korting) / 10 euro (abo)
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Ludmilla Tschakalova brengt u een recital waarin de pracht van de klavecimbel
tot uiting zal komen. De Lakenhal is het
perfecte decor voor dit concert. Ludmilla Tchakalova speelt er werk van onder
anderen W. Byrd, G. Frescobaldi en J. S.
Bach.

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

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
DE KOLONIE mt (4+)
Lap.
Zondag 27 mei om 14 uur
in de schouwburg
Lap. gaat over onze eigen plek in
de wereld. De lap grond die met
ons meegroeit. Over wie er mag
komen en wie niet en waarom.
Over alles wat we er durven, bedenken of doen.
Bo Spaenc en DE KOLONIE mt (4+)
creëren poëtische verhalen voor kleuters. Soms prikkelend, maar toch herkenbaar. Een wereld
vol meeslepende muziek en denderende dansjes. Lap. is muziektheater op maat van mondige
kinderen. In een inventief decor van straten, pleinen, plekken en andere lappen wordt er knetterend geacteerd en grappig gezongen.
Toegang: 8 euro / 6,50 euro (korting) / 5 euro (abo)

FC Bergman
Terminator Trilogie
Donderdag 31 mei, vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni
om 20.15 uur op locatie in de buurt van Turnhout
Een man. Hij verkeert in de veronderstelling dat hij zijn leven kan organiseren naar zíjn mening en inzicht. Wat gebeurt er als hij slaagt? Als hij zijn doelen bereikt?
Met Terminator Trilogie maakt FC Bergman een woordeloze
monoloog, een stil spektakel in de openlucht, bij het ochtendgloren van de eenentwintigste eeuw. Een eeuw waarin
de keuzemogelijkheden voor een gelukkig leven voor het
grijpen liggen.
Het jonge FC Bergman is in het Vlaamse theater een van de sensaties van de afgelopen jaren.
Hun theatertaal is anarchistisch, licht chaotisch, maar vooral extreem beeldend en poëtisch.
’t Schaliken organiseert Terminator Trilogie samen met cc de Werft (Geel), cc ’t Getouw (Mol)
en cc de Warande (Turnhout) in het kader van Turnhout 2012.
Toegang: 15 euro / 13,50 euro (korting) / 12 euro (abo)

FC Bergman zoekt honderd figuranten
voor spectaculaire voorstelling
Voor de Terminator Trilogie is FC Bergman op zoek naar honderd figuranten tussen
7 en 77 jaar. Bent u van 26 mei tot 2 juni ’s avonds vrij? Wilt u een echte theaterervaring?
laat dan snel iets weten via cultuurcentrum@herentals.be.
Meer info: www.schaliken.be

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

Kinderen op het Kasteel
Samenwerkingsproject
van de Herentalse scholen
Van zaterdag 12 mei tot en met zondag
27 mei in kasteel Le Paige
Open op zaterdag en zondag
van 14 tot 17 uur
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt vzw Ter
Vesten in de maand mei alle Herentalse
scholen uit voor een samenwerkingsproject in kasteel Le Paige.
De kinderen van de Herentalse lagere
scholen werken met verrassend frisse
fantasie rond een zelfgekozen thema.
Dat gebeurt met medewerking van de
Academie voor Beeldende Kunst en
onder begeleiding van de eigen leerkrachten. De kinderen nodigen ouders,
grootouders, familie en vrienden uit om
tijdens de weekends te komen genieten
van hun werkjes. De toegang is gratis.
Extra - Open Park
Op zondag 13 mei van 14 tot 18 uur
Optredens van Herentalse muziekverenigingen in de ‘groene kathedraal’ in
het park. De toegang is gratis.

Seizoen 2012-2013
Voor volgend seizoen heeft cultuurcentrum ’t Schaliken een schitterend
programma klaar met enkele grote namen: Josse De Pauw, Alex Agnew, Pieter
Embrechts, Günther Neefs, Capilla Flamenca, Yevgueni, Circus Ronaldo, Bert
Gabriëls, Yossif Ivanov, Olympique
Dramatique en De Nieuwe Snaar. Natuurlijk zijn de minder bekende namen
ook het ontdekken waard.
Iedereen die ooit een ticket bij cultuurcentrum ’t Schaliken heeft gekocht, zal
de brochure eind mei ontvangen. Wilt
u graag een gratis brochure ontvangen?
Mail of bel dan uw gegevens door.
De ticketverkoop start op zaterdag 9
juni 2012, tussen 10 en 14 uur. De verkoop vindt plaats in de foyer van cc ’t
Schaliken, waar u een drankje kan nemen en een praatje kan slaan met de
programmatoren.
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JEUGD
Spel van de Roetaert
Op dinsdag 1 mei is de Grote Markt
weer het schouwtoneel voor het historische Spel van de Roetaert.
Tijdens dit eeuwenoude spel proberen kinderen tussen 3 en 12 jaar een
konijntje te vangen. Elk jaar doen zo’n
vijfhonderd kinderen mee aan het
spel.
Vanuit de beiaardtoren vallen pluchen
konijntjes naar beneden. Wie het
prijskonijn vangt, wint een fiets.
Maar ook de andere kinderen gaan
niet met legen handen naar huis. Voor
elk kind is er immers een prijs. Bovendien worden er onder de deelnemers
ook nog extra prijzen verloot.
De kinderen worden verdeeld in vijf leeftijdsgroepen. De inschrijvingen starten om 13.30 uur. Om 14
uur trekt de Crazy Deejay van The Little Crazy Disco Show het feest op gang. Om 14.30 uur begint het
Spel van de Roetaert en om 15.30 uur is er opnieuw kinderdisco.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88

Gouden Elf – Wereldtals
Op vrijdag 4 mei om 20 uur vinden er in de Lakenhal twee
mondiale evenementen plaats. Enerzijds is er het slotevenement van Wereldtals 2012, anderzijds neemt Herentals de
Gouden Elf in ontvangst. De Gouden Elf is een wisselbeker die
11.11.11 uitreikt aan een gemeente met een opmerkelijke
11.11.11-actie. De acties in Herentals kwamen in de kijker
door de sterke financiële vooruitgang. Onze sterke troeven,
zoals de brunch, de boekenverkoop, de verkoop aan supermarkten en de deur-aan-deuractie blijven een succes. Herentals
ontvangt de wisselbeker voor de provincie Antwerpen
uit handen van de gemeente Rumst.

Al ooit een cultuurshock gehad?
U houdt van reizen? Of u komt in uw professionele leven regelmatig in contact met mensen uit
andere werelddelen? Luc Lippens van Terra Cognita geeft een boeiende, interactieve vorming
vol praktische voorbeelden en concrete hulpmiddelen om met culturele diversiteit om te gaan.
De avond vindt plaats op 30 mei in het zaaltje van de bib in Olen (Oevelseweg 24) en begint om
19 uur. De toegang is gratis.
Meer informatie: gemeente Olen, dienst vrije tijd, Boekel 7, 014-27 94 22, vrije.tijd@olen.be

Meer informatie
Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be,
www.jeugddienstherentals.be, www.facebook.com/jeugddienst.herentals
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Nieuwe
kinderzoektocht
Vanaf 29 april biedt de dienst toerisme
een nieuwe zoektocht aan. Deze zoektocht is speciaal gemaakt voor kinderen
van zeven tot twaalf jaar.
Het parcours loopt door het stadscentrum en is ongeveer vijf kilometer lang. U
kunt het parcours te voet of met de fiets
afleggen.
Op tien bijzondere plekken moeten de
kinderen een vraag oplossen of een
opdracht uitvoeren. Alles wat ze daarvoor nodig hebben, zit bij elkaar in een
tasje: de brochure met de vragen, een
plattegrond, een schaar, een lijmstift,
kleurpotloden en knutselmateriaal.
Met de extra knutselopdracht die in het
pakket zit, kunnen de kinderen een miniatuur van de Lakenhal vouwen. De tocht
is niet alleen voor bezoekers, maar ook
voor kleine Herentalsenaren een uitdagende en creatieve manier om de stad te
ontdekken.
De tocht kost 2,50 euro en is te koop bij
de dienst toerisme en bij de jeugddienst.

SPORT
Provinciale Sporteldag voor 50-plussers
Op donderdag 24 mei zijn alle senioren welkom op de Provinciale Sporteldag in het BLOSO-centrum in Herentals. De deelnemers kunnen sporten op eigen maat en genieten van koffie, taart
en een muzikaal optreden. Deelnemen kost 10 euro en inschrijven kan tot 16 mei bij de stedelijke
sportdienst. De Provinciale Sporteldag is een organisatie van BLOSO en de stad Herentals.

Turbozwemmen tijdens de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen vanaf drie jaar terecht in de zwembaden van het
Netepark voor zwemlessen. Kinderen die al een diploma van 25 meter schoolslag hebben, kunnen andere zwemstijlen aanleren of zich vervolmaken. Ook overlevingszwemmen staat op het
programma. De lessen vinden plaats van 2 tot en met 13 juli en van 20 tot en met 31 augustus.
Inschrijven kan vanaf maandag 21 mei via www.uitinherentals.be/zwemlessen.

Zomersportkampen
Deze zomer kunnen kinderen die geboren zijn in 2008 of vroeger, een keuze maken uit een aanbod van meer dan 50 sportactiviteiten. Kinderen uit het lager en secundair onderwijs kunnen
zich vijf weken lang amuseren met sportkampen in verschillende thema’s. Er zijn sportkampen
in de week van 2 tot 6 juli, van 9 tot 13 juli, van 23 tot 27 juli, van 30 juli tot 3 augustus en van
6 tot 10 augustus. In de week van 9 tot 13 juli en van 30 juli tot 3 augustus zijn er kleutersportdagen.
Deelnemen aan de kleutersportdagen kost 15 euro per dag. Voor kinderen vanaf zes jaar varieert de kampprijs tussen 70 euro en 140 euro voor een volledige sportweek. Deelnemers
uit Herentals krijgen 20 procent korting. Wie in Herentals woont en twee of meer kinderen
inschrijft voor dezelfde kampweek, krijgt 30 procent korting. Houders van een vrijetijdspas
krijgen 50 procent korting.
Inschrijven kan vanaf maandag 21 mei via www.uitinherentals.be/sportkampen.

Sport voor senioren
is belangrijk
Als we zeggen dat de conditie van senioren niet altijd even goed is, verbaast
dit weinig mensen. Nochtans kunt u
door voldoende te bewegen uw conditie op een behoorlijk hoog peil houden.
Bovendien is het beoefenen van sport
niet alleen goed voor uw lichaam, het
zorgt ook voor sociaal contact en heeft
een positief effect op uw geestelijke gezondheid. Een slechte fysieke conditie,
zowel qua uithouding, kracht als lenigheid, verhoogt de kans op verschillende
ziekten en aandoeningen zoals hartinfarcten, suikerziekte, overgewicht en
rugklachten.
Sportelen in Herentals
Bent u een fitte senior, kom dan elke
week naar De Vossenberg. Onder begeleiding van een monitor kunt u met
gelijkgezinde vijftigplussers deelnemen
aan een waaier van activiteiten. De
meest uiteenlopende sporten komen
aan bod, aangepast aan uw eigen niveau.
Er is een les op woensdag van 10 tot
11 uur en op vrijdag van 14 tot 15 uur.
Ook in het zwembad kunt u aan uw conditie werken. In het Netepark is er elke
maandag aquagym voor senioren van
15.20 uur tot 16.05 uur en van 16.10
uur tot 17 uur. Zowel zwemmers als
niet-zwemmers kunnen deelnemen aan
de lessen. Lichaamsgewicht of moeizame beweeglijkheid vormen geen beperking. Voor de actieve senior die kan
zwemmen, is er op vrijdag aquafitness
van 9 tot 10 uur. De lessen zijn intensiever dan bij aquagym. Toch kan iedereen
op zijn eigen niveau deelnemen aan de
oefeningen.

Meer informatie
Sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be
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AANKONDIGINGEN
54ste Provinciale Veeprijskamp
Op pinkstermaandag 28 mei vindt de 54ste
veeprijskamp plaats op het multifunctionele
terrein aan de Herenthoutseweg, ter hoogte
van het voetbalterrein. Vanaf 13 uur zijn er
demonstraties en wedstrijden met paarden,
pony’s, schapen, geiten, ezels en rundvee. De
organisatoren zorgen ook voor een hele waaier
randanimatie. U kunt er onder meer instrumentenbouwers, houtsnijders, een imker en een
hoefsmid aan het werk zien. Jachthoornblazers
geven het beste van zichzelf en de kleinveevereniging uit de Nederlandse zustergemeente IJsselstein geeft demonstraties. Voor de allerkleinsten is er een tekenwedstrijd, een ballonnenplooier
en een groot springkasteel. In de ruime feesttent kunt u terecht voor een hapje en een drankje.
Een gezellige boerenmarkt met hoeveproducten en ambachten maakt het plaatje compleet. De
Provinciale Veeprijskamp is een organisatie van de stad Herentals en de Landelijke Raad.
Meer informatie bij de dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

BEACH CAFE
ZONDAG 27 MEI
maandag 28 is een feestdag

8 café’s, 8 stranden

Gezondheidsbeurs

HERENTALS

Op zondag 13 mei kunt u tussen 10.30 uur tot 16.30 uur een bezoek brengen aan de gezondheidsbeurs in het Well2DAY-centrum (Zandstraat 42). De gezondheidsbeurs is er voor iedereen, met
speciale aandacht voor diabetici. U kunt er verschillende gezondheidstests laten uitvoeren, kennismaken met een ruim assortiment gezonde producten en deelnemen aan een tienduizendstappenwandeling. De Vlaamse Diabetes Vereniging staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.
De toegang en deelname aan de activiteiten is gratis.

10R20: Veris, Lammy, Narco, Declaim
Beiaard: Hokom, Atti & Soen, Noski, The Nasty DJ’s
De Posterijen : Keisrant, Pilisan
Druyts: Tuur ‘70,’80,’90
‘t Kroegske : Ivo
Brigand: Elia, Wikke, Ruwe Ronald
Human: Sven Beluga, Babi, Djuicy
Cultuurcafé ‘t Schalieken : Leon Mills

start : 20 uur - inkom : 7 €
VVK in alle deelnemende café’s : 5 €

Meer informatie en inschrijvingen: well2DAY@socmut.be, 03-285 42 91

Verslaafd aan games op het internet
Veel ouders maken zich zorgen over de hoeveelheid tijd die hun kinderen doorbrengen met gamen en internetten. Waar ligt de grens van het toelaatbare? Kan iemand verslaafd raken aan het
internet? Hoe kunt u hier tijdig op inspelen?
Op dinsdag 15 mei om 20 uur vindt daarover een infoavond plaats in het gemeentehuis van Vorselaar (Markt 14). Huub Boonen, klinisch psycholoog van de vzw Centra voor Alcohol- en Andere
Drugproblemen (CAD) Limburg beantwoordt uw vragen over game- en internetverslaving. Deelnemen is gratis. Inschrijven kan tot 7 mei. De infoavond is een organisatie van het OCMW van
Vorselaar en de Intergemeentelijke Samenwerking OCMW’s Middenkempen (ISOM).
Meer informatie en inschrijvingen: Veerle Sas, tel. 014-50 74 82, veerle.sas@vorselaar.be

Kunststraatje
Op zaterdag 5 mei kunt u vanaf 11 uur flaneren langs allerlei kunstkraampjes in de steeg tussen
het Hofkwartier en de Augustijnenlaan. Kunstatelier Tabula Rasa nodigt iedereen uit voor een
wandeling, waarbij u op zoek kunt gaan naar kunstwerkjes, keramiek of juwelen. Een lekker hapje
en een drankje is er traditiegetrouw ook bij.
Meer informatie: k.a.tabularasa@hotmail.com
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www.princeton.be
Hermans-vermeulen N.V.

Verhuur - verkoop
Geluid en Licht
0495 / 40.19.08

Landdag van de
Vlaamse Anonieme
Alcoholisten
Op zaterdag 12 mei houden de Vlaamse
Anonieme Alcoholisten hun jaarlijkse
landdag met als thema: ‘En dan???’. De
landdag vindt plaats in het Provinciaal
Vormingscentrum in Malle (Smekenstraat 61). Het programma start om 10
uur. U kunt er luisteren naar ervaringen
van andere leden. Zij spreken over hun
herstelproces aan de hand van een wereldwijd toegepast twaalfstappenprogramma.
Meer informatie:
Anonieme Alcoholisten,
tel. 03-239 14 15, www.aavlaanderen.org

AANKONDIGINGEN
Art Center Hugo Voeten
Uw artistieke ontdekking van 2012
Onlangs opende op de oever van het Kempisch Kanaal
het Art Center Hugo Voeten. Het Art Center bevindt zich
in de oude graanfabriek Bloemmolens. Het gebouw dateert uit de jaren 1950, maar stond leeg sinds 1970. De
graanfabriek werd met respect voor de originele architectuur omgebouwd tot een kunst-en-tentoonstellingsruimte van wel negen verdiepingen. Kunstverzamelaar
Hugo Voeten stelt er voortaan zijn uitgebreide en veelzijdige kunstverzameling tentoon.
De verzameling bevat onder meer gipsen van Auguste
Rodin en grafisch werk van Frans Masereel. Er ligt ook
een speciaal accent op actuele kunstenaars. Zo herbergt
het museum werken van Ai WeiWei, Joseph Havel en Panamarenko. Verder telt de collectie een groot aantal werken van Bulgaarse kunstenaars, voor wie
Hugo Voeten een belangrijke mecenas is.
U kunt het Art Center enkel bezoeken op afspraak en in groep (tussen 15 en 50 personen), onder
leiding van een gids. Hiervoor moet u reserveren. Een bezoek kost 80 euro per groep, vermeerderd met 12 euro per bezoeker. Individuele bezoekers kunnen elke eerste zondag van de maand
langskomen voor een rondleiding. Deze rondleiding begint om 10 uur, duurt ongeveer twee uur
en kost 15 euro per persoon. Er kunnen maximaal 50 bezoekers mee en inschrijven kan via de
website.
Art Center Hugo Voeten, Vennen 23, tel. 0475-55 51 25,
bart@office.hugovoeten.org, www.artcenter.hugovoeten.org

Volleybal en garageverkoop op de Molekens
Op zaterdag 26 mei vindt er opnieuw een garageverkoop plaats op de Molekens. Iedereen kan
vanaf 9 uur zijn garage of voortuin omtoveren tot een uitstalraam. Om 10 uur begint er een volleybaltornooi op de terreinen van Krakelaarsveld.
Meer informatie en inschrijvingen: Rudy Van Geel, Krakelaarsveld 63, tel. 014-22 06 90 of Jos Janssens, Krakelaarsveld 45, gsm 0472-93 36 80

Maria in woord
en muziek
Op zaterdag 26 mei om 20 uur brengt
vocaal ensemble Markant in de SintWaldetrudiskerk een concert onder de
titel Magnificat. Het koor vertolkt samen met Annelies Meskens (sopraan)
en Bart Wuilmus (orgel) een reeks klassieke en moderne Marialiederen van
onder anderen Charles Villiers Stanford,
Wolfgang Amadeus Mozart, Sergej
Rachmaninov, César Franck, Benjamin
Britten, Morten Lauridsen en John Rutter. Centraal in het programma staat het
Magnificat van Vic Nees, een twintig
minuten durend koorwerk dat hij componeerde in 1980, en dat ondertussen
wereldwijd is uitgegroeid tot een van
zijn meest geliefde composities.
Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop
en 12 euro aan de kassa. Reserveren kan
via tel. 014-21 76 71 of info@ensemblemarkant.be.
Op donderdag 24 mei om 20 uur verzorgt Heilige Huisjes een bijbelse en buitenbijbelse bloemlezing over de figuur
van Maria en over de teksten die aan
haar gewijd zijn. De lezing, die plaatsvindt in de Sint-Waldetrudiskerk, is een
inhoudelijke inleiding op het concert
van Markant, maar u kunt ze ook los
daarvan bijwonen. Spreker is Luc Devisscher, educatief medewerker van het
Centrum voor Christelijk Vormingswerk
(CCV) regio Vlaams-Brabant.

Bedevaart naar Banneux

De toegang is gratis.

Op 17 juni kunt u mee op bedevaart naar de Maagd der Armen in Banneux. De bus rijdt vanaf
8.30 uur langs alle kerken in Herentals om de deelnemers op te pikken. Deelnemen kost 13 euro,
kinderen jonger dan twaalf jaar betalen 11 euro.

Meer informatie op
www.heiligehuisjes.be.

Meer informatie en inschrijvingen: Alfons Horemans, Lindenlaan 10,
tel. 014-21 43 37, gsm 0497-26 27 16

Reis naar Cosne-sur-Loire
Van vrijdag 6 juli tot maandag 9 juli trekken veertig Herentalsenaren naar onze zusterstad Cosnesur-Loire in Frankrijk. Daar verblijven ze in gastgezinnen. Het stadsbestuur zorgt voor het busvervoer. Wilt u deelnemen aan deze boeiende reis, dan kunt u zich inschrijven bij de dienst toerisme.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be
mei 2012 11

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 14/04 TENTOON Kollectief Maksimaal – fragment / Kasteel Le Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur en
tot 06/05
op vrijdag van 19 uur tot 22 uur

Za

28/04 MUZIEK
UIT

Concert Music-Band Avanti / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

Di

22/05 RAAD

Raad voor Maatschappelijk Welzijn/ Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

Do

24/05 MUZIEK

Sam Vloemans – In concert / cc ’t Schaliken / 20 uur

11de Nacht van VC Herentals / Herenthoutseweg 118 / 21 uur

Van 28/04 TENTOON Tentoonstelling Kunstkring 80 / Lakenhal / Van 13 tot 17 uur
tot 06/05
Zo

29/04 MUZIEK
UIT

Aperitiefconcert Luciano / Kasteel Le Paige, Nederrij 135 / 11 uur
Sint-Sebastiaansgilde – wedstrijd handboogschieten / Voetbalveld
Dikberd / Van 14 tot 18 uur / Info: www.sintsebastiaan-herentals.be
Spel van de Roetaert / Grote Markt / 13.30 uur

Di

01/05 JEUGD

Do

03/05 HUMOR Carré Curieux, Cirque Vivant! – Le carré curieux (12+)/
EN FAMILIE cc ’t Schaliken / 20 uur

Vr

04/05 MUZIEK

Jamsessie / Kasteel Le Paige / Van 19 tot 23 uur

Za

05/05 UIT

Tabula Rasa – Kunststraatje / Sancta Maria, Augustijnenlaan 28 /
Van 11 tot 18 uur

LEZING

Heilige Huisjes – lezing over Maria / Sint-Waldetrudiskerk /
20 uur

SENIOR

Grijze Panters – nationale dag / Brugge / Info: Ruf Van Cauter,
tel. 014-21 12 69

SENIOR

Provinciale Sporteldag / BLOSO-centrum

Vr

25/05 VERKOOP Openbare verkoop van afgedankt materiaal / Stedelijke

Za

26/05 MUZIEK

werkplaats, Hemeldonk 8 / Bekijken vanaf 9 uur, verkoop
om 10 uur

UIT

Vocaal Ensemble Markant – Magnificat / Sint-Waldetrudiskerk
/ 20 uur
Garageverkoop en volleybaltornooi / De Molekens / 9 uur

27/05 MUZIEK EN DE KOLONIE mt - Lap. (4+) / cc ’t Schaliken / 14 uur
THEATER
Beach Café / Acht Herentalse cafés / 20 uur
UIT
Provinciale Veeprijskamp / Multifunctioneel terrein
Ma 28/05 UIT
Zo

Ma 07/05 FIETS

Actie tegen fietsendiefstal / Fietspunt aan het station / Van 7 tot
19 uur

Di

08/05 RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Di

29/05 INFO

Do

10/05 BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven /
Van 17.30 tot 20.30 uur

Do

31/05 THEATER FC Bergman – Terminator Trilogie / Op locatie / 20.15 uur

Vr

01/06 THEATER FC Bergman – Terminator Trilogie / Op locatie / 20.15 uur

WOORD

Vegas Las-lezing Kurt Van Eeghem – All That Jazz / zaal ’t Hof /
20 uur

Vr

11/05 THEATER Theaterspektakel - Allo Allo / Schouwburg cc 't Schaliken / 20 uur

Za

12/05 SOCIO
SOCIO

Dennen Run / Start en aankomst zaal ’t Hof / 9 uur
Avonturendag VFG / Proostenbos / Info: Laurent Van Royen,
tel. 014-21 29 41, laurent.van.royen@telenet.be

THEATER Theaterspektakel - Allo Allo / Schouwburg cc 't Schaliken / 20 uur
Van 12/05 TENTOON Herentalse scholen – Kinderen op het Kasteel / Kasteel Le Paige /
Op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
tot 27/05
Zo

13/05 FIT
TUIN

Gezondheidsbeurs voor diabetici / Well2DAY-centrum,
Zandstraat 42 / Van 10.30 tot 16.30 uur
De Volkstuinen – ruilbeurs / Scheppersinstituut,
Scheppersstraat / 14 uur

THEATER Theaterspektakel - Allo Allo / Schouwburg cc 't Schaliken / 20 uur
Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Ma 14/05 BLOED
Van 17.30 tot 20.30 uur

Do

17/05 RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30
/ 20 uur

THEATER Theaterspektakel - Allo Allo / Schouwburg cc 't Schaliken / 20 uur
Vr

18/05 JAZZ
VROUW

Vaganée - del Ferro Group / Zaal Ootello, Mol / 21 uur
Vrouweninfo: bezoek aan wijndomein Ten Kapittelberg in
Herselt / Fundatiehuis om 13.30 uur / Ter plaatse om 14 uur /
Info: Louisa van Sand, gsm 0478-60 23 03

THEATER Theaterspektakel - Allo Allo / Schouwburg cc 't Schaliken / 20 uur
Za

19/05 FIETS

Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur

SPORT

Ippon Trophy Antwerp / BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60 /
Info: www.ippon-trophy-antwerp.be

UIT

Replay Festival / Netepark / Van 12 tot 24 uur

THEATER Theaterspektakel - Allo Allo / Schouwburg cc 't Schaliken / 20 uur
Zo

20/05 SPORT

Ippon Trophy Antwerp / BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60 /
Info: www.ippon-trophy-antwerp.be

WORKSHOP Ludmilla Tschakalova – Workshop klavecimbel / Lakenhal /
14 uur

TUIN

De Volkstuinen – les aardbeien kweken / Scheppersinstituut,
Scheppersstraat / 10 uur

KLASSIEK Ludmilla Tschakalova – Klavecimbel (aperitiefconcert) /
Lakenhal / 17 uur

Ma 21/05 BLOED
12
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Herenthoutseweg / 13 uur

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Van 17.30 tot 20.30 uur

INFO

Invullen belastingaangifte / Dorpshuis Noorderwijk / Van 9 tot
12 uur en van 13 tot 14 uur

Invullen belastingaangifte / Dorpshuis Morkhoven /
Van 9 tot 12 uur en van 13 tot 14 uur

Za

02/06 THEATER FC Bergman – Terminator Trilogie / Op locatie / 20.15 uur

Zo

03/06 UIT

Tien jaar Lokale Politie Neteland / Molenvest / Van 10 tot 17 uur

BURGERZAKEN
Geboorten

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

Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur
WINTERWANDELING
Petanque Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur

Elke donderdag Hobbyclub

Info: Karel, tel. 014-21 65 03
Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

voor dames

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

dansen

Dansen voor senioren op moderne
muziek (zonder partner) /
Sportcomplex De Vossenberg /
Van 10 tot 11.30 uur (beginners)
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of Rosetta
Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Elke donderdag Fietsen

13.30 uur / Parkeerterrein De Vossenberg /
Info: Jef De Peuter (tel. 014-21 15 36)

Di

Dansdemonstratie door 150 senioren / 13 uur /
Zaal ’t Hof / 5 euro / Info en inschrijvingen: Albert
Corthout, tel. 014-21 99 79 of Willy De Wachter,
tel. 014-70 79 39

08/05 Dans

JEUGD
1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20,
happy
Elke vrijdagGrote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
hour
namiddag
DE rustige Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur
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.

28/02 Noor, dochter van Sarah Ven en Brian Verrept
29/02 Amelien, dochter van Dorien van Schoonhoven en Filip Frees
04/03 Laurens, zoon van Sally Van Houdt en Thomas Dom
05/03 Milan, zoon van Ingeborg Mariën en Alexander Van Leuffelen
06/03 Ninte, dochter van Ellen Aerts en Bart Verstappen
08/03 Brent, zoon van Barbara Lemmens en Arne Sterckx
09/03 Adam, zoon van Sophie Bobrowicz en Jeffrey de Caluwé
09/03 Toots, zoon van Griet Goor en Steven Bertels
13/03 Laurens, zoon van Tine Van Gorp en Arnout De Cuyper
14/03 Noor, dochter van Nele Van Aelst en Ben Van Echelpoel
15/03 Rik, zoon van Nathalie De Ceulaer en Joris De Voght
17/03 Lou, zoon van Lien Haemhouts en Tim Snijder
19/03 Sam, zoon van Sabrina Maeyninckx en Koen Seeuws
19/03 Femke, dochter van Kim Guldentops en Guy Van Bedts
22/03 Chloë, dochter van Nancy Caers en Jeffrey Celen
23/03 Chayenne, dochter van Els Jacops en Sven Van Orshaegen
24/03 Dante, zoon van Katrien Hufkens en Peter Thys
24/03 Flor, zoon van Lotte Tegenbos en Koen De Boeck
25/03 Marthe, dochter van Isabel Poelmans en Tom Ryken
25/03 Sam, zoon van Suki Van der Aa en Bert Aerts
28/03	Quinten, zoon van Tessa Van Laer en Nick Driesen
28/03 Ties, zoon van Mieke Gios en Gert Helsen

Overlijdens
07/03
10/03
11/03
12/03
14/03
15/03
15/03
16/03
18/03
19/03
		
21/03
22/03
23/03
23/03
24/03
25/03
26/03
26/03
27/03
29/03
31/03
01/04

Victor Nieman (90), weduwnaar van Elza Janssens
Melanie Dams (93), weduwe van Alfons Verwimp
Joanna Van Loon (85), weduwe van Louis Vandesande
Angela De Pauw (85), weduwe van Maurits Moriau
Francine Lemmens (71), echtgenote van François Belmans
Maria Peeters (81), weduwe van Judocus Struyfs
Jozef Simons (83)
Louis Wouters (82)
Hilda Daneels (69)
Emiel Van Nooten (86), echtgenoot van Ludovica
Van Beirendonck
Paulina Smets (85), weduwe van Victor Govaerts
Franciscus Peeters (95), weduwnaar van Maria Anthonis
Maria Van Vlierberghe (90), weduwe van Roger Dekeyser
Frans Van Hoof (83), weduwnaar van Rosalia Van Dyck
Octavia Van Genechten (93), weduwe van Josephus Wouters
Maria Verwimp (80), weduwe van Ludovicus Canters
Constant De Boeck (89), weduwnaar van Maria Cuyvers
Frans Neyens (87), weduwnaar van Josepha Bertels
Yeri Camara (27)
Maria Paepen (89), weduwe van Ludovicus Tibackx
Prosper Ostyn (70), echtgenoot van Annick Nagels
Francina Valasek (71), echtgenote van Joannes Cornelis

Huwelijksaankondigingen
Pol Vanhove (Herentals) en Lieve van Gils (Herentals)
Raf Caggiano (Herentals) en Cindy Boschmans (Herentals)
Joachim Peelaers (Herentals) en Kelly Laureys (Herentals)
Kristof Stouthuysen (Herentals) en Kaat Vermeeren (Herentals)
Jurgen De Beul (Herentals) en Wanda Van Echelpoel (Herentals)
Mieke Hemelaers (Herentals) en Kelly Lemmens (Herentals)
Koen Bellens (Herentals) en Davina Janssens (Herentals)
Steven Nys (Herentals) en Tinne Verstrepen (Herentals)
Alain Niclot (Herentals) en Lies Willemsen (Herentals)
Hiroyoshi Abe (Herentals) en Britt Opdebeeck (Herentals)
David Soentjens (Herentals) en Karla Boeckx (Herentals)
Jelle Mols (Herentals) en Kim Van den Eynde (Herentals)

Huwelijken
Brend Versweyveld (Herentals) en Angie Claes (Herentals)
Philip Wuyts (Herentals) en Tonia Beuls (Herentals)
Carl Bastiaens (Herentals) en Stephanie Horemans (Herentals)
Nele Leirs (Herentals) en Lore Hannes (Herentals)
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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
Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99

014-22 22 00

Morkhoven en Noorderwijk

014-54 83 83

Tandartsen

090-33 99 69

Stadsdiensten
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50
fax 014-21 78 28

Belastingen - Belgiëlaan 31

02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

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

Anonieme Alcoholisten

078-15 15 15
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 Algemeen Welzijnswerk,
CAW De Kempen, Hofkwartier 23

014-21 08 08

Child Focus

116000

Contact Center Personen met een handicap

0800-987 99

deN Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

0472-22 86 71
014-22 17 81

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

De Fakkel
vereniging waar armen het woord nemen

0487-99 06 23
014-21 40 73

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17

014-28 20 00

DocStop

00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Eandis

078-35 35 00

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

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Jeugdfoon

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

Kankertelefoon

078-15 01 51

NMBS - Herentals

03-229 56 14

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136

015-23 73 93

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

MS-Liga Antwerpen

03-887 48 18

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

Rusthuis - infofoon

078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

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

102

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

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan

014-22 04 44

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Ziekenvervoer (niet dringend)

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Zit Stil (ADHD)

14
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Tele-onthaal

106

105
03-830 30 25

Spreekuren
De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de stadsdiensten.
U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot die diensten richten. Staat
u erop om de burgemeester of de schepenen te spreken, dan kunt u bij
hen terecht tijdens hun spreekuren in het administratief centrum. U
kunt bij hen langsgaan of u kunt bellen: 014-28 50 50.

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

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

Rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur
Geen zitdag op dinsdag 1 mei.

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

cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages

zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 12 uur

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

Commissie voor Juridische Bijstand

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen

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

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

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

eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur

schepen Mien Van Olmen

Opvanggezinnen:

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

Geen zitdag op dinsdag 1 mei.

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

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.
- Zitdag in Dorpshuis Noorderwijk: elke dinsdag van 9.30 tot
10.30 uur
- Zitdag in Dorpshuis Morkhoven: elke dinsdag van 11 tot 12 uur
- Dienst rechtshulp OCMW: maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9 tot 11.45 uur en maandagavond van 18 tot 20 uur
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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

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

Gesloten op dinsdag 1, donderdag 17, vrijdag 18 en
maandag 28 mei

Gesloten op dinsdag 1, donderdag 17, vrijdag 18 en
maandag 28 mei

Gesloten op dinsdag 1, donderdag 17, zondag 27 en
maandag 28 mei

14.00-16.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op zondag 27 mei

RECYCLAGEPARK

Gesloten op dinsdag 1 en donderdag 17 mei

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 dinsdag 1, donderdag 17, vrijdag 18 en
maandag 28 mei

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 op zaterdagen
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00 5 en 26 mei
open van
18.00-19.30

Gesloten op dinsdag 1, donderdag 17, vrijdag 18,
zaterdag 19, zaterdag 26 en maandag 28 mei

Gesloten op dinsdag 1, donderdag 17, vrijdag 18 en
maandag 28 mei

Gesloten op dinsdag 1, donderdag 17, vrijdag 18 en
maandag 28 mei

9 tot 12 uur

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
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 dinsdag 1, donderdag 17, vrijdag 18 en
maandag 28 mei

Gesloten op dinsdag 1, donderdag 17, vrijdag 18 en
maandag 28 mei

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 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

Spel van de Roetaert
Dinsdag 1 mei - Grote Markt
Inschrijven vanaf 13.30 uur

16

mei 2012

