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Samen Herentals
Op zondag 3 juni opent de nieuwe sociale campus aan de Lierseweg zijn deuren. U kunt er winkelen in de nieuwe Kringwinkel en
kennismaken met de verschillende diensten van het OCMW. De sociale campus is het resultaat van intensieve samenwerking tussen
het OCMW en de Kringwinkel Zuiderkempen. Het totale project kost
3.603.501 euro, waarvan 3.210.443 euro voor de nieuwbouw. Het
OCMW neemt 44 procent voor zijn rekening, de Kringwinkel 56 procent.

Sociale campus
De bouw van de campus is een unieke kans geweest om de oude
spiegelfabriek te renoveren. De Kringwinkel krijgt nu de kans om zijn
winkel uit te breiden en het OCMW kan al zijn atelier- en opleidingsinitiatieven op een plaats huisvesten. Een belangrijke troef van de
nieuwe campus is de professionele leskeuken. Die wordt gebruikt
om mensen op een gezonde maar goedkope manier te leren kokkerellen en om werkzoekenden voor te bereiden op een taak in de
horeca.

Open dag
Onder het motto ‘Samen Herentals’ kunt u op 3 juni genieten van
muziek, mode, kunst, graffiti, workshops, lekker eten en een drankje. Voor deze open dag sloegen heel wat organisaties de handen in
elkaar: het OCMW, serviceclub Lakenpoortse Lions, Tabula Rasa, De
Klink, De Dorpel, De Fakkel, Den Brand, ’t Peeseeke/Digidak, Vor-

mingplus Kempen, VELT, de vrouwenraad, Vriendengroep Diependaal, deN Babbelhoek, de KAV en de KVLV. De optredens zijn van De
Nachtwacht, kinderkoor W.A.N.T.E.D.,
de Herentalse linedancers en Locorotondo.
Meer informatie:
OCMW, Nederrij 133/A, tel. 014-24 66 40

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. De
zomer start met onze jaarlijkse braderij. De handelaars kozen dit jaar voor een vernieuwde formule.
Zaterdags wordt de braderij niet meer afgesloten met het klassieke vuurwerk, maar met een nieuw
muzikaal evenement voor iedereen: Herentals Zingt.
Het officiële Tourcriterium Herentals Fietst en Feest wordt net als de voorbije jaren ongetwijfeld
de topper van de zomer. De organisatie zal weer tienduizenden wielerliefhebbers naar onze stad
lokken met sterren 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 vijfde editie van onze Donderse Dagen.
En ook filmliefhebbers komen dit jaar weer aan hun zomerse trekken: Zomerfilms programmeert
vier kwaliteitsfilms in ’t Schaliken.
Ook in onze deelgemeenten staan feesten op het programma, met de Ronde Van Noorderwijk en
Morkhovenkermis. De Ronde van Noorderwijk is ondertussen een echte klassieker. Deze loopwedstrijd tussen de verschillende wijken beheerst een week lang het dagelijkse leven van vele
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 wandel- en fietstochten. Daarover leest u alles in deze Stadskrant.
We wensen u een deugddoende vakantie.

Uw burgemeester,
Jan Peeters
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Nieuwe parkeerregeling van kracht in sector West
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Aankondigingen voor de Stadskrant van
september moeten uiterlijk op woensdag
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
Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het
gemeentelijk informatieblad van Herentals met
bpost. In het beste geval vindt u de Stadskrant
pas enkele dagen na de eerste van de maand
in de brievenbus. U kan de Stadskrant
sneller in huis halen met de website van het
stadsbestuur.
Op www.herentals.be kunt u op het einde van
elke maand de Stadskrant voor de volgende
maand downloaden. Klik op
Dienstverlening > Actueel > Stadskrant
of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.
Volstaat deze online-Stadskrant voor u en
vindt u het niet langer nodig om een gedrukt
exemplaar te ontvangen? Laat het ons weten:
communicatie@herentals.be.
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Op 1 juni wordt in sector West van het stadscentrum de blauwe zone uitgebreid. De blauwe
zone geldt voortaan in Stadspoortstraat, de Paepestraat, Kerkplein, Collegestraat, Wasserijstraat, Gildelaan, Sint-Jansstraat, Herenthoutseweg (tussen Kerkplein en Sint-Jansstraat) en
het parkeerterrein Vest/Bovenrij. Woont u in de sector West, dan kunt u met een bewonerskaart onbeperkt parkeren in deze straten. De oude bewonerskaarten blijven geldig tot hun
vervaldag, maar u kunt ze alleen gebruiken in de straat die op de kaart staat.
Meer informatie:
technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Buurtvrijwilligers, een goede zaak
De stad moedigt iedereen aan om de leefbaarheid in
ieders omgeving mee te helpen verbeteren. Een van
de manieren om dat te doen, is buurtvrijwilliger worden. Buurtvrijwilligers zorgen voor een nettere buurt
door zwerfafval op te ruimen. Ze vegen de straatgoten
en onderhouden het groen. Ondertussen werkt er al
een dertigtal buurtvrijwilligers in de verschillende wijken van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Het
stadsbestuur ondersteunt deze buurtvrijwilligers met
vuilniszakken, handschoenen en ander werkmateriaal.
Officiële buurtvrijwilligers krijgen een buurtvrijwilligerscontract en zijn daardoor verzekerd voor het vrijwilligerswerk dat ze doen. Wilt u ook buurtvrijwilliger
worden, neem dan contact op met de dienst preventie
van de stad.
Meer informatie:
dienst preventie, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Vergroot de Hoop
De stad neemt opnieuw deel aan de actie Vergroot de Hoop. Tussen 15 juni en 31 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, eenjarig 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 24 uur naar het recyclagepark. Per kubieke meter ingezameld snoeisel gaat er 50 euro naar de vzw Olivia Hendrickx
Research Fund.
Meer informatie:
milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Dertig jaar jumelage IJsselstein en Herentals
De band tussen IJsselstein en Herentals
bestaat dit jaar dertig jaar. Om dat te vieren, organiseert het jumelagecomité een
feestelijke activiteit op zaterdag 9 juni. In
de Lakenhal is er vanaf 13 uur een tentoonstelling en op de Grote Markt staat
een infostand over onze Nederlandse
zustergemeente. Van 13.30 tot 16.30
uur is er kinderanimatie met een ballonnenclown en een grimestand. U kunt er ook genieten van lekkere proevertjes. Om 16.30 uur
laten we massaal ballonnen met vriendschapskaartjes de lucht in. Als uw kaartje wordt teruggestuurd en het heeft de langste afstand afgelegd, wint u een overnachting in een IJsselsteinse
bed and breakfast. Op 16 juni zijn er in IJsselstein activiteiten om de verjaardag van de jumelage
te vieren.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88

Burgerbezoek aan IJsselstein
Op zaterdag 15 september organiseert het jumelagecomité een burgerbezoek aan onze zusterstad IJsselstein. De bus vertrekt om 9 uur aan het administratief centrum (Augustijnenlaan
30) en komt twee uur later aan in IJsselstein. Het stadsbestuur en het jumelagecomité van IJsselstein zorgen voor een goed gevuld programma. Om mee te gaan, moet u zich inschrijven bij
de dienst toerisme.
Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88

Stad bestrijdt onkruid
Vanaf dit jaar levert de stad extra inspanningen in de strijd tegen onkruid op voetpaden, pleinen en in goten. Dit gebeurt op milieuvriendelijke wijze. Het gebruik van pesticiden is dan ook
uit den boze. Twee medewerkers van de uitvoeringsdiensten doen twee weken per maand een
ronde langs de straten van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Ze verwijderen het onkruid
met een bosmaaier met onkruidborstel en met een gasbrander. Ook de kleine veegwagen doet
zijn ronde met speciale onkruidborstels op zijn machine. Deze ronde duurt een week en gebeurt
eenmaal per maand. Verder doet ook de grote veegwagen regelmatig zijn ronde om onkruid in
de goten te bestrijden. Het stadsbestuur vraagt u om de stoep voor uw eigen woning onkruidvrij
te houden. Dit is niet alleen een daad van goed burgerschap, maar ook een verplichting volgens
de politiecodex.

Infoavond
samenaankoop
groene energie
Wilt u besparen op uw energiefactuur
en bovendien uw steentje bijdragen tot
een beter milieu? Doe dan mee met de
provinciale groepsaankoop van honderd procent groene stroom en gas.
Van 18 juni tot 25 september kunt u zich
vrijblijvend inschrijven op www.samengaanwegroener.be. Half oktober krijgt u
een voorstel op maat met een duidelijk
zicht op uw mogelijke besparing. Pas
dan beslist u of u al dan niet verandert
van energieleverancier.
De samenaankoop van vorig jaar was
een groot succes. Meer dan 22.000 gezinnen gingen in op het aanbod van de
winnende leverancier. Zij bespaarden
gemiddeld 360 euro per jaar. Als u vorig
jaar overstapte, hebt u er alle baat bij
om opnieuw deel te nemen aan de samenaankoop. U kunt immers naadloos
overstappen en opnieuw van kortingen
op de energieprijs genieten.
Het stadsbestuur organiseert op
maandag 20 augustus om 20 uur
een informatieavond over de samenaankoop van groene energie. De
infoavond vindt plaats in de
schouwburg van cc ’t Schaliken. Als u
uw eindafrekening van gas en elektriciteit meebrengt, kunt u zich ter
plaatse inschrijven.
Meer informatie:
milieudienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

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

Stad neemt zwaluwen onder de vleugels
Zwaluwen zijn gemakkelijk herkenbare en graag geziene vogels. Hun aanwezigheid in de buurt
van huizen en boerderijen werd lange tijd als vanzelfsprekend beschouwd. Maar de laatste twintig jaar neemt hun aantal drastisch af. Om de boerenzwaluw, huiszwaluw en gierzwaluw te ondersteunen, geeft de stad in juni en juli een subsidie aan mensen die een huis hebben waar
zwaluwen nestelen. De subsidie geldt voor nesten voor de huiszwaluw, boerenzwaluw en gierzwaluw (hoewel die laatste geen echte zwaluw is).
Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50
of via www.herentals.be/aanvraagformulier-subsidie-zwaluwen
juni juli augustus 2012
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VERKIEZINGEN
Gemeenteraadsverkiezingen
De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op zondag 14 oktober 2012. U stemt dan ook voor de provincieraad. Om u alvast
voor te bereiden op de nieuwe stemprocedure, besteden we nu al de nodige aandacht aan deze belangrijke dag.

Infosessies voor nieuwe stemcomputers
Op zondag 14 oktober stemt u met nieuwe stemcomputers. Er zijn een
aantal belangrijke wijzigingen tegenover vorige verkiezingen. Zo verdwijnt de pen waarmee u vroeger uw stem moest uitbrengen. Voortaan stemt u gewoon met uw vinger. Een andere wijziging is dat u een
papiertje van de stemcomputer krijgt waarop uw stem is afgedrukt,
nadat u die hebt uitgebracht. Dit papiertje moet u dubbelplooien, en
dan inscannen aan de urne. Dit papiertje geeft u aan de voorzitter, die
het vervolgens correct in de urne steekt.
Om de nieuwe manier van stemmen overzichtelijk te maken, organiseert de stad infosessies in de verschillende deelgemeenten. Op
maandag 3 september is er een infosessie in het Dorpshuis van Morkhoven, op dinsdag 11 september in het Dorpshuis van Noorderwijk
en op donderdag 13 september in zaal ’t Hof. De infosessies starten
telkens om 13.30 uur.
Vanaf 1 september kunt u in de bibliotheek en in de wachtzaal van
het administratief centrum oefenen met de nieuwe stemcomputers.
De baliemedewerkers helpen u graag verder. U mag zo dikwijls langskomen als u wilt. Groepen maken een afspraak met de dienst communicatie.
Benieuwd naar de nieuwe stemprocedure:
surf naar www.herentals.be/verkiezingen

Volmacht
Wanneer u niet kunt gaan stemmen, kunt u een andere kiezer een
volmacht geven om in uw plaats te gaan stemmen. U moet dan het
volmachtformulier (A95) invullen en binnenbrengen bij de dienst burgerzaken, samen met uw kiesbrief en met een bewijs dat aantoont dat
u niet kunt komen stemmen (attest werkgever, attest dokter, ...). Als
u om privé-redenen in het buitenland verblijft (reis, familiebezoek, ...)
moet u de nodige bewijsstukken voorleggen. U krijgt dan een attest
van de burgemeester.
U kunt een volmacht geven aan iedere andere kiezer die zelf aan de
stemming deelneemt. De oude regel die de volmacht beperkte tot familieleden, bestaat niet meer. De volmachtkrijger kan per verkiezing
maar één stem bij volmacht uitbrengen.

Verkiezingswebsite
Alle informatie over de verkiezingen vindt u op de site van de Vlaamse
overheid: www.vlaanderenkiest.be. Hier vindt u na de verkiezingen
ook de officiële uitslagen terug.

Voor wie kiest u?
Op 14 oktober 2012 kiest u een nieuwe gemeenteraad en provincieraad. De gemeenteraad kiest vervolgens het college van burgemees4
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ter en schepenen. De gemeenteraad, de provincieraad en het schepencollege hebben een mandaat van zes jaar.

Wanneer mag u stemmen?
Op zondag 14 oktober 2012 kunt u in Herentals stemmen van 8 uur
tot 15 uur.

Wie mag stemmen?
De stemming is verplicht voor alle Belgen die ouder zijn dan 18 jaar,
en over al hun rechten beschikken. Niet-Belgen kunnen een aanvraag
indienen om te mogen stemmen. Als zij toestemming krijgen om te
stemmen, zijn ook zij verplicht om te komen stemmen.

Europese medeburgers, stem mee!
Bij de komende verkiezingen mogen ook mensen met een nationaliteit van een EU-land meestemmen. In Herentals zijn er zo’n 553
EU-medeburgers die daarvoor in aanmerking komen. Goed nieuws
dus voor de talrijke Nederlanders (237), Duitsers (54), Britten (46),
Polen (55) en Portugezen (53) in Herentals. Dit gebeurt niet automatisch: u moet zich voor einde juli inschrijven op de kiezerslijst van
de stad. Daarvoor gaat u langs bij de dienst burgerzaken op het administratief centrum. De nodige papieren liggen klaar. Ook niet-EU
burgers die al meer dan 5 jaar wettelijk in ons land verblijven, hebben stemrecht bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook zij
moeten zich eerst inschrijven bij de dienst burgerzaken. Mensen
van wie de toekomst hier in onze stad ligt, en wiens kinderen en
kleinkinderen hier in onze gemeente zullen opgroeien, kunnen zich
zo ook uitspreken over het bestuur van onze gemeente.

Meer informatie en formulieren
dienst burgerzaken, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, www.herentals.be/verkiezingen

VEILIG OP VAKANTIE
Tips om uw woning in alle veiligheid te verlaten
U vertrekt op vakantie? Even lekker ontspannen en daarna in uw vertrouwde woning terugkomen? Die terugkomst kan minder fijn zijn als
er brand is uitgebroken, of wanneer uw woning bezoek kreeg van inbrekers. Om dit te voorkomen, geeft de stad u graag enkele tips om met
een gerust gemoed op reis te vertrekken.

Voorkom inbraak en diefstal
• Laat geen afwezigheidsbericht achter op uw deur.
• Vermeld uw vakantieplannen niet op sociale media als Facebook of
Twitter.
• Zet thuisleveringen van de bakker of de melkboer stop.
• Maak geen vermelding van uw afwezigheid op uw antwoordapparaat.
• 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 halen.
• Trek geen aandacht wanneer u vertrekt.
• Breng uw gegevens niet aan op uw bagage, maar liever aan de binnenkant.
• Controleer de beveiliging van ingangen: ramen, deuren, keldergaten, koepels en dakvensters.
• Bewaar uw ladders en tuingereedschap binnenshuis.
• Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen dingen: gsm, videomateriaal, laptop, enz.
• Berg waardevolle spullen op in een kluis of bij een bank.
• Noteer de serienummers van waardevolle dingen (formulier beschikbaar op www.besafe.be).
• 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 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.
• Breng uw alarmcentrale op de hoogte van uw vertrek.

Vermijd brand
• Vermijd brandbare vloeistoffen of bewaar ze 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.
• Stel, bij vertrek in de winter, de temperatuur van de verwarming
lager in.
• Plaats alle brandbare materialen op voldoende afstand van warmtebronnen.
• Sluit de toevoer van al deze apparaten af: boiler, gasfles, gasfornuis,
enz.

Woningtoezicht door de politie
U kunt de politie vragen om tijdens uw afwezigheid uw woning in de
gaten te houden. Dat kan via een onlineformulier op de website van
de politie of op die van het stadsbestuur. Zo kunt u genieten van een
ongestoorde en prettige vakantie.

Meer informatie
Dienst preventie, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50,
info@herentals.be,
www.herentals.be
politiezone Neteland,
Molenvest 23,
tel. 014-24 42 00,
info@politieneteland.be,
www.politieneteland.be

Op vakantie met astma of allergie
In Europa hebben tientallen miljoenen mensen astma of een allergie. Deze patiënten hebben specifieke behoeften als ze op vakantie
gaan. Sinds kort is er daarom de website Luchtig Logeren. Daarop
vindt u een onafhankelijke selectie van vakantieverblijven waar
niet gerookt mag worden, waar huisdieren niet toegelaten zijn en
waar geen kamerbreed tapijt ligt.
Meer informatie:
www.luchtiglogeren.eu
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Op stap in eigen stad
Zomerwandelingen en fietstochten

Zomerse zoektochten

Kinderzoektocht

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 (uitgezonderd voor de wandeling op 29 juli).

Wandelaars en fietsers kunnen ook dit jaar
deelnemen aan een pittige zoektocht in Herentals en omgeving. De wandelzoektocht
loopt langs de mooiste plekken van Noorderwijk. Als u onderweg de antwoorden vindt
op de vragen, de foto-opdrachten en de
woordpuzzel, maakt u kans op een waardevolle prijs.

En er is meer: met de nieuwe kinderzoektocht kunnen kinderen van zeven tot
twaalf jaar de stad op een uitdagende en
creatieve manier ontdekken. Het parcours
is ongeveer vijf kilometer lang. 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.

Voor de fietsers is er de jaarlijkse fietszoektocht van het Groene Neteland. De fietstocht
is ongeveer 35 kilometer lang. Het vertrekpunt
is de Herentalse Grote Markt. De fietstocht
loodst u langs de mooie plekjes van Grobbendonk, Herenthout, Olen, Nijlen en Bevel.
Deelnemers maken kans op een leuke prijs.
De brochures zijn te koop bij de dienst toerisme en kosten 2,50 euro.

Wandelen
Zondag 1 juli: Van grote en kleine lieden
(vertrek aan kasteel Le Paige)
Zondag 8 juli: Herentalse straatnamen
(vertrek aan de Lakenhal)
Zondag 22 juli: Verdwenen industrie
(vertrek aan de Lakenhal)
Zondag 29 juli: De Herentalse Vennen: ten
kunstige Voeten uit
(vertrek aan de Lakenhal)
Tijdens deze wandeling brengt u een kennismakingsbezoek aan het Art Centrum Hugo
Voeten. De rondleiding duurt ongeveer drie
kwartier en kost 5 euro. Het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven en betalen kan
vanaf 1 juni bij de dienst toerisme.
Zondag 5 augustus: Kruisberg en omgeving
(Vertrek aan kasteel Le Paige)
Zondag 12 augustus: De rijke geschiedenis
van Noorderwijk
(vertrek aan de Sint-Bavokerk)
Zondag 26 augustus: Sagen en legenden
(vertrek aan de Lakenhal)

Fietsen
Zondag 15 juli: Louis Neefs-fietstocht
(vertrek aan kasteel Le Paige)
Zondag 19 augustus: Fietsen door groen
Neteland (vertrek aan de Lakenhal)
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De brochure is te koop bij de dienst
toerisme en de jeugddienst en kost
2,50 euro.

Op stap in eigen stad
Historische fietstocht door Noorderwijk en Morkhoven
Sinds vorig jaar kunt u een leuke fietstocht maken langs de mooiste plekjes van
Noorderwijk en Morkhoven. Tijdens de tocht
van 17 kilometer rijdt u langs de Zandkapel,
D’Hesselshof, de Sint-Niklaaskerk, het herdenkingsmonument op Berteneinde, het
Schedelhof, de Hogewegmolen, het kasteel
van Noorderwijk, het Paviljoen en hoeve
De Kijfelaar. De brochure is gratis beschikbaar bij de dienst toerisme en op
www.uitinherentals.be.

Digitale stadswandeling
Op wandel met uw mp3-speler! De stadswandeling op mp3 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 mp3-speler huren voor slechts 1 euro, of u kunt het geluidsbestand downloaden op www.storynations.
com/travel.

De Schakel
Op zondag 26 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 (Grote Markt 41). Vertrekken kan tussen
8 en 14 uur. Vanuit Herentals kunt u kiezen
voor verschillende routes van verschillende
afstanden. In de tuinzaal en op het terras
kunt u genieten van een heerlijke verfrissing,
een snelle snack en streekbieren. Er is ook
livemuziek.

zeshonderdste verjaardag van het Wonder
van de Hegge (1412) kunt u in juli en augustus een kleine tentoonstelling bezoeken over
de twee schilderijen die Antoon Van
Ysendyck in 1823 en 1824 maakte over dit
wonder.

Art Center Hugo Voeten
Onlangs opende op de oever van het
Kempisch Kanaal het Art Center Hugo
Voeten. In de kunst-en-tentoonstellingsruimte van wel negen verdiepingen stelt
kunstverzamelaar Hugo Voeten zijn uitgebreide en veelzijdige kunstverzameling
tentoon. U kunt het Art Center elke eerste
zondag van de maand bezoeken. De rondleiding begint om 10 uur, duurt ongeveer
twee uur en kost 15 euro per persoon. Door
de grote belangstelling zijn heel wat maandelijkse rondleidingen volgeboekt. Daarom
organiseert het Art Center Hugo Voeten
extra rondleidingen op 1 juli, 11 juli en
21 juli. Inschrijven kan via de website. Groepen van 15 tot 50 personen kunnen het Art
Center ook op afspraak bezoeken. Een bezoek
kost 80 euro per groep, vermeerderd met
12 euro per bezoeker.
Art Center Hugo Voeten,
Vennen 23, tel. 0475-55 51 25,
bart@office.hugovoeten.org,
www.artcenter.hugovoeten.org

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Tijdens de zomervakantie kunt u in Hidrodoe
het fenomeen pareidolie ontdekken. Nooit
van gehoord? Toch kent u het. Een gezicht
in het water, een dier in de wolken; onze
hersenen proberen structuur te brengen,
en zo ziet u dingen die er eigenlijk niet zijn.
Een mooi voorbeeld daarvan zijn de betoverende waterfoto’s van kunstfotograaf Rudy
Van Kersebeeck. Tijdens de zomervakantie
kunt u kennismaken met zijn werk. U maakt
bovendien kans om een uniek stuk uit deze
tentoonstelling te winnen.
Verder kunt u in Hidrodoe natuurlijk ook de
wereld van water ontdekken. Meer dan 120
interactieve opstellingen, zowel binnen als
buiten, leren u alles over water. Ontdek de
waterstofraket, de gigantische zeepbellen,
de waterdammen, het Romeinse badhuis,
de waterparaplu en de springfonteinen. Hidrodoe is elke dag open van 9.30 uur tot 17
uur, uitgezonderd op woensdag en zaterdag.
Tickets kosten 7,50 euro. Kinderen betalen
5,50 euro.
Hidrodoe (PIDPA), Haanheuvel 7,
tel. 014-44 26 58, www.hidrodoe.be

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

Meer informatie: www.schakel.be

Openingstijden infokantoor
Bezoek de Sint-Waldetrudiskerk
Van 2 mei tot 30 september kunt u de
Sint-Waldetrudiskerk bezoeken. De kerk is
dan open van woensdag tot en met zondag
van 14 tot 17 uur. Ter gelegenheid van de

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.
juni juli augustus 2012
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Lokale band op vijfde verjaardag cc ’t Schaliken
Op 29 en 30 september organiseert cc ’t Schaliken
allerlei activiteiten om zijn vijfjarig bestaan te vieren. Op het buitenplein zijn er op 29 september
gratis optredens. Voor het allereerste optreden
van dit feestjaar is het cultuurcentrum op zoek
naar een lokale band. Alle muziekgenres komen
in aanmerking: pop, rock, hiphop, elektro, … Wilt
u van de vijfde verjaardag van cc ’t Schaliken mee
een feest maken? Stuur dan voor 1 juli een demo
en een korte bio op naar cc ’t Schaliken.

Vriendenpas
Cc ’t Schaliken schaft het abonnementensysteem af en start in het nieuwe cultuurseizoen met
de Vriendenpas. Voortaan zijn er voor elke voorstelling maar twee prijzen: een basistarief en een
vriendenprijs. Met uw Vriendenpas geniet u van de vriendenprijs. De Vriendenpas kost 10 euro
(5 euro voor –26-jarigen), geldt voor één seizoen en is strikt persoonlijk. Met de Vriendenpas
betaalt u het goedkoopste tarief voor elke voorstelling in het cultuurcentrum, ongeacht hoeveel
voorstellingen u bezoekt. Voor de films hebt u recht op 1,50 euro korting. U verdient een Vriendenpas al terug als u voor vier voorstellingen tickets reserveert.

Startdatum ticketverkoop
De ticketverkoop voor het seizoen 2012-2013 start op zaterdag 9 juni om 10 uur. De deuren van de foyer gaan open om
9 uur. U ontvangt dan een volgnummer. Vanaf 10 uur kunt u
het bestelformulier afgeven in de foyer van cc ’t Schaliken. U
kunt maximaal één bestelformulier afgeven. Met dit bestelformulier kunt u maximaal acht tickets per voorstelling bestellen. U kunt er ook Vriendenpassen mee kopen. Ook als u geen
vriend wilt worden of maar voor één voorstelling tickets wilt, kunt u op 9 juni met het bestelformulier tickets bestellen. Deze eerste dag van de ticketverkoopt duurt tot 14 uur.

Cc ’t Schaliken zoekt kunstenaars
Van 13 oktober tot en met 4 november 2012 stelt cc ’t Schaliken een aantal werken uit de vaste
collectie van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) tentoon in kasteel Le
Paige. Voor deze tentoonstelling zoekt cc ’t Schaliken nog lokale kunstenaars die een artistiek
antwoord willen bieden op deze werken. De werken worden samen tentoongesteld en brengen
een unieke twee-eenheid tot stand. Wilt u hieraan meewerken en uw werk exposeren in deze bijzondere expositie? Mail dan voor 29 juni uw reflectievoorstel, waarin u uitlegt welk werk u gaat
creëren als antwoord op een van de werken van het M HKA, aan cultuurcentrum@herentals.be.
Het cultuurcentrum bespreekt uw voorstel met het M HKA. Uiterlijk op 16 juli krijgt u van cc ’t
Schaliken reactie op uw voorstel. De lijst van tentoongestelde werken van het M HKA vindt u op
de website van cc ’t Schaliken.

Info en tickets:
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
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FC Bergman
Terminator Trilogie
Donderdag 31 mei, vrijdag 1 juni en
zaterdag 2 juni om 20.15 uur
op het nieuwe parkeerterrein
van Industriedijk 12, 2300 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
bij het gloren van de eenentwintigste
eeuw. Een eeuw waarin de keuzemogelijkheden voor een gelukkig leven voor
het grijpen liggen. ’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)

Encantar en klavecimbel,
gamba en blokfluit
Amor mi fa morire
Vrijdag 8 juni om 20 uur
in de Sint-Catharinakerk, Begijnhof
Met Amor mi fa morire brengt Encantar
zestiende-eeuws liefdesverdriet aan de
hofkapel in Rome op het podium. De
liefde met haar vele intense en lieflijke
momenten, maar helaas ook met haar
bedrog en pijn, is de grondtoon van dit
programma. Voor Amor mi fa morire
zingt Encantar samen met een klavecimbel, gamba en blokfluit. Encantar was
laureaat van Gouden Vleugels, een wedstrijd voor debuutensembles en winnaar
van de Klara Tandemtrofee 2009.
Toegang: 12 euro / 10,50 euro (korting)
/ 9 euro (abo)

cultuur
Academie voor Beeldende Kunst
Eindwerken laureaten
Van zaterdag 16 juni tot en met zondag 24 juni
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
kasteel Le Paige
Naar jaarlijkse gewoonte tonen
de laureaten van de Stedelijke
Academie voor Beeldende Kunst
hun werk in kasteel Le Paige. Het
werk verlaat voor de eerste maal
de beschermende muren van de
academie. Daar konden de kunstenaars zich, met gelijkgezinden
en onder professionele begeleiding, jarenlang bekwamen in
schilderen, beeldhouwen of tekenen. Daar leerden ze zich uitdrukken in grafiek of keramiek, in
video- en animatiekunst. Het was een persoonlijke en intense zoektocht, waarvan ze de resultaten graag met u willen delen.
Toegang: gratis

Vitrine
De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst doet een aardige duit in het zakje om Herentals
als kunststad mee op de kaart te zetten. Zo is de Vitrine ondertussen een vaste waarde binnen
de werking van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst. Het geeft de leerlingen de kans
om eigen werk te tonen aan een ruimer publiek. Lost and Found, een grafiektentoonstelling van
Corinne Paciorkowski, opent op woensdag 6 juni om 20 uur. U kunt de expo bezoeken van 9 juni
tot en met 26 september tijdens de openingsuren van de academie. Tijdens de schoolvakanties
is de Vitrine enkel langs buiten te bezichtigen.

Open dagen
Op zaterdag 16 en zondag 17 juni en op zaterdag 1 en zondag 2 september bent u tussen 11 en 18
uur welkom op de open weekends in de Stedelijke Academie (Markgravenstraat 77). Kom zeker
langs en ontdek de kunstenaar in u.
Meer informatie:
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 77,
tel. 014-28 51 55, www.uitinherentals.be/kunstacademie

Herentals Zingt
Zaterdag 30 juni
Van 20 tot 24 uur
Grote Markt
De afsluiter van de braderie is ongetwijfeld een evenement van formaat.
Met Herentals Zingt krijgt onze stad immers het programma van Vlaanderen
Zingt op bezoek. Vlaanderen Zingt bestaat ondertussen vijftien jaar en kreeg
al massa’s mensen aan het zingen in
Antwerpen, Tienen, Nieuwpoort,
Leuven, Lokeren en Gent. Op het podium staan een aantal Herentalse zangers en zangeressen die u meenemen
door een fantastisch en vrolijk repertoire met nummers als Country Roads,
Als een leeuw in een kooi, Laat de zon
in je hart of Les lacs du Connemara. Iedereen op de Grote Markt heeft een
krantje met daarin de teksten van alle
liedjes. U kunt dus uitgebreid en zonder
gêne meezingen. U kunt dit krantje een
week vooraf bij de stadsdiensten afhalen, zodat u nog ruim de tijd hebt om
uw teksten in te oefenen.
Als opwarmer treedt Wim Leys op met
zijn band @fundum.
We zijn nog op zoek naar een dertigtal
podiumzangers en -zangeressen. Ambiance kunnen maken is veel belangrijker dan zangtalent. Wilt u met uw
vereniging of als individu deelnemen
aan dit spektakel, en kunt u zich vrijmaken op 30 juni van 20 tot 24 uur, geef
dan een seintje aan de dienst toerisme
(Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be).
Meer informatie:
www.vlaanderenzingt.be

Uitreiking van de Nestor
Zaterdag 25 augustus om 15 uur in de schouwburg
Op 25 augustus organiseert de cultuurraad in samenwerking met het literaire tijdschrift
Heibel, cc 't Schaliken en stad Herentals de jaarlijkse uitreiking van de Nestor. Op het programma staan onder andere een verhaal met Erik Goris, een interview met De Strangers, een
optreden van Luc Caals en gedichten door Jo Gisekin.
De toegang is gratis, maar u moet zich wel inschrijven.
Dat kan vanaf 1 juli bij Frans Depeuter, depeuter.frans@telenet.be
juni juli augustus 2012
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DONDERSE DAGEN
Gratis pop- en beiaardoptredens op het
buitenplein van cc ’t Schaliken

Brahim – Beats ’n Basses
Donderdag 19 juli om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Jim Cole – When Love Is Not Enough
Donderdag 5 juli om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Beiaard Lakenhal
Koen Van Assche
Donderdag 9 augustus om 20.30 uur
Grote Markt

Beiaard Lakenhal
Koen Van Assche
Donderdag 16 augustus om 20.30 uur
Grote Markt

Vlaams zanger, toetsenist, gitarist, componist en muziekproducer Jim Cole opent Donderse Dagen met good old soul, krassen op
de ziel en slagen onder de gordel. Zijn prachtige stem bracht hem als backingvocalist bij
Tom Dice naar Oslo en naar het Sportpaleis
voor de optredens van Clouseau. Vorig seizoen toerde hij langs de cultuurcentra met
Motown - 50 years and more met Sandrine
en Brahim. In 2008 bracht hij Soul in 2 uit,
met de hit Someday Charlotte. In 2011 volgde When Love Is Not Enough, waarin Stax en
Motown duidelijk aanwezig zijn.

U kent Brahim zeker nog van Idool en Eurosong. Tegenwoordig biedt hij een meer internationaal geluid met soulinvloeden, r&b
en hedendaagse klanken. Brahim komt naar
Herentals met zijn fantastische partyproject
Beats ’n Basses, waarin hij zingt en plaatjes
draait. Brahim neemt u, samen met zijn muzikale soulmate DJ Bab, mee op een trip van
meezingbare hits. Genieten en dansen is de
boodschap op deze Donderse Dag.

Chris D. Smith – Blues, rock & country Voor de eerste twee beiaardconcerten beDonderdag 2 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Naragonia Quartet – Folk
Donderdag 12 juli om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
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Het Naragonia Quartet brengt eigenzinnige
balfolk met een verfijnd, maar energierijk
klankuniversum. In 2011 nam het Naragonia
Quartet de cd Batiska op, die nationaal en
internationaal heel goede kritieken ontving.
Pascale Rubens (diatonische accordeon en
viool), Toon Van Mierlo (doedelzakken, sopraansax en diatonische accordeon), Maarten
Decombel (mandola en gitaar) en Wouter
Vandenabeele (viool) garanderen u een
prachtige avond voor luisteraars en dansers.
10
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Chris D. Smith is een nieuwe naam aan het
Belgische muziekfirmament. Zijn muziek zit
diep geworteld in de Amerikaanse rootsmuziek: de countryrock van Nashville, de rock’n-roll van Memphis en de singer-songwriters
van de Westcoast. In april 2011 bracht hij
zijn debuut-cd Words uit. Live staan Chris D.
Smith (zang, gitaar, mondharmonica), Lenn
Dauphin (bas, contrabas), Chris De Nauw
(gitaar) en Tim Coenen (drums) garant voor
muzikaliteit, kwaliteit en ambiance. Chris D.
Smith brengt een mengeling van eigen nummers en covers van zijn muzikale helden: Bob
Dylan, Neil Young, Carl Perkins, ….
e
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speelt Koen Van Assche de beiaard van de
Lakenhal. Hij brengt u een aangename mix
van licht klassieke muziek, jazz en pop. U kunt
van het concert genieten vanaf een terras of
bank op de Grote Markt. Koen Van Assche is
dit jaar 26 jaar stadsbeiaardier van Herentals.
Hij is stadsbeiaardier van Turnhout en Leuven
en docent beiaardspel aan een aantal stedelijke academies. Hij won verschillende prijzen
tijdens internationale beiaardwedstrijden.

Zomerfilm
PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Mobiele beiaard
Koen Van Assche en
Pulse Percussion Trio

Op vier zaterdagen in juli en augustus kunt u op het buitenplein van cc ’t Schaliken genieten van
fijne zomerfilms. De films beginnen rond 22 uur, bij invallende duisternis. De deuren gaan open
om 21.30 uur. Vergeet uw trui of dekentje niet. De toegang bedraagt 5 euro.

Donderdag 23 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

The Adventures of Tintin:
The Secret of the Unicorn
Zaterdag 7 juli om 22 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Beiaardier Koen Van Assche speelt voor
het eerst samen met Pulse Percussion
Trio, drie professionele percussionisten. U
krijgt werk te horen van Gershwin, Garner
en Corea. Koen Van Assche is stadsbeiaardier van Herentals. Pulse Percussion Trio
staat garant voor muzikaal spektakel van
hoog niveau. De professionele slagwerkers
dompelen hun toeschouwers onder in een
unieke wereld van melodie en ritme, spanning en rust. 45 klokken, twee marimba's,
een vibrafoon, drums, een hele verzameling trommels en andere percussie-instrumenten. 't Schaliken zal behoorlijk gevuld
zijn, en vooral met pittige ritmes.

Beiaard Lakenhal
Geert D'hollander
Donderdag 30 augustus om 20.30 uur
Grote Markt
Het laatste beiaardconcert van deze zomer speelt beiaardier
Geert D’hollander.
Geert
D’hollander
studeerde aan het
Antwerpse conservatorium piano, koordirectie, fuga en compositie en aan de Koninklijke Beiaardschool
in Mechelen. Hij won tal van internationale
beiaardwedstrijden en concerteert vaak
in het buitenland. In 1997 werd hij universiteitsbeiaardier aan de University of
California, waar hij beiaardgeschiedenis en
beiaardspel doceerde. In 1999 nam hij opnieuw de taak van stadbeiaardier op zich
in Antwerpen, Gent, Lier en Sint-Niklaas en
doceerde hij compositie aan de Koninklijke
Beiaardschool. Sinds 2006 doceert hij beiaardinterpretatie aan de Roosevelt Academy van de Universiteit van Utrecht.

Het verhaal van deze animatiefilm uit 2011 is gebaseerd op De krab met de gulden
scharen, Het geheim van de eenhoorn en De schat van Scharlaken Rackham. Regisseur Steven Spielberg gebruikte de motioncapturetechniek, waarbij bewegingen van acteurs via
de computer worden omgezet in animatie. Jamie Bell (Billy Elliot) speelt Tintin, de moedige jonge
reporter die in zijn zoektocht naar een goed verhaal terechtkomt in een wereld vol avontuur.

Hasta La Vista!
Zaterdag 21 juli om 22 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
Drie jonge gasten houden van wijn en vrouwen. Het eerste proeven ze met
plezier, van het tweede hebben ze nog geen kaas gegeten. Onder het mom
van een wijntour reizen ze naar Spanje om eindelijk eens van de grond te
gaan. Niets zal hen tegenhouden. Zeker niet het feit dat de eerste blind is, de tweede in een
rolstoel zit en de derde lam is. Hasta la Vista! is een dramatische komedie uit 2011 van regisseur Geoffrey Enthoven.

To Catch a Thief
Zaterdag 4 augustus juli om 22 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
De voormalige juwelendief John Robie leeft al jaren rustig in zijn villa aan de
Franse Rivièra. Zijn rust wordt verstoord wanneer een onbekende dief zijn
werkwijze imiteert. De politie gelooft dan ook dat John Robie de dader is.
Voor hem zit er niets anders op dan zelf de nieuwe juwelendief te ontmaskeren. To Catch
a Thief is een Amerikaanse romantische thriller uit 1955, gebaseerd op de roman van David
Dodge. Het is de 46ste film van regisseur Alfred Hitchcock, met in de hoofdrollen Grace Kelly
en Cary Grant.

Rise of the Planet of the Apes
Zaterdag 18 augustus juli om 22 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
Wetenschapper Will Rodman houdt zich in zijn strijd tegen alzheimer bezig
met genetische manipulatie op apen. Maar het experiment loopt uit de hand.
Een van de proefdieren, Caesar, begint zich intellectueel snel te ontwikkelen.
Rise of the Planet of the Apes is een Amerikaanse sciencefictionfilm van Rupert Wyatt uit 2011.
De film, met in de hoofdrollen James Franco, Freida Pinto, John Lithgow en Andy Serkis, duurt
105 minuten.
juni juli augustus 2012 11

BEDANKT
BETAALBAAR WONEN
VOOR
HETaanUITHANGEN
Al eens gedacht
een sociale woonlening?
VAN DEZE AFFICHE

Herentals

PROGRAMMA
Vlaamse Woonlening

Vlaams Woningfonds

FEEST

Een woning kopen of renoveren is duur. U kunt hiervoor een woonlening aangaan bij een bank. Maar als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u ook een sociale lening aanvragen. De rentevoet die u daarop betaalt, ligt vaak beduidend lager. Als inwoner van Herentals kunt
u bij de onderstaande instanties aankloppen voor zo’n lening.

Als u aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoet, kunt u bij de Het Vlaams Woningfonds kent sociale leningen toe aan gezinnen met
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een Vlaamse een begrensd inkomen en minstens één kind ten laste. U kunt een
www.herentalsfeest.be
Woonlening krijgen voor de aankoop van een woning die minstens lening aanvragen voor het aankopen, bouwen
en renoveren van een
dertig jaar oud is en die gerenoveerd moet worden. U kunt maximaal woning. Ook de aankoop van een bouwgrond behoort tot de moge191.190 euro lenen en u mag niet meer dan 181.190 euro betalen voor lijkheden.
de aankoop van de woning. Daarnaast
de kostprijs
van de nood-LU & GVA attractiepark, klimmuur (Grote Markt)
13.00moet
- 20.00
Randanimatie:
Ook bij deze lening moet uw woning aan een aantal voorwaarden volzakelijke renovatiewerkzaamheden minstens 10.000 euro bedragen.
Adventurepark (Kerkplein
29 de
Bnverkoopwaarde
Log)
doen. Zo mag
van de woning maximaal 191.190
U kunt bij de VMSW ook een krediet aanvragen als uw woning wilt reeuro bedragen en mag het woonvolume bij een nieuwbouw de 590
noveren, een huis wilt bouwenPODIUM
of een sociale koopwoning wilt kopen.
kubieke meter niet overschrijden. Dit zijn de voorwaarden voor een
Meer informatie:
gezin met
kind ten laste.
bouwvolume nemen
14.00 - 18.45 Kindernamiddag met
o.a.één
optreden
van Verkoopwaarde
kinderband &enkindervedetten
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW),
toe naargelang het aantal kinderen ten laste.
20.30 - 20.55 Opening door onze Live Band “The Bul Dogs”. Presentatie Caren Meynen
Begijnenstraat 1 in Herentals, tel. 014-23 29 21,
Vlaams Woningfonds houdt een zitdag in het administratief cen21.00 - 24.00 The Bul Dogs metHet
guests
info@vlaamsewoonlening.be, www.vlaamsewoonlening.be
trum (Augustijnenlaan 30) op elke eerste en derde dinsdag van de
24.00 - 03.00 Open Air Party opmaand
de Grote
van 14Markt
tot 16 uur.

27 juli 2012

MARKT
13.00 - 20.00 Kindergrime

Meer informatie:
Vlaams Woningfonds, tel. 03-238 60 34,
ddlant@vlaamswoningfonds.be
www.vlaamswoningfonds.be

Sociale kredietmaatschappijen
PARCOURS
15.30 - 17.30 Kinderloopkoers (15
reeksen en
afhankelijk
leeftijd) zijn
Naastverschillende
de Vlaamse Woonlening
het Vlaamsvan
Woningfonds
er
in
de
provincie
Antwerpen
ook
een
aantal
niet-gesubsidieerde
16.26 - 16.36 Loopkoers voor G-atleten (200m / jongens & meisjes)
sociale kredietmaatschappijen. Hier kunt u geld lenen voor het bou18.30 - 20.30 LU 2U van Hertals (stratenloop) met op verschillende plaatsen optredens
wen, kopen of verbouwen van uw enige eigen woning. De waarde van
uw woning mag maximaal 218.000 euro bedragen. Dat bedrag stijgt
TENT
met vijf procent per persoon ten laste. Bij deze maatschappijen is er
bovengrens
op het inkomen. U kunt vaak het volledige bedrag
13.00 - 20.00 inschrijvingen LUgeen
2U van
Hertals
van de geschatte verkoopprijs of aankoopprijs lenen en dit zonder ver15.35 - 17.30 uitslagen en prijsuitreikingen
van de verschillende kinderreeksen
hoging van de rentevoet.

(direct volgend op de aankomst van een kinderreeks)
Meer informatie:

13.30 - 16.30 Bal Populaire voorKempens
55+sers
Woonkrediet, Parklaan 113 in Turnhout, tel. 014-42 09 49,
www.kempenswoonkrediet.be
20.45 - 21.00 Uitslag LU 2U vaninfo@kempenswoonkrediet.be,
Hertals
Sociaal Woonkrediet Middenkempen, Tongerlodorp 1 in Westerlo,
tel. 014-54 47 08, info@onesto-woonkrediet.be,
www.onesto-woonkrediet.be
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PROGRAMMA

FIETST

GELIEVE DEZE AFFICHE AAN UW
STRAATVENSTER TE PLAKKEN.
ZODOENDE GEEFT U ,
ALS HERENTALSENAAR,
UITING AAN UW SYMPATHIE
VOOR HET CRITERIUM.
Herentals

26 juli 2012

13.00 - 20.00 Randanimatie: LU & GVA attractiepark, klimmuur
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 - 19.10 Publiciteitskaravaan op parcours
18.45 - 19.20 Voorstelling van alle renners op het podium
19.20 - 19.30 Voorstelling van alle renners op het parcours
19.30 - 22.00 8

ste

INTERNATIONAAL NA-TOUR CRITERIUM “HERENTALS FIETST”

22.00 - 22.15 Huldiging winnaar,2, 3 & Coca Cola tussenspurten Elite
op podium

PRESENTEERT

ste
8de
7

donderda

jul

GROOT

vr ijda

ju

27

Herentals

ag

uli

VOLKSFEEST

uli

FEEST

ag

FIETST

26

Herentals

www.herentalsfeest.be

BEDANKT
VOOR HET UITHANGEN
VAN DEZE AFFICHE

27 juli 2012

FEEST

PROGRAMMA

Herentals

www.herentalsfeest.be

13.00 - 20.00 Randanimatie: LU & GVA attractiepark, klimmuur (Grote Markt)
Adventurepark (Kerkplein 29 Bn Log)
PODIUM
14.00 - 18.45
20.30 - 20.55
21.00 - 24.00
24.00 - 03.00

Kindernamiddag met o.a. optreden van kinderband & kindervedetten
Opening door onze Live Band “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
15.30 - 17.30 Kinderloopkoers (15 verschillende reeksen afhankelijk van leeftijd)
16.26 - 16.36 Loopkoers voor G-atleten (200m / jongens & meisjes)
18.30 - 20.30 LU 2U van Hertals (stratenloop) met op verschillende plaatsen optredens
TENT
13.00 - 20.00 inschrijvingen LU 2U van Hertals
15.35 - 17.30 uitslagen en prijsuitreikingen van de verschillende kinderreeksen
(direct volgend op de aankomst van een kinderreeks)
13.30 - 16.30 Bal Populaire voor 55+sers
20.45 - 21.00 Uitslag LU 2U van Hertals
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JEUGD
De stedelijke vakantiewerking
De stedelijke vakantiewerking is
er voor kinderen geboren tussen 1998 en 2007. Ze loopt van
2 tot 13 juli, van 23 juli tot 10 augustus
en van 20 tot 24 augustus. De activiteiten vinden plaats van 9 tot 16 uur in
de Vrije Basisschool op de Wijngaard
(Wijngaard 9). Er is vooropvang vanaf
7 uur en naopvang tot 18 uur. Deelnemen aan de werking kost 3 euro per dag
en de voor- en naopvang kost 0,75 euro
per begonnen halfuur. Er is geen vakantiewerking op 11 juli en 15 augustus.

www.jeugdraadherentals.be

Amai mijn oren!
Speelpleinwerking NoMo
Deze zomer organiseert het stadsbestuur een speelpleinwerking voor alle kinderen van Noorderwijk en Morkhoven geboren tussen 1998 en 2007. De speelpleinwerking NoMo vindt plaats van
16 tot 27 juli in de Chirolokalen van Noorderwijk (Ring 9) en van 20 tot 31 augustus in de lokalen
van KLJ Noorderwijk (Kruisstraat). De werking loopt van 9 tot 16 uur. Deelnemen kost 3 euro.

Buurtspeelpleinwerking Diependaal
Het stadsbestuur organiseert van 9 tot 27 juli en van 6 tot 24 augustus een buurtspeelpleinwerking in
het buurthuis van Diependaal. Alle kinderen die geboren zijn tussen 2000 en 2007 mogen van 13 tot
16 uur mee komen spelen, sporten en knutselen. Deelnemen is gratis. Er is geen werking op 11 juli en
15 augustus.

De Speelbus
Ook de Speelbus toetert 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 geboren tussen 2000 en 2007 mogen gratis meespelen. U krijgt binnenkort een folder in de bus waarop u kunt terugvinden wanneer de Speelbus in uw buurt komt.

ProSWAP in de zomer
Tijdens de zomervakantie slaan de jeugddiensten van Herentals en de buurgemeenten de handen in elkaar. Het resultaat is een actief, spannend en superleuk ProSWAP-programma voor jongeren tussen twaalf en zestien jaar:
Donderdag 12 juli: Bobbejaanland
Dinsdag 17 juli: zwemparadijs De Tongelreep
Dinsdag 31 juli: Adventure Day Corsendonk
Donderdag 16 augustus: The Sky Is the Limit!
Dinsdag 21 augustus: bezoek aan VRT
Woensdag 29 augustus: tienerfestival T-day
Inschrijven kan vanaf maandag 4 juni om 17 uur op www.jeugddienstherentals.be.
Hier vindt u ook alle informatie over de deelnameprijs en de uren.

Maar liefst één op vijf jongeren loopt
onherstelbare gehoorschade op. Daarom is het belangrijk dat jongeren hun
oren beschermen tegen luide muziek
en lawaai. In de week van 20 tot 27 juni
krijgt u een gratis gehoortest en advies
in een hoorcentrum. U krijgt die week
ook 20 procent korting bij de aankoop
van een op maat gemaakte gehoorbescherming.
Meer informatie:
dienst preventie, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, www.amaimijnoren.be

Laat je snuffelen!
Op zaterdag 15 september is iedereen
welkom op Snuffel, de info- en vrijetijdsbeurs voor kinderen en jongeren.
Verenigingen die hun werking willen
voorstellen, kunnen dit nog tot 20 juni
laten weten aan de jeugddienst. Snuffel
is een organisatie van de jeugdraad, de
sportraad, de cultuurraad en het stadsbestuur.

Meer informatie
Jeugddienst, Stadspark z/n,
tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be,
www.jeugddienstherentals.be,
www.facebook.com/jeugddienst.
herentals
juni juli augustus 2012 17

SPORT
Zomersportkampen
Deze zomer kunnen kinderen uit het lager en secundair onderwijs zich vijf weken lang amuseren
tijdens de sportkampen. Het aanbod bestaat uit meer dan vijftig sporten. 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. De kampprijzen variëren van 70 euro tot 140 euro. 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. 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.

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/turbozwemmen.

Zwemlessenreeks najaar 2012

Aqualessen tijdens
de zomermaanden
Ook tijdens de zomervakantie kunt u in
het Netepark terecht voor aqualessen.
Op dinsdag 3 juli, 10 juli, 7 augustus, 21
augustus en 28 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 woensdag
4 juli, 11 juli, 8 augustus, 22 augustus en
29 augustus is er van 20 tot 20.50 uur
aquasculp in het doelgroepenbad en
van 21 tot 21.50 uur aquafitness in het
recreatiebad. Deelnemen kost 6 euro
per les of 50 euro voor een tienbeurtenkaart.
Op vrijdag 6 juli, 13 juli, 10 augustus,
24 augustus en 31 augustus is er van
8.15 uur tot 9 uur aqua voor senioren.
Deelnemen kost 2,20 euro per les.
Het gewone aquaprogramma start opnieuw op maandag 17 september.

In het najaar starten opnieuw zwemlessen voor baby’s, peuters, kleuters, kinderen en volwassenen. De nieuwe lessenreeks omvat tien lessen en begint op maandag 17 september. Voor
kinderen en volwassenen is er de mogelijkheid in groep of individueel deel te nemen aan de
lessen. De inschrijvingen starten op maandag 20 augustus via www.uitinherentals.be/zwemlessen.

Sportelen: beweeg zoals u bent
Sportieve senioren hebben geen reden meer om lang in hun luie stoel te zitten. Elke week kunnen ze tweemaal naar De Vossenberg komen sportelen, samen met gelijkgezinde vijftigplussers. De sportdienst zorgt voor een waaier aan activiteiten, waarbij de meest uiteenlopende
sporten aan bod komen. Het programma bestaat uit twee delen. Op woensdag van 10 tot 11
uur werkt u aan lenigheid, kracht en stabiliteit van uw lichaam. Op vrijdag van 14 tot 15 uur
kunt u genieten van een intensief en sportief programma met activiteiten die uw hart sneller
doet slaan.
Verder zijn vijftigplussers meer dan welkom op de wekelijkse wateruitspattingen. Elke maandag van 15.20 uur tot 16.05 uur kunt u in borstdiep water van 30°C op eigen tempo aan aquagym doen. Op vrijdag van 9 tot 9.50 uur kunt u aan aquafitness doen. Houdt u het liever droog,
dan moet u misschien eens badminton proberen. In De Vossenberg kunt u op donderdag van
13.30 uur tot 15 uur spelen. In de sporthal van Noorderwijk kan dat op maandag van 13.30 uur
tot 15 uur.

Meer informatie
Sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be
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Zwembaden Netepark
De openluchtzwembaden zijn open
van zaterdag 30 juni tot vrijdag 14 september. Van 30 juni tot 31 augustus zijn
de zwembaden open van 11 tot 21 uur
en geldt de toegangsprijs voor zowel
het recreatiepark als voor de zwembaden. De binnenzwembaden zijn
op maandag 3 september en dinsdag
4 september gesloten voor een grote
onderhoudsbeurt. Het recreatiebad
blijft dan gesloten tot vrijdag 14 september.

G-sport
Bewegen is voor iedereen!
Het stadsbestuur wil zo veel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, ook mensen met een
handicap. Samen met de sportregio Kempen ILV brengen we daarom de G-sport onder de
aandacht. Maar wat is dat eigenlijk: G-sport?

Net even anders
G-sport is sport voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap. Bewegen en sport
beleven gaat dus net even anders. G-sportievelingen krijgen bij G-sportclubs de kans om op
hun eigen niveau te sporten. Meestal gebeurt dat in een apart team binnen de club, maar
soms sport iedereen gewoon samen. In onze regio zijn er ondertussen 22 sportclubs met een
G-werking, en elk jaar komen er nog bij.

G-sportkampen en G-sportdagen
Ook het sportaanbod van de stad moet voor iedereen toegankelijk zijn. Zo is er deze zomervakantie voor de derde keer een sportkamp voor kinderen met een visuele handicap. Het is
het enige zomerkamp voor deze doelgroep in Vlaanderen. Vanaf dit jaar staan ook zomeractiviteiten als vis- en circusdagen open voor G-sporters. Ook de jaarlijkse open dagen van de
plaatselijke G-sportclubs vinden opnieuw plaats. Dit jaar bestaan de activiteiten tijdens deze
open dagen uit gym, boccia, curling, tafeltennis, wafelbowling en broodjeszwemmen. Door al
deze activiteiten kunnen kinderen met en zonder handicap ontdekken dat G-sport ook maar
gewoon sporten is.

De Langste Nacht
Op zaterdag 9 juni organiseert Begeleid
Wonen Herentals vzw naar jaarlijkse
gewoonte de Langste Nacht. Begeleid
Wonen biedt begeleiding aan huis voor
volwassen mensen met een handicap.
Iedereen is vanaf 19 uur welkom in zaal
’t Hof op deze speciale editie van de
feestavond. Een van de hoogtepunten
van de avond is ongetwijfeld het optreden van Sam Gooris.
Meer informatie:
Begeleid Wonen Herentals vzw,
Markgravenstraat 65, tel. 014-23 18 80,
www.begeleidwonenherentals.be

Wekelijkse activiteiten
Kinderen en volwassenen met een handicap kunnen ook terecht op een aantal wekelijkse Gactiviteiten van de stad.
Aquagym voor mensen met een beperking
Dinsdag van 19 tot 19.50 uur
Vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur
Tweemaal per week kunnen mensen met een handicap deelnemen aan een begeleide les in het
doelgroepenbad. De oefeningen vinden plaats in borstdiep water. Deelnemers kunnen op eigen
tempo en volgens hun eigen mogelijkheden bewegen in het water. Op vrijdag is er aandacht voor
het verbeteren van de zwemtechniek. Hierbij zoekt de lesgever samen met de deelnemer naar
een aangename en efficiënte zwemmethode. Per les betaalt u 2,20 euro.
Zwemmen voor chronische-pijnpatiënten
Dinsdag van 12 tot 13 uur
Donderdag van 12 tot 13 uur
U zwemt in het doelgroepenbad met een watertemperatuur van 30°C en krijgt begeleiding van
een kinesitherapeut. Voor deze begeleiding betaalt u 3,50 euro aan de kinesitherapeut. Voor het
gebruik van het doelgroepenbad betaalt u 2,20 euro.
Anders zwemmen voor kinderen met een handicap
Woensdag van 18.15 tot 19 uur (beginners)
Woensdag van 19 tot 19.45 uur
Anders zwemmen is bestemd voor kinderen tussen drie en zestien jaar met een fysieke of mentale handicap. De lessen vinden eenmaal per week plaats en worden gegeven door gediplomeerde
lesgevers. Per les kunnen acht deelnemers met een begeleider de les volgen. Per les betaalt u
2,20 euro. Als u de eerste maal komt zwemmen, brengt u een kopie van uw bewijs van verhoogde
kinderbijslag of een bewijs van e-pathologie voor kine van het ziekenfonds mee.

Meer informatie
Sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be, www.uitinherentals.be/sport

Ondersteuningsgroep
dementie
Mensen met dementie kunnen niet altijd thuis blijven wonen. Wanneer ze
worden opgenomen, rijzen er veel vragen. De patiënten zelf begrijpen niet
goed wat er gebeurt, de mantelzorgers
kunnen zich schuldig voelen of weten
niet hoe ze moeten omgaan met het
gemis. An Wens en Wendy Leys van
WZC Vogelzang geven op woensdag
13 juni meer informatie over opname
van mensen met dementie in een
woonzorgcentrum. Partners en familieleden van dementerenden zijn welkom
vanaf 17 uur. U kunt vragen stellen aan
de sprekers. Deelnemen is gratis.
Het Convent, Begijnhof 17,
tel. 014-28 20 00,
bertvangenechten@ocmwherentals.be
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AANKONDIGINGEN
BIBnieuws

EVA DE ROOVERE

CC ‘t Schaliken 8 juni 2012
Grote Markt te Herentals
Deuren 18.30u. & Eva 19.30u.

Vlieg in aantocht!
Deze zomer leidt Vlieg kinderen jonger dan twaalf jaar weer naar allerlei culturele activiteiten en evenementen. Ze doet van vrijdag 29 juni tot en met zondag 2 september haar
ronde door Vlaanderen en Brussel. Ook in de bib van Herentals komt Vlieg langs. Ze zal
er een schatkist vol diamanten verstoppen. Kinderen kunnen deze schat vinden door een
reeks leuke opdrachten op te lossen. Zo kunnen ze bovendien toffe prijzen winnen. Bent u
op zoek naar meer UiTtips voor kinderen, neem dan zeker een kijkje op de site van Vlieg.
Meer informatie: www.uitmetvlieg.be
Koopjestijd in de bib
Bibliofielen, muziekliefhebbers, filmfanaten, draai uw spaarvarken maar om. Het is immers
weer tijd voor het jaarlijkse koopfestijn van de bib. Van donderdag 7 juni om 14 uur tot
zondag 24 juni om 12 uur kunt u tijdens de openingsuren in de hal van de bib terecht voor
interessante koopjes tegen een democratische prijs. Vaste bezoekers van de verkoop kennen het systeem: u betaalt 1 euro per 5 centimeter materialen. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor 11.11.11. De voorraad is zo groot dat de rekken continu zullen worden
aangevuld. Regelmatig het aanbod bekijken is dus zeker de moeite waard.
Uitleengeschiedenis raadplegen
Wist u dat u op www.bibliotheek-herentals.be uw uitleengeschiedenis kunt raadplegen? U
moet deze mogelijkheid wel zelf activeren via de gebruikersactiviteiten op de cataloguspagina. Klik bij ‘mijn persoonlijke gegevens’ op het knopje ‘wijzig mijn gegevens’ en vink de
optie ‘uitleengeschiedenis raadplegen’ aan. Sla de wijzigingen op. Vanaf dat moment kunt u
altijd de lijst van uw ontleningen raadplegen.
Herinneringsberichten
Vergeet u soms om uw materiaal tijdig terug te brengen? De bibliotheek helpt u om boetes
te vermijden door u twee dagen voor het einde van uw uitleentermijn een herinneringsbericht te sturen. Deze berichten worden enkel via e-mail verzonden, dus zorg ervoor dat uw
e-mailadres is ingevuld bij ‘mijn persoonlijke gegevens’.

Kempisch kampioenschap barbecue
Op zaterdag 15 en zondag 16 september organiseert vzw Hertals samen met de stad het
Kempisch kampioenschap barbecue. Verenigingen mogen zich nog altijd aanmelden.
Meer informatie en inschrijvingen: www.vzwhertals.be

Cursussen bij vzw Kreatief
De vzw Kreatief organiseert cursussen tekenen en schilderen, kantklossen, breien en handwerk,
bloemschikken, koken, kalligrafie, computerlessen, Spaans en Engels. De vzw werkt niet schools,
maar op ieders tempo en naar ieders behoeften. Als u dus een leuke cursus zoekt, dan bent u bij
Kreatief op het juiste adres. U kunt inschrijven van 27 tot 31 augustus.
Meer informatie: vzw Kreatief, Grote Markt 25, Herentals, tel. 014-23 12 77,
kreatief.herentals@skynet.be
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Organisatie van
CLUB 51 HERENTALS

In voorverkoop 17 EUR
Kassa 20 EUR

VIP Ticket aan 39 EUR

Info en reservatie :
Nr. 0476 99 21 61

Na de voorstelling
wijn en kaas buffet
all-inn tot 24u.

Met de steun van:

DOMO Elektro - Joost Anthonis - Wijnen JACOBS - Imapro - Verz. MERTENS-HELLEMANS

Doe mee met de Oxfam
Trailwalker
De Belgische editie van de Oxfam Trailwalker is op zoek naar 250 teams van
vier personen, of 1.000 moedige stappers. Op 25 en 26 augustus trekt u, samen met uw supporters, naar de Hoge
Venen om 100 kilometer te stappen in
minder dan 30 uur. Elk team engageert
zich om minstens 1.500 euro sponsorgeld in te zamelen voor de projecten
van Oxfam. De organisatie staat u met
raad en daad bij om de trainingen en de
fondsenwerving tot een goed einde te
brengen.
Meer informatie:
Isabel Thys, gsm 0473-53 56 80,
isabel@oxfamtrailwalker.be,
www.oxfamtrailwalker.be

AANKONDIGINGEN
Interessante mensen op De Preekstoel
Voor het vierde jaar op rij organiseert Heilige Huisjes tijdens de zomermaanden De Preekstoel.
Elke dinsdag in juli en augustus stapt er een spreker op de preekstoel van de Sint-Waldetrudiskerk
om een antwoord te geven op de vraag wat het betekent om christelijk gelovig te zijn. Het gaat
vaak om erg persoonlijke getuigenissen, soms creatief, soms kritisch en gedurfd. Dit jaar is het
de beurt aan onder meer Mieke Van Hecke, zuster Jeanne Devos en Jürgen Mettepenningen. De
avond begint telkens om 19.30 uur met orgelmuziek van Bart Wuilmus. Om 20 uur is de spreker
aan de beurt. Na afloop is er een drankje in de tuin van de dekenij.
Meer informatie:
www.heiligehuisjes.be

Venusovergang op de Toeristentoren

Cultuurcafé – Café
chantant met Dirk De Vos
Naar jaarlijkse gewoonte sluit de Herentalse cultuurraad haar reeks cultuurcafés af met een gezellige meezingnamiddag op het grasveldje voor het
Fundatiehuis. Dit jaar wordt de zangsessie verzorgd door Dirk De Vos. Hij begeleidt zichzelf op de piano en nodigt u uit
om lekker ouderwets en ongedwongen
mee te zingen met een reeks van oude
en minder oude liedjes uit het populaire
Nederlands-, Frans-, Engels- en Duitstalige repertoire. U bent welkom op
zaterdag 23 juni vanaf 14.30 uur en kan
beginnen meezingen vanaf 15 uur. De
toegang is zoals steeds gratis.
Meer informatie:
www.cultuurraadherentals.be

Op woensdag 6 juni speelt er zich aan de sterrenhemel een zeldzaam verschijnsel af. Bij zonsopkomst en een heldere hemel is het mogelijk om de planeet Venus voor de zon te zien trekken. De
zon komt op om 5.29 uur. De Venusovergang loopt op dat moment al op zijn einde, maar is nog
tot 6.55 uur te zien. ASH Polaris staat die ochtend op de Toeristentoren en laat u door zijn sterrenkijkers meekijken naar deze unieke gebeurtenis. Opgelet: kijk nooit zomaar in de zon zonder
bescherming. Dat kan uw ogen beschadigen.
Meer informatie:
ASH Polaris, Maarten Puls, gsm 0477-54 08 32, ww.ashpolaris.vvs.be

Gilde bezoekt de processie van de Gouden Koets
Op 3 juni vertegenwoordigt de SintSebastiaansgilde onze stad in de historische
processie van de Car d’Or in Bergen (Mons). Dit jaar
herdenkt de processie dat 1.400 jaar geleden de
heilige Waldetrudis werd geboren. Sint-Waldetrudis
is de patroonheilige van Bergen en van Herentals.
Het kapittel van Bergen ligt trouwens aan de
basis van het ontstaan van onze stad. De SintSebastiaansgilde torst in de processie het zware
schrijn met enkele relieken van de heilige die in
Herentals bewaard worden. De gilde stapt sinds
1988 regelmatig op in deze processie, die gehouden wordt in het kader van het feest Le Doudou.
Dit zeer sfeervolle en levendige feest, dat elk jaar
op Drievuldigheidsdag plaatsvindt, is uniek in
Europa en bestaat naast de processie uit een gevecht tussen Sint-Joris en de draak op het marktplein van Mons.

Four Aces
Guitar Quartet
Het Four Aces Guitar Quartet concerteert op vrijdag 1 juni in de kapel van
het Oude Gasthuis (Nederrij 133). Het
kwartet neemt u op muzikale ontdekkingsreis in de wereld van de klassieke
gitaar. Het concert is een onderdeel van
de negende concertenreeks waarbij
de provincie jong talent de kans biedt
om zich te presenteren aan een ruimer
publiek. Het concert begint om 20 uur.
De toegang is gratis. Geen reservatie
nodig.
Meer informatie:
departement cultuur,
provincie Antwerpen, tel. 03-240 64 31,
christel.baeten@admin.provant.be
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AANKONDIGINGEN
Orgel-en-vioolconcert in de Bovenkerk
Op zondag 17 juni om 16 uur organiseert de kerkraad een orgel-en-vioolconcert in de Sint-Waldetrudiskerk. Uitvoerders zijn organist Peter Van de Velde en violiste Nadja Nevolovitsch. Zij vertolken werk van Joseph Rheinberger (1839-1901), Max Reger (1873-1916), Tomaso Antonio Vitali
(1663-1745), Henri Vieuxtemps (1820-1881), Peter Van de Velde (°1972), Arvo Pärt (°1935), Arnold
Nevolovitsch (°1953) en Fritz Kreisler (1875-1962). De toegang is gratis.

Heilige Huisjes presenteert Molitva
Heilige Huisjes nodigt iedereen uit op het optreden van Molitva,
een mannenkoor dat zich toelegt op de Slavisch-orthodoxe muziek. Molitva betekent gebed en verwijst naar de sacrale diepgang van de orthodoxe liturgie, en naar de artistieke ervaring
die Molitva zijn publiek wil bezorgen. De rust en gewijde sfeer
die het repertoire uitstralen, staan centraal in de optredens van
het koor. Het concert vindt plaats op zondag 10 juni, om 17 uur in
de Sint-Waldetrudiskerk. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop
en 12 euro aan de kassa. Kaarten in voorverkoop vindt u in café
De Posterijen (Grote Markt 13). Reservatie is mogelijk via
molitva@heiligehuisjes.be.

Bioweek
in de Wereldwinkel
Van 2 tot 10 juni vindt in Vlaanderen
naar jaarlijkse gewoonte de Bioweek
plaats. De Wereldwinkel neemt hieraan
deel door in juni de biokoffie en biokoffiepads extra in de kijker te zetten. De
koffies van de Wereldwinkel hebben
als troeven hun prima kwaliteit en uiteraard het fairtradelabel. Bij aankoop
van twee pakjes biokoffie krijgt u in de
Wereldwinkel (Begijnhof 29), in bioboerderij De Kijfelaar (Schravenhage 4,
Noorderwijk) of op de zondagsmarkt
een koffiemok gratis.

BIOKOFFIE IN EEN

FAIRTRADEMOK
DUBBEL PLEZIER!

Meer informatie: www.heiligehuisjes.be en www.molitva.net

Concert IdemDito
GRATIS

Op zaterdag 23 juni kunt u om 20 uur in cc ’t Schaliken genieten van een optreden van IdemDito.
IdemDito is een jong vrouwenkoor onder leiding van Koen Wellens. Het koor is actief sinds 2007
en heeft al enkele concerten achter zijn naam staan. Aarzel dus niet en kom gerust een kijkje
nemen. Het belooft een gezellige en ontspannende avond te worden.
Meer informatie en tickets: gsm 0477-31 62 67, idemdito@hotmail.com

GRATIS mok bij aankoop van 2 pakjes biokoffie
Keuze uit: BIO Goldkoffie, BIO Aymarakoffie, BIO Highlandkoffie (gemalen, bonen, pads),
BIO Decafkoffie (gemalen, pads). Maximum 6 gratis mokken per aankoop.
Niet cumuleerbaar met andere kortingen. Actie geldig in juni 2012
of tot zolang de voorraad strekt.

ed. me12 - 083

Open Tuinen
Tijdens Open Tuinen staan 259 bijzondere tuinen open voor de tuinliefhebber. In Herentals bent
u op 10, 17, 23 en 24 juni welkom in ’t Bloemenhofje van de familie Van Doninck - Daems (Wuytsbergen 156). De tuin is open van 10 tot 18 uur. De toegang bedraagt 1,50 euro. In de tuingids
Open Tuinen 2012 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

Kookworkshop rond biothee
Op vrijdag 15 juni organiseert Velt Middenkempen een workshop waarin u de verschillende soorten biothee naar waarde leert schatten. U leert niet alleen de perfecte thee zetten maar maakt
ook de daarbij horende sandwiches, scones en chocolade whoopies, allemaal met bioproducten.
De workshop vindt plaats van 19 tot 21.30 uur in het Francesco Paviljoen (Bovenrij 30). Deelnemen kost 2,50 voor Velt-leden en 6 euro voor niet-leden.
Meer informatie en inschrijvingen:
Herman Rombouts, tel. 014-51 76 73, hermanblanche.rombouts@pandora.be
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Playback-en-soundmixshow in Diependaal
Op vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni
zorgt De Vrolijke Kliek voor een muzikaal begin van de zomervakantie in Diependaal. Op vrijdag gaan ze om 20.30
uur van start met een oldieavond in de
Koepoortstraat. Daar vindt op zaterdag
ook een playback-en-soundmixshow
plaats. De deuren gaan open om 17
uur en de toegang is 2,50 euro. Als u
wilt deelnemen, kunt u zich tot 15 juni
inschrijven in de Koepoortstraat 7. De
wedstrijd is opgedeeld in vier leeftijdscategorieën vanaf drie jaar. Deelnemen
kost 2,50 euro. De winnaars krijgen
mooie prijzen.

BRADERIJ IN

THALS

van woensdag 27 juni t.e.m. zaterdag 30 juni

STRAATANIMATIE

HERENTALS ZINGT
ren zingt

in samenwerking met Vlaande

GROTE MUZIKALE FOTOWEDSTRIJD
Kom shoppen en koopjesjagen op de braderij van 27 t.e.m. 30 juni in Herentals.
Winkels geopend tussen 13.30 en 21 uur, zaterdag tot 20 uur.
Laat je verrassen door muzikale straatanimatie.
Herentals: daar zit muziek in! We sluiten de braderij af met de apotheose op zaterdag met “Vlaanderen Zingt”.
Neem deel aan dit massaspektakel en kom mee zingen en swingen op de grote markt vanaf 20 uur.

juni juli augustus
2012uur!
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Nog meer koopjesjagen? Zondag 1 juli zijn de winkels geopend vanaf
13.30

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.

Do

31/05 THEATER FC Bergman – Terminator Trilogie / parkeerterrein Industriedijk

Vr

01/06 THEATER FC Bergman – Terminator Trilogie / parkeerterrein Industriedijk

12 in Turnhout / 20.15 uur

12 in Turnhout / 20.15 uur

INFO

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

MUZIEK

Four Aces Guitar Quartet / Kapel van het Oud Gasthuis,
Nederrij 133/A / 20 uur

Za

02/06 THEATER FC Bergman – Terminator Trilogie / parkeerterrein Industriedijk 12

Zo

03/06 UIT

in Turnhout / 20.15 uur

Wo 04/07 FIETS

Fietsgraveren / Dorpshuis Morkhoven / Van 13 tot 16 uur

Do

05/07 MUZIEK

Donderse Dagen – Jim Cole / Buitenplein cc ’t Schaliken /
20.30 uur

Za

07/07 FILM

Zomerfilm – The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn /
Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur

Zo

08/07 WANDEL Zomerwandeling: Herentalse straatnamen / Lakenhal / 14.30 uur
INFO

Demonstratie van Velt Middenkempen: Maaien met de zeis /
Hazenpad 11 / Van 10 tot 12.30 uur / Info: Herman Rombouts,
tel. 014-51 76 73

Do

12/07 MUZIEK

Donderse Dagen – Naragonia Quartet / Buitenplein
cc ’t Schaliken / 20.30 uur

Samen Herentals / Lierseweg / Van 13 tot 18 uur

Vr

13/07 UIT

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Feestmarkt met verschillende attracties en krasloten /
Stadscentrum / Van 8 tot 14 uur

Zo

15/07 FIETS

ASH Polaris – Venusovergang op de Toeristentoren /
Van 5.29 tot 6.55 uur / Toeristentoren

Zomerfietstocht: Louis Neefs-fietstocht / Kasteel Le Paige /
14.30 uur

Do

19/07 MUZIEK

Donderse Dagen – Brahim / Buitenplein cc ’t Schaliken /
20.30 uur

/ Sint-Catharinakerk, Begijnhof / 20 uur

Za

21/07 FILM

Zomerfilm – Hasta La Vista! / Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur

Eva De Roovere / cc ’t Schaliken / 19.30 uur / Een organisatie van
Club 51 (gsm 0476-99 21 61)

Zo

22/07 WANDEL Zomerwandeling: Verdwenen industrie / Lakenhal / 14.30 uur

Di

24/07 BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk,
Ring 27 / Van 17.30 tot 20.30 uur

Do

26/07 UIT

Herentals Fietst / Stadscentrum

Van 16/06 TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Eindwerken / Kasteel
Le Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
tot 24/06

Vr

27/07 UIT

Herentals Feest / Stadscentrum

Zo

29/07 WANDEL Zomerwandeling: De Herentalse Vennen: ten kunstige Voeten uit

Van 09/06 TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Op zoek naar een
verleden / VITRINE, Markgravenstraat 77
tot 26/09

Di

31/07 SENIOR

Grijze Panters – bezoek aan het Fort van Kessel / Vertrek aan De
Vossenberg / 14 uur / Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

Do

02/08 BLOED

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

SOCIO
Di

05/06 RAAD

Wo 06/06 UIT
Vr

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

08/06 KLASSIEK Encantar en klavecimbel, gamba en blokfluit – Amor mi fa morire
MUZIEK

Za

09/06 SOCIO

Zomerfeest Bremdael / Ernest Claesstraat / 13 uur

Zo

10/06 SOCIO

Zomerfeest Bremdael / Ernest Claesstraat / 13 uur

van 14 tot 17 uur

Za

09/06 UIT
UIT

Begeleid Wonen – De Langste Nacht / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41
/ 19 uur
Dertig jaar jumelage IJsselstein en Herentals / Grote Markt

Zo

10/06 MUZIEK

Concert Molitva / Sint-Waldetrudiskerk / 17 uur

Di

12/06 SENIOR

Grijze Panters – lunch / Het Convent / 12 uur / Info: Ruf Van
Cauter, tel. 014-21 12 69

15/06 KOOK
VROUW

05/08 WANDEL Zomerwandeling: Kruisberg en omgeving / Kasteel Le Paige /

Do

09/08 KLASSIEK Donderse Dagen – beiaardconcert / Grote Markt / 20.30 uur

Kookworkshop high tea / Francesco Paviljoen, Bovenrij 30 /
19 uur

Zo

12/08 WANDEL Zomerwandeling: De rijke geschiedenis van Noorderwijk /

Vrouwenraad - Infomiddag over diabetes / Fundatiehuis,
Begijnhof / 13.30 uur / Info: Louisa van Sand, gsm 0478-60 23 03

Do

16/08 RAAD

Open dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /
Markgravenstraat 77 / Van 11 tot 18 uur

Zo

17/06 OPEN

Open dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /
Markgravenstraat 77 / Van 11 tot 18 uur

MUZIEK
Wo 20/06 FIETS
Do 21/06 RAAD

Orgel-en-vioolconcert / Sint-Waldetrudiskerk / 16 uur

Za

Di

MUZIEK
26/06 RAAD
SENIOR

Vr
Za

29/06 UIT
30/06 TUIN
UIT

14.30 uur

Sint-Bavokerk / 14.30 uur

Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30
/ 20 uur

KLASSIEK Donderse Dagen – beiaardconcert / Grote Markt / 20.30 uur

Za

18/08 FILM

Zomerfilm – Rise of the Planet of the Apes / Buitenplein
cc ’t Schaliken / 22 uur

Zo

19/08 FIETS

Zomerfietstocht: Fietsen door groen Neteland / Lakenhal /
14.30 uur
Infoavond provinciale groepsaankoop van honderd procent
groene stroom en gas / Schouwburg cc ’t Schaliken / 20 uur

Fietsgraveren / Fietspunt aan het station / Van 12 tot 16 uur

Ma 20/08 INFO

Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30
/ 20 uur

Do

23/08 KLASSIEK Donderse Dagen – Mobiele beiaard en Pulse Percussion Trio /

Cultuurcafé – Café chantant met Dirk De Vos / Fundatiehuis op
het Begijnhof / 14.30 uur

Za

25/08 UIT

De Volkstuinen – zomerreis naar Herkenrode en Opglabbeek

Zo

26/08 WANDEL Zomerwandeling: Sagen en legenden / Lakenhal / 14.30 uur

Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur

FIETS

Concert IdemDito / cc ’t Schaliken / 20 uur

Uitreiking van de Nestor / Schouwburg cc ’t Schaliken / 15 uur
De Schakel / Parkeerterrein achter zaal ’t Hof / Van 8 tot 14 uur

Van 26/08 KERMIS
tot 28/08
Di 28/08 RAAD

Morkhovenkermis

Oldieavond / Koepoortstraat / 20.30 uur

Wo 29/08 FIETS

Fietsgraveren / Dorpshuis Noorderwijk / Van 13 tot 16 uur

De Volkstuinen – fietstocht naar kruidentuin Lut Cateau in
Grobbendonk

Do

Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
Grijze Panters – bezoek aan Aalst - Boonjaar / Info: Ruf Van Cauter,
tel. 014-21 12 69

Playback-en-soundmixshow / Koepoortstraat / 17 uur

Zo

01/07 WANDEL Zomerwandeling: Van grote en kleine lieden / Kasteel Le Paige /

Di

03/07 RAAD
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Zomerfilm – To Catch a Thief / Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur

Zo

16/06 OPEN

TUIN

Donderse Dagen – Chris D. Smith / Buitenplein cc ’t Schaliken /
20.30 uur

04/08 FILM

Za

23/06 UIT

MUZIEK
Za

Van 09/06 TENTOON Laureatententoonstelling Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst / Kasteel Le Paige
tot 15/08
Vr

/ Lakenhal / 14.30 uur / Vooraf inschrijven bij dienst toerisme

14.30 uur

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

30/08 KLASSIEK Donderse Dagen – beiaardconcert / Grote Markt / 20.30 uur

Van 01/09 KERMIS
tot 28/09
Za 01/09 OPEN

Septemberkermis

Za

Open dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /
Markgravenstraat 77 / Van 11 tot 18 uur

02/09 OPEN

Open dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /
Markgravenstraat 77 / Van 11 tot 18 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 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)

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.

28/03
01/04
05/04
05/04
11/04
12/04
13/04
13/04
13/04
14/04
17/04
17/04
20/04
21/04
24/04
24/04
25/04
27/04
28/04

Dorine, dochter van Liesbeth Van den Bulck en Joeri Vandaem
Noah, zoon van Nathalie Van Gestel en Damien Coquilhat
Mathis, zoon van Lieve Van Mechelen en Kristof Beyens
Lawrence, zoon van Sophie Van Houtven en Gert Verwimp
Anouk, dochter van Winny Samsoen en Hugo Caers
Iljano, zoon van Ann Wuyts en Peter Mertens
Jerome, zoon van Katleen Baum en Tom Tegenbos
Vincent, zoon van Sofie Bosmans en Koen Vander Borght
Eline, dochter van Evi Geerts en Stef Van de Perre
Roza, dochter van Liesbet Lievens en Jacki Billet
Nina, dochter van Caroline Piedfort en Mathieu Dumon
Annabel, dochter van Evi Van den Brande en Tom Corneillie
Tiany, dochter van Jennifer Smet en Johan Luyten
Ahlam, dochter van Hannan El Hattaf en Ahmed Zaroil
Charlotte, dochter van Leen Kortleven en Koen Snoeckx
Stig, zoon van Sarah Melis en Kristof Mollen
Xander, zoon van Stephanie Ceuppens en Davy Roodhooft
Cato, dochter van Linda Huypens en Dirk Wilbers
Abel, zoon van Sara Somers en Vincent De Bleeckere

Overlijdens
26/03
04/04
07/04
07/04
08/04
08/04
11/04
12/04
15/04
16/04
16/04
20/04
20/04
27/04
28/04
01/05
01/05
03/05
03/05
04/05
04/05
05/05

Gerrit Van Eijnde (57), echtgenoot van Lisette Ceulemans
Frans Vanleuffelen (81), weduwnaar van Judith Daems
Francisca Slegers (79), echtgenote van Gustaaf Leysen
Frans Dierckx (67)
Annie Smets (73), echtgenote van Luc Deceulaer
Clemens Swolfs (80), echtgenoot van Georgina Van Den Bruel
Florentinus Verdonck (79), echtgenoot van Juliana Janssens
Maria De Smedt (90), echtgenote van August Bellens
Maria De Nil (86), echtgenote van August Mertens
Frans Vermeulen (94), weduwnaar van Josephina Michiels
Maria Verborgt (88), weduwe van Jan Aerts
Henri Pelsmaekers (81), echtgenoot van Maria Van de Ven
Josephina Swinnen (92), weduwe van Jan Dens
Jozefa Geeraerts (77)
Julia Bogaerts (90), weduwe van Lodewijk Smolders
Jozefina Cools (87), weduwe van Emiel Baelus
Lydia Van Bauwel (60)
Ludovicus Smolders (60)
Jozefina De Laet (75), echtgenote van André Van de Poel
Maria De Busser (87), weduwe van Alois Lievens
Josephus Goyvaerts (75), echtgenoot van Regina Ver Elst
Robert Van Gasse (85), echtgenoot van Maria Van Hove

Huwelijksaankondigingen
Jimmy Meeus (Herentals) en Kizzy Wuyts (Herentals)
Kristof Van Dyck (Herentals) en Elle Gios (Herentals)
Jan Celen (Herentals) en Hanne Vangeel (Herentals)
Ben Vermylen (Herentals) en Stefanie Van Sande (Herentals)
Freddy Verwimp (Herentals) en Monique Gerritsen (Herentals)
Guido Fets (Herentals) en Reinhilde Slembrouck (Herentals)
Frank Davies (Herentals) en Godelieve Van Hoof (Herentals)
Jo Wynants (Herentals) en Ans Gevers (Herentals)
Rudi Blanpain (Herentals) en Annick De Grauwe (Herentals)
Birger Embrechts (Herentals) en Jutta Raemaekers (Antwerpen)
Gunther Wolput (Herentals) en Vicky Van Rooy (Herentals)
Peter Lambrechts (Herentals) en Nikki Buts (Herentals)
Jan Speck (Herentals) en Christel Gommers (Herentals)
Steven Van den Bruel (Herentals) en Bianca Moris (Herentals)

Huwelijken
Marc Jacobs (Herentals) en Maria Vandoninck (Herentals)
David Janssens (Herentals) en Cindy Goormans (Herentals)
Orlando Vandebroek (Herentals) en Veronique Van Aelst (Herentals)
Jef De Busser (Herentals) en Els Van Nieuwenhove (Herentals)
Thomas Peeters (Herentals) en Kristel Briers (Herentals)
Dirk Goormans (Herentals) en Els Vennekens (Herentals)
Glen Joosten (Herentals) en Sarah Pauwels (Herentals)
Steven Nys (Herentals) en Tinne Verstrepen (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
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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)
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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.

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

Rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

burgemeester Jan Peeters
politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en
coördinatie, communicatie en informatie, burgerlijke stand en bevolking,
administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale economie
maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Ingrid Ryken
cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages
maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur of na afspraak
In juli en augustus alleen na afspraak
Met vakantie van 30 juli tot 20 augustus
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

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

schepen Mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, landbouw en
plattelandsontwikkeling
woensdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
In juli en augustus alleen na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
(uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur
Geen zitdag op dinsdag 14 augustus

Rijksdienst voor de sociale verzekering van
zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag,... voor
zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur
Geen zitdag op woensdag 11 juli en woensdag 8 augustus

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat
iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

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

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

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
In juli en augustus alleen 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
Met vakantie van 23 juli tot 12 augustus
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Jos Schellens
openbaar werk en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium,
monumentenzorg en landschappen
maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jos.schellens@herentals.be

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
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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 11 juli en 15 augustus

Gesloten op 11 juli en 15 augustus

Gesloten op 11 juli, 21 juli en 15 augustus

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op 11 juli en 15 augustus

RECYCLAGEPARK

Gesloten op 11 juli, 21 juli en 15 augustus

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 11 juli en 15 augustus

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 2 en 30 juni
open van
18.00-19.30

Gesloten op 21 juli en van 11 tot en met 18 augustus

Gesloten op 11 juli en 15 augustus

Gesloten op 11 juli en 15 augustus

9 tot 12 uur

TOERISME HERENTALS
Gesloten op 15 augustus

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op 11 juli en 15 augustus

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

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

HET NETEPARK

Van 30 juni 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 3 en 4 september zijn de binnenbaden gesloten voor het jaarlijks
onderhoud. Het recreatiebad blijft gesloten tot 14 september voor groot onderhoud. De buitenbaden blijven open tot 14 september.

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

Herentals Zingt
Zaterdag 30 juni - Grote Markt - Toegang gratis
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