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

Uw straat, een speelstraat
Tijdens de maanden juli en augustus kunt u van uw straat een speelstraat maken. In een speelstraat zijn de kinderen in de loop van de dag
de baas. Om van uw straat een speelstraat te kunnen maken, moet ze
in een woonzone liggen. De straat mag bovendien niet op een route
van De Lijn liggen.

dranghekken, die de buurtbewoners zelf plaatsen en wegnemen. De
dranghekken moeten zo geplaatst worden dat een voertuig er met lage
snelheid voorbij kan rijden.

U kunt een aanvraag voor een speelstraat indienen bij het stadsbestuur. De aanvraag bevat de naam, het adres en de telefoonnummers
van een peter en een meter. Dit zijn twee mensen uit verschillende gezinnen, die het aanspreekpunt over de speelstraat zijn, zowel voor de
buurt als voor de stadsdiensten. De aanvraag vermeldt ook de periode,
de plaats en de voorgestelde uren van de speelstraat. Als een straat
langer dan twee weken een speelstraat is, dan mag dat alleen tussen
12 en 21 uur.
Heel belangrijk is dat de aanvragers een petitielijst toevoegen met een
adressenlijst van de hele straat (of van het deel van de straat dat speelzone wordt), samen met de namen en de handtekeningen van bewoners die akkoord gaan met de aanvraag. Als de speelstraat een andere
straat afsluit, moeten ook de bewoners van de afgesloten straat akkoord gaan. In totaal moet 60 procent van de bewoners akkoord gaan.
Let op: de stad aanvaardt alleen duidelijk opgestelde petitielijsten.
Aanvragen voor speelstraten moeten ten laatste op vrijdag 26 april bij
het stadsbestuur zijn. U vindt het aanvraagformulier op www.jeugddienstherentals.be/speelstraten. De uitvoeringsdiensten leveren de

voorwoord...

deze maand

Het belang van het OCMW in onze stad
Deze maand stel ik graag het nieuwe OCMW-bestuur aan u voor, een
bestuur dat vaak wat onderbelicht is, en in de luwte werkt. Maar onze
OCMW-verkozenen hebben een zeer belangrijke taak in onze stad. Ze
moeten er immers voor zorgen dat iedereen een menswaardig leven kan
leiden. Het OCMW doet dus veel meer dan het geven van financiële steun. Zo zorgt het OCMW
ook voor goede huisvesting, samen met Begeleid Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen. Daarbij besteedt het OCMW veel aandacht aan de stijging van de energiekosten.
Het Herentalse OCMW helpt bovendien al jaren langdurig werklozen bij het zoeken naar een baan.
Vast werk blijft immers de beste manier om mensen uit de spiraal van werkloosheid, financiële en
sociale problemen te halen. Het OCMW besteedt dan ook veel aandacht aan trajectbegeleiding,
sociale tewerkstelling en inschakelingtrajecten.
Het OCMW draagt ook zorg voor de ouderen in onze samenleving, onder meer via het woonzorgcentrum Sint-Anna en de thuiszorg via dienstencentrum ’t Convent. Maar het OCMW biedt niet
enkel diensten aan, ze organiseren ook heel wat andere initiatieven, zoals het bezoekersproject
voor ouderen, de infoavonden over opvoedingsondersteuning, de aandacht voor vrijwilligerswerk
en de aandacht voor de digitale kloof.
Uw burgemeester,
Jan Peeters
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wetenswaard
Ringlaan tijdelijk onderbroken tijdens asfaltering
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Vanaf half april brengt het Agentschap Wegen en Verkeer nieuw asfalt aan op bepaalde delen van de ringlaan. De werkzaamheden duren wellicht een week. Eerst
wordt er gewerkt tussen het kruispunt aan de Lichtaartseweg en het kruispunt aan
de Sint-Jobsstraat. Daarna schuift de werf op naar het stuk tussen het kruispunt aan
de Sint-Jobsstraat en de rotonde aan de Augustijnenlaan. Ter hoogte van de werf is
de ring afgesloten voor het verkeer. De omleiding loopt via de Cardijnlaan en de OudStrijderslaan. Die parallelwegen worden tijdelijk eenrichtingsstraten, waarbij het verkeer uit
de zijstraten verplicht wordt naar rechts af te slaan. Er geldt ook een tijdelijk parkeerverbod.
Fietsers kunnen veilig over een met bakens afgescheiden fietspad rijden.
Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in maart reeds met de renovatie van de brug over
de Kleine Nete die deel uitmaakt van de ring. De verouderde brug krijgt nieuwe leuningen, betonnen veiligheidsstootbanden, nieuwe voetpaden en een beter afwateringssysteem. Tijdens
de renovatie blijven de vier rijstroken van de ring altijd open voor het verkeer. De Cardijnlaan
en de Oud-Strijderslaan zullen ter hoogte van de werf af en toe onderbroken zijn. Het verkeer
volgt dan een kleine omleiding. Op die manier blijven de handelszaken en de woonwijken in de
buurt van de brug steeds bereikbaar. Voetgangers kunnen altijd over en onder de brug door.

maandelijks informatieblad
van het stadsbestuur van Herentals
verschijnt niet in juli en augustus

Meer informatie: www.wegenenverkeer.be

Verantwoordelijke uitgever:
Jan Peeters, burgemeester
Spoorwegstraat 27
2200 Herentals

Openbare verkoop van afgedankt materiaal

Aankondigingen voor de Stadskrant van mei
moeten uiterlijk op maandag 1 april bij de redactie
zijn. De redactie heeft het recht inzendingen te
weigeren, in te korten en te wijzigen.
DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt op 100 % gerecycleerd papier
Bericht aan onze lezers buiten Herentals en in
het buitenland
Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het
gemeentelijk informatieblad van Herentals met
bpost. In het beste geval vindt u de Stadskrant
pas enkele dagen na de eerste van de maand
in de brievenbus. U kan de Stadskrant
sneller in huis halen met de website van het
stadsbestuur.
Op www.herentals.be kunt u op het einde van
elke maand de Stadskrant voor de volgende
maand downloaden. Klik op
Dienstverlening > Actueel > Stadskrant
of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.
Volstaat deze online-Stadskrant voor u en
vindt u het niet langer nodig om een gedrukt
exemplaar te ontvangen? Laat het ons weten:
communicatie@herentals.be.

Op donderdag 4 april houdt de
stad haar jaarlijkse openbare
verkoop van fietsen, bromfietsen, auto’s, oude machines en
ander materiaal. De verkoop
vindt plaats in de Stedelijke
Werkplaats (Hemeldonk 8).
U kunt de goederen bekijken
vanaf 12.30 uur. De openbare
verkoop start om 13 uur.
Meer informatie:
stedelijke werkplaats,
Hemeldonk 8, tel. 014-85 92 40

Verharde berm zorgt voor meer parkeerplaatsen
aan BLOSO-centrum
Het college keurde onlangs het ontwerp goed voor het verharden van de berm in de Vorselaarsebaan, naast het parkeerterrein van het BLOSO-centrum. Tijdens evenementen parkeren bezoekers hun wagen vaak op de onverharde berm, die daardoor beschadigd raakt. Door de berm
te verharden met grasdallen, krijgt het gras de kans om te groeien en ligt de berm er verzorgder
bij. Automobilisten kunnen er tijdens piekmomenten probleemloos hun wagen parkeren. Na
overleg met De Lijn maakt het stadsbestuur van de gelegenheid gebruik om de belbushalte te
verhuizen naar de inrit van het parkeerterrein. De halte wordt verhard met betontegels en er
komt een beugel om de wachtende reizigers te beschermen.
Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, technische.dienst@herentals.be
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NIEUW: Rijbewijzen in bankkaartmodel
Vanaf 5 april reikt de stad elektronische rijbewijzen uit in bankkaartmodel. Het nieuwe rijbewijs kost
25 euro en is tien jaar geldig. De
omwisseling is nog niet verplicht.
Als u graag een elektronisch rijbewijs wilt, kunt u met uw papieren
rijbewijs langskomen bij de dienst
burgerzaken in het administratief
centrum. Als u uw papieren rijbewijs verliest of net geslaagd bent
voor het praktijkexamen, krijgt u
automatisch een elektronisch rijbewijs. De foto die op uw identiteitskaart staat, komt ook
op het rijbewijs te staan. Gebruikt u liever een andere foto? Breng dan een pasfoto mee. Het
nieuwe model geldt nog niet voor de voorlopige rijbewijzen. Dat is wellicht voor later dit jaar.
Meer informatie: dienst burgerzaken, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, burgerzaken@herentals.be

Vervalt uw bewonerskaart?
Een jaar geleden breidde het stadsbestuur de blauwe zone in het stadscentrum uit. De bewonerskaarten met een looptijd van één jaar beginnen te vervallen. Kijk dus goed naar de vervaldag en vraag tijdig een nieuwe kaart aan. Zo vermijdt u een parkeerboete. Voor de vervanging
hoeft u niet te wachten tot de vervaldag. U mag gerust enkele dagen vooraf een nieuwe kaart
aanvragen. De resterende dagen van de oude kaart worden toegevoegd aan de nieuwe bewonerskaart.
De procedure om een bewonerskaart te krijgen verandert niet. Aanvragen gebeuren bij de technische dienst op het administratief centrum of via het onlineformulier op www.herentals.be/
bewonerskaart. U moet opnieuw het inschrijvingsbewijs van het voertuig en eventuele attesten
voorleggen.
Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, technische.dienst@herentals.be

Vraag tijdig een Kids-ID aan
De Kids-ID is verplicht voor alle kinderen onder de twaalf jaar die naar het buitenland reizen. De
kaart kost vanaf 1 april 6 euro en is drie jaar geldig. Heeft uw kind al een Kids-ID, kijk dan goed
na of de identiteitsfoto op de kaart nog gelijkend is. Is dat niet het geval, dan moet u toch een
nieuwe Kids-ID aanvragen, ook al is de kaart nog geldig. Om te weten welke reisdocumenten een
kind precies nodig heeft voor het land van de vakantiebestemming, kunt u surfen naar www.
diplomatie.belgium.be.
Als u een Kids-ID wil aanvragen, komt u samen met uw kind naar de dienst burgerzaken in het
administratief centrum. U brengt een pasfoto van uw kind mee. De procedure duurt ongeveer
vijftien dagen. U kunt de Kids-ID ook binnen twee of drie werkdagen verkrijgen via de spoedprocedures. De prijzen van de spoedprocedures liggen wel aanzienlijk hoger dan die van de gewone
procedure: 109 euro voor de dringende spoedprocedure (drie werkdagen), 173 euro voor de
hoogdringende spoedprocedure (twee werkdagen).
Meer informatie: dienst burgerzaken, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, burgerzaken@herentals.be

Nieuwe inrichting
verhoogt veiligheid
op speelterrein
Ekelenberg
Het stadsbestuur zorgt voor de verdere aanleg van het speelterrein op
Ekelenberg. Op het terrein bevindt
zich een wadi, een laaggelegen gebied
waar het regenwater zich bij overvloedige regenval verzamelt. De aanplanting van gele lis moet voor een
veilige scheiding zorgen tussen het
speelterrein en de wadi. Rond de wadi
komt ook een rietzoom van twee meter breed tot tegen de straat. Op het
deel van het terrein tussen de wadi
en het voetbalveld leggen de stadsdiensten speelheuvels aan. Er komt
ook een haag die het voetbalveld en
de speeltuin van de straat afschermt.
De werkzaamheden begonnen begin
maart.
Meer informatie:
technische dienst, administratief
centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50,
technische.dienst@herentals.be

Energiezuinig wonen
in een huis met
erfgoedwaarde
Herentals heeft nog heel wat oude
woningen met een historisch karakter. Maar hoe kunt u zo’n woning
energiezuiniger maken? De Vlaamse
overheid heeft er een handleiding
over geschreven. De handleiding staat
stil bij de verschillende mogelijkheden
en benadrukt dat elke keuze afgestemd moet worden op het gebouw
in kwestie. De publicatie is bedoeld
voor architecten, aannemers en eigenaars van een woning met erfgoedwaarde.
U vindt de handleiding op
www.vlaanderen.be.
Typ ‘woning erfgoedwaarde’
in in de zoekfunctie.
april 2013
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wetenswaard
Websites van de stad aangepast aan tablets
en smartphones

Textielafhaling
door de Kringwinkel

De verschillende websites van de stad
Herentals zijn sinds enkele weken aangepast aan het principe van responsive
design (RD). RD herschikt de verschillende onderdelen van een website
naargelang het toestel waarmee u de
website bezoekt. Surft u via een computer, dan krijgt u dus een ander beeld
dan wanneer u met een smartphone
naar de website gaat. Op een kleiner
scherm, zoals dat van een smartphone
of tablet, wordt de website vooral in
de lengte getoond. Ook het menu past
zich aan naargelang uw scherm. In- en
uitzoomen of scrollen van links naar rechts is niet langer nodig. Door deze websites responsive
te maken, hoeft de stad niet te investeren in een mobiele site, aangezien RD ervoor zorgt dat
één website op alle toestellen te bekijken is. Zo zet de stad opnieuw een belangrijke stap in
een toegankelijke digitale dienstverlening.

Uw herbruikbaar textiel is kostbaar.
Het creëert immers honderden zinvolle banen voor mensen die het
wat moeilijker hebben op de gewone arbeidsmarkt. Viermaal per jaar
krijgt u een oranje textielzak in uw
brievenbus. In die plastic zak kunt u
herbruikbaar textiel als kleding, huishoudtextiel en schoenen steken. Deze
maand haalt de Kringwinkel textiel op
in sector 1 op maandag 22 april en in
sector 2 op maandag 29 april. (U vindt
deze data ook terug op uw afvalkalender, met het icoontje van een T-shirt.)
Hebt u andere goederen die u wil afdanken?

Meer informatie: dienst communicatie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, communicatie@herentals.be

Bel dan naar de Kringwinkel
(tel. 015-23 73 93) of surf naar
www.dekringwinkelzuiderkempen.be.

Ook bibliotheek Noorderwijk krijgt inleverbox
Na de succesvolle ingebruikname van de inleverschuif in de hoofdbibliotheek koopt het stadsbestuur nu ook een inleverbox aan voor de bibliotheek in Noorderwijk. Gezien de vrij beperkte
openingstijden van de bibliotheek, is deze extra dienstverlening zeker nuttig voor de bibliotheekgebruikers. Omdat het niet mogelijk is een schuif te integreren in het gebouw, plaatst de stad een
weerbestendige, afsluitbare inleverbox bij de ingangsdeur.
Meer informatie: bibliotheek Herentals, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50, bibliotheek@herentals.be

Aannemer voor renovatie gebouwen Schoolstraat
Half maart startte een aannemer met de verbouwing van de school in de Schoolstraat. De verbouwing kost 916.147,24 euro. Een deel van de schoolgebouwen werd een tweetal jaar geleden
ontruimd, nadat een ingenieur er stabiliteitsproblemen had vastgesteld. Hierdoor kunnen het
Rode Kruis en vzw Den Brand al een tijd geen gebruik meer maken van de lokalen. Door de
gebouwen te vernieuwen wil het stadsbestuur hun opnieuw degelijke huisvesting bieden. De
lokalen zijn eind 2013 opnieuw beschikbaar.
Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, technische.dienst@herentals.be

Un(der)cover: uw werk op Open Monumentendag
Op zondag 8 september viert Open Monumentendag Vlaanderen haar vijfentwintigste verjaardag.
Tien talenten tussen de 18 en 26 jaar krijgen de kans om een creatieve bijdrage te leveren aan deze
jubileumeditie. Laat u inspireren door één van de 500 opengestelde monumenten en uncover de
geheimen in een pakkend stuk proza of poëzie, een flitsend filmpje, fotoreeks of illustratie, … Geïnteresseerd om mee te doen? Stuur dan voor 7 april een mail met uw motivatie en het medium
waarin u uw project wil uitwerken naar inge.degeyter@herita.be.
Meer informatie: openmonumentendagundercover.wordpress.com.
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Wat is uw mening
over het toekomstig
stadscentrum?
De volgende twintig jaar staan er een
aantal grote projecten op stapel in het
stadscentrum. Er is het project rond het
binnengebied van ’t Schaliken, het project stationsvernieuwing en de bouw
van een nieuwe kunstencampus. Deze
projecten hebben ongetwijfeld een
grote invloed op het leefmilieu van de
Herentalsenaar. De stad nodigt u daarom uit om uw mening hierover te delen
vooraleer er effectieve plannen getekend zijn. Dat kan via www.herentals.
be, waar u links bovenaan een link vindt
naar een speciale website, met daarop
informatie over de projecten. Beschikt
u niet over een computer, dan mag u
contact opnemen met de dienst communicatie in het administratief centrum, tel. 014-28 50 50.
Meer info:
www.herentals.be of
www.bouwblokken.blogspot.com

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Het Herentalse OCMW wordt, net zoals alle andere OCMW’s, bestuurd door een OCMW-raad. Deze raad, officieel de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, is een politiek orgaan. Dit orgaan moet, telkens wanneer er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, vernieuwd worden. Dat
gebeurt door de nieuwe gemeenteraad. Het OCMW van Herentals heeft elf raadsleden. Dit aantal hangt af van het inwonersaantal van een
gemeente. De OCMW-voorzitter maakt voortaan ook deel uit van het schepencollege. We stellen de nieuwe OCMW-raadsleden graag even
aan u voor.

Pieter Laureys (N-VA)
Voorzitter
Fons Michiels (CD&V)
Bertheide 3 - 2200 Morkhoven
voorzitter@ocmwherentals.be
spreekuren: na afspraak via tel. 014-24 66 44
(OCMW-kantoor) of gsm 0475-56 10 32

Plaatsvervangend voorzitter
Leen De Wijze (sp.a)

Krakelaarsveld 8 - 2200 Herentals
gsm 0498-42 12 72
raadslidpieterlaureys@ocmwherentals.be

Bart Mannaert (N-VA)
Lichtaartseweg 245/2 - 2200 Herentals
gsm 0499-23 72 11
raadslidbartmannaert@ocmwherentals.be

Veldstraat 26 - 2200 Herentals
gsm 0479-64 64 37
leen.de.wijze@skynet.be

Tom Ryken (HNM)

Charlotte Auwers (CD&V)

Tom Olyslaegers (sp.a)

Wochterberg 21 - 2200 Herentals
gsm 0479-64 64 37
raadslidcharlotteauwers@ocmwherentals.be

Koulaak 70 - 2200 Herentals
gsm 0473-66 00 84
raadslidtomolyslaegers@ocmwherentals.be

Bieke Baeten (sp.a)

Hans Van den Eynden (GROEN)

Nonnenstraat 33 - 2200 Herentals
raadslidbeatrijsbaeten@ocmwherentals.be

Acacialaan 25 - 2200 Herentals
gsm 0494-45 45 34
raadslidvandeneyndenhans@ocmwherentals.be

Sint-Jobsstraat 249 - 2200 Herentals
tel. 014-42 34 32
raadslidtomryken@ocmwherentals.be

Marleen Diels (CD&V)

Leo Van Meerbergen (N-VA)

Broekhoven 29 - 2200 Morkhoven
tel. 014-26 12 25
raadslidmarleendiels@ocmwherentals.be

Bevrijdingsstraat 8 - 2200 Herentals
gsm 0499-72 74 57
raadslidleovanmeerbergen@ocmwherentals.be

De OCMW-raadsleden vergaderen één keer per maand in het kantoor
van de OCMW-secretaris (Nederrij 133/A). Deze vergaderingen zijn
openbaar. Een aantal dossiers wordt echter steeds achter gesloten
deuren besproken. De vergadering is bijvoorbeeld niet openbaar als
het over personen gaat of als er dossiers worden besproken die zich
nog in een voorbereidende fase bevinden.

De volgende raadszitting vindt plaats op dinsdag 23 april om 20 uur.
Om de agenda van de raadszittingen te ontvangen, kunt u een abonnement aanvragen via info@ocmwherentals.be of via het nummer
014-24 66 07. Een digitaal abonnement is gratis. Als u de agenda per
post thuis wilt ontvangen, dan betaalt u hiervoor vooraf een jaarlijkse
vergoeding van 10 euro.
april 2013
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preventie
Voorkom diefstal in uw bedrijf
Zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen kunnen, net zoals privépersonen, het slachtoffer worden van inbraak. Door uw werkomgeving te beveiligen, beperkt u in uw bedrijf niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval, maar ook de financiële gevolgen ervan. Bovendien zijn
heel wat investeringen fiscaal aftrekbaar.

Diefstalpreventie voor bedrijven
Bij de stad kunt u gratis advies krijgen om uw bedrijf inbraakveiliger te
maken. De diefstalpreventieadviseur komt bij u langs en analyseert de
sterke en zwakke punten van uw beveiliging. U kunt deze adviseur bereiken via tel. 014-28 50 50 of preventie@herentals.be.

Aftrekpost voor investering in beveiliging
Investeringen in beveiligingsmateriaal leveren, naast de gewone afschrijvingen, een bijkomende aftrek van 22,5 procent op. Dat gaat via
de aftrekpost voor investering in beveiliging. Deze aftrekpost wordt
verrekend op de winst van het jaar waarin u het beveiligingsmateriaal
koopt. De fiscale aftrek is enkel van toepassing op de aankoop van
nieuw materiaal.
Materialen die recht geven op de fiscale aftrekpost voor investeringen
zijn:
• antiramkraaksystemen
• systemen voor toegangscontrole
• vertragingselementen op parkeerterrein
• inbraakwerend glas
• inbraakwerende rolluiken
• beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten,
lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
• gepantserde deuren
• materiaal voor detectie van diefstal
• kluis met inbraakvertragend slot
• kassa's met beschermkap of antigraaikap
• neutralisatiesysteem van waarden (light-CIT)
• inbraakwerende afrastering voor bouwwerven
• beveiligingssystemen van materiaal op een bouwwerf
• alarmsystemen
• camerasystemen
• volgsystemen
De aannemer die voor de beveiliging zorgt, moet op de factuur het
adres vermelden waar hij het werk uitvoerde. Hij levert ook bewijzen
van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit met de wettelijke
voorschriften. De aannemer vindt de formulieren hiervoor op www.
vps.fgov.be. Verzeker u ervan dat uw aannemer op de hoogte is van
deze bepalingen.
Wat moet u doen?
U moet uw investeringen voor beveiliging vermelden op uw belastingaangifte en een formulier 'Investeringsaftrek' invullen. Stuur ook de
volgende documenten mee met uw belastingaangifte:
• de facturen van de investeringen
• het betalingsbewijs van de facturen
• de kwaliteitsverklaring van de aannemer
• voor alarmsystemen en volgsystemen: de overeenkomst met een
alarmcentrale
6
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• voor camerasystemen: de aangifte bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Aftrek van beroepskosten tot 120 procent
Bepaalde diensten rond beveiliging zijn tot 120 procent aftrekbaar als
beroepskosten. Het gaat om:
• een aansluiting op een alarmcentrale
• een beroep op een bewakingsonderneming voor beveiligd transport
(ophalen van plofkoffers)
• een gezamenlijk beroep op een bewakingsonderneming door een
groep van ondernemingen (consortiumbewaking)
Wat moet u doen?
U moet de investeringen voor beveiliging onder beroepskosten vermelden op uw belastingaangifte.
Meer informatie:
dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, preventie@herentals.be

OPENING TOERISTISCH SEIZOEN
Toerist in eigen stad

Waterpret

Herentals kent als historische hoofdstad van de Kempen heel wat toeristische troeven. Op zondag 28 april kunt u met dit fijne gamma kennismaken op de opening van het toeristisch seizoen. De belangrijkste
attracties van Herentals gooien die dag hun deuren wijd open. Er is die
dag dan ook van alles te beleven: pleziervaarten, kajakinitiatie, zoektochten, proevertjes, ... De opening van het toeristisch seizoen is dus
ook voor de geboren en getogen Herentalsenaren een gedroomde
gelegenheid om zijn of haar stad op een nieuwe manier te ontdekken.

Op het Kempisch Kanaal, aan de jachthaven kunt u gratis pleziervaartjes maken met enkele jachten. Het duikersteam van de brandweer
geeft demonstraties en echte durvers mogen met de zodiac mee het
water op. Ook op de Kleine Nete is er volop waterpret. Aan de Hut kan
u zich sportief uitleven. Er zijn gratis initiaties kajakken en u kunt er te
water gaan op een vlot.

Dienst toerisme is open
De dienst toerisme is tijdens de opening van het toeristisch seizoen
uitzonderlijk open van 11 tot 17 uur.

Huurfietsen
Fietspunt stelt een aantal gratis huurfietsen ter beschikking. U moet
hiervoor vooraf reserveren bij de dienst toerisme.

Muziek
In de namiddag speelt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia vrolijke
muziek op de Grote Markt.

Jachthaven, Noordervaart, doorlopend vanaf 12 uur.
De Hut, Spaanshofpark, doorlopend vanaf 11 uur.

Toeristentoren
De toeristentoren is de hele dag gratis open voor het publiek. Geniet
op de top van de toren van een spectaculair uitzicht op de groene omgeving. Liefhebbers kunnen de toren op spectaculaire wijze afdalen.
Toeristentoren, Heistraat (Bosbergen), doorlopend vanaf 11 uur.

Netepark
U kunt gebruik maken van alle buitenattracties op het Netepark: minigolf, fietscross en trampolines zijn allemaal gratis.
Netepark, Vorselaarsebaan, doorlopend vanaf 11 uur.

Nieuwe zoektochten …

Hidrodoe

Bij de dienst toerisme krijgt u alle informatie over de nieuwste zoektochten. Zo kunt u in het stadscentrum deelnemen aan een fotozoektocht. Dit jaar is het thema ‘poorten en deuren’. Wellicht zal die tocht u
dus minstens langs één van onze stadspoorten brengen. De zoektocht
loopt tot 15 september, en u kunt er mooie prijzen mee winnen. U
kunt natuurlijk ook de jaarlijkse fietszoektocht door het Groene Neteland uitproberen. Deze fietszoektocht brengt u langs de mooiste
plekjes van Herentals en omgeving.

Pidpa bestaat honderd jaar. Om dit te vieren stippelde Pidpa een
fietsroute uit langs fietsknooppunten die de nadruk leggen op
water. De route vertrekt vanuit Hidrodoe, het waterdoecentrum in Herentals en loopt door Herenthout, Heist-Op-Den-Berg,
Grobbendonk, Zandhoven en Vorselaar. Er zijn verschillende afstanden mogelijk. Vanaf 28 april vindt u het fietsrouteplan op
www.pidpa.be en bij de dienst toerisme. Als u op 28 april met de
fiets naar Hidrodoe komt, krijgt u een unieke Pidpa-drinkbus. Tussen
14 en 17 uur kunt u deelnemen aan een fietsbehendigheidsparcours.
De wielerschool van Herentals zorgt voor professionele begeleiding.

… ook voor kinderen!
Maar er is meer. Vorig jaar pakte de dienst toerisme nog uit met de
avontuurlijke kinderzoektocht in het centrum van de stad. Die zoektocht krijgt er nu een vriendje bij: een schattentocht in de buurt van
de toeristentoren. Aan de hand van een aantal speelse opdrachtjes
gaan kinderen op zoek naar een verborgen schatkist.

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

Heerlijke proevertjes
Bestaat er een leukere manier om een stad te ontdekken dan op basis
van haar lekkere eten en drinken? De Herentalse chocolatier Valenza
staat bij het toerismekantoor met heerlijke pralines, en natuurlijk mag
u die proeven. Brouwerij Dijkwaert komt er zijn bieren voorstellen.
De vzw Toerisme Herentals trakteert alle kinderen op een ijsje en een
drankje.
april 2013
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WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

Van 26 april tot 5 mei

Natuurtalent
Etymologie (Lat.) NATURA, komt van NATUS/NASCI = geboren worden, tot leven komen, ontstaan. Kunst maakt leven en leven maakt
kunst. Het thema ‘natuurtalent’ verwijst naar het aangeboren talent,
de drang om aan de artiestennatuur expressie te geven in een verscheidenheid aan disciplines.
Met het thema ‘Natuurtalent’ wordt de achttiende Week van de
Amateurkunsten een groene editie. Niet zelden staat de puurheid,
de frisheid of de grootsheid van de natuur centraal in het werk van
grote kunstenaars. Maar ook de Herentalse amateurkunstenaars laten zich inspireren door de natuur. Ze ligt immers volledig binnen
handbereik.

Muziekmozaïek
Onder de naam Muziekmozaïek slaan een aantal Herentalse cultuurverenigingen en artiesten de handen in elkaar om een vijfdaags programma vol cultuur aan te bieden.

Muziek en woord

Zondag 28 april om 15 uur,
foyer cc ’t Schaliken
Muziekmozaïek begint met
een namiddag vol theater, humor, muziek en poëzie. Op het
podium staan de muzikanten
en podiumartiesten van het
Sint-Jozefscollege, Music Band
Avanti, Kreutzfeld Verein en
Kollectief Maksimaal. Hou u
vast voor een marathonvoorstelling van meer dan drie uur.
Tussendoor is de bar gelukkig
regelmatig open.

Het Witte WAK-paard

Woensdag 1 mei om 15 uur en 20 uur, foyer cc ’t Schaliken
Tijdens de voorstelling van Het Witte WAK-paard kunt u genieten van
variété en operette. De muzikanten van Ambi Puur nemen u mee
naar ons dorp in de Kempen, in een land van hoop en glorie, waar
we van niks spijt hebben en we langs de mooie blauwe Donau wandelen. Waar een echte heer een dame nog een handkus geeft, waar
bij de lichtjes van de Schelde plechtig beloven om op onze geliefde te
wachten.
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Jeugd Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans

Donderdag 2 mei om 20 uur, foyer cc ’t Schaliken
De studenten van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans moeten regelmatig een openbaar examen afleggen. Tijdens dit
concert spelen de jongeren een aantal muziekstukken voor een jury.
U kunt dit openbare examenconcert van deze jeugdige studenten
gratis meemaken. Zenuwen en concentratie die op gespannen voet
leven met elkaar, dat wordt spannend.

Herentalse koren

Vrijdag 3 mei om 20 uur, zaal ’t Hof
Herentals heeft een zeer mooie en interessante korengeschiedenis,
die zich tot in het heden uitstrekt. De koren hebben de afgelopen jaren meermaals samengewerkt en voor Muziekmozaïek doen ze dat
opnieuw. U kunt dus genieten van een waar korenfestival met optredens van De Gagel, Markant, het Sint-Janskoor, W.A.N.T.E.D., het
Sint-Franciscuskoor en 't Adaam.

Bal populaire

Zaterdag 4 mei om 20 uur, zaal ’t Hof
Muziekmozaïek sluit af met een bal populaire, waar iedereen zich
op de dansvloer mag begeven. De Herentals big band The Legends
is huisorkest met dienst en nodigt muzikanten uit het collegeorkest
en andere soloartiesten uit om mee te spelen. Het belooft een fijne
avond vol mooie muziek te worden.
Toegang: 10 euro per voorstelling / 8 euro in voorverkoop / 6 euro
vanaf drie verschillende voorstellingen / 5 euro (-26 jaar, +55 jaar)
Tickets via cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30,
cultuurcentrum@herentals.be

Curieus: algemene quiz

Vrijdag 26 april om 20 uur, zaal ’t Hof
Curieus Herentals nodigt iedereen uit op haar jaarlijkse amateurkunstenquiz. De vragen gaan over onder meer geschiedenis, sport,
muziek, politiek en actualiteit. Een ploeg bestaat uit minimaal drie
en maximaal vijf personen. Deelnemen kost 15 euro per ploeg.
U moet vooraf inschrijven bij Willy De Wachter (tel. 014-70 79 39,
gsm 0473-96 54 18, willy.de.wachter@telenet.be).

Theaterling: Ongeschonden onbemind

Zaterdag 27 april om 19.30 uur, kamertheaterzaal ’t Hof
Zondag 28 april om 15 uur en 19.30 uur, kamertheaterzaal ’t Hof
Ongeschonden onbemind is een beeldende voorstelling over veertien
kinderen die een pact hebben gesloten om te ontsnappen aan het
leven. Er is een plek waar ze opgeborgen zitten, veertien onbeminde
kinderen tussen vele anderen. Ergens waar de tijd geen vat op hen
heeft en waar ze onbeschreven en ongeschonden zijn, maar de tijd
trekt en sleurt.
Toegang: 8 euro / 7 euro (-26 jaar, +55 jaar, groepen van ten minste
10 personen)
Tickets via cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30,
cultuurcentrum@herentals.be

Harmonie Sint-Cecilia: aperitiefconcert

Zondag 28 april om 10.30 uur, Lakenhal
De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia nodigt iedereen uit op een gratis
aperitiefconcert. U kunt kennismaken met een harmonie die met een
frisse start en een nieuwe dirigent de eerste stappen zet naar een
bloeiende werking. De leden vergasten u op een muzikaal optreden,
aangevuld met enkele verrassende muzikale acts.

samen onder één dak te kunnen borstelen. Schilderen mee in dit
project: Peggy Van Doninck, Conny De Schutter, Viviane Delausnay,
Daniëlle Mertens, Ann Verelst, Anita en Ilona Jacops, François Van
Roy en Danny Smolders.
De Herentalse amateurkunstschilder François Van Roy is een
expressionist die graag werkt met gemengde technieken. De
waardering van het organische en het primitieve, waarin het ogenschijnlijke toeval een rol speelt, inspireert hem buitengewoon. Het
expressieve en een dynamisch kleurenpalet is sterk aanwezig in zijn
schilderijen.
Toegang: gratis

Tabula Rasa: Natuurtalent

Van zaterdag 27 april tot zondag 5 mei, 14 uur tot 17 uur,
kasteel Le Paige
Maandag en dinsdag gesloten

Toegang: gratis

GEUAN en The Quest: folk

Vrijdag 3 mei om 20 uur, Lakenhal
The Quest is een zoektocht van drie gedreven zangeressen en virtuoze
muzikanten. Authenticiteit en veel sfeer zijn hun ding. GEUAN is vooral
een schilderij, sound en sfeer, of mooie dans en soms ingeleid door
poëzie, een bijzonder verhaal of een passend lied.
Toegang: 9 euro / 6 euro (jongeren en studenten van de SAMWD
Herentals)
Tickets via nadia.bierinckx@me.com, tel. 03-454 27 34

Atelier X: Dakloos natuurtalent: wat nu?
François Van Roy: Barlikken 20 en 13

Van zaterdag 27 april tot zondag 5 mei, 14 uur tot 17 uur, Lakenhal
Maandag en dinsdag gesloten
Atelier X is de spreekbuis voor een groep schilders, allen afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunst in Herentals. Deze
amateurkunstenaars zijn op zoek naar een collectief atelier om weer

Kunstenatalier Tabula Rasa is sinds 1995 een vrijhaven voor beeldende kunstenaars. Dit jaar stelt Tabula Rasa tentoon in kasteel Le Paige.
Toegang: gratis

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst:
De Dertien
Van zaterdag 27 april tot zaterdag 25 mei, Vitrine
Maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 22 uur,
zaterdag van 9 tot 13 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties
De dertien leerlingen van het laatste jaar van de hogere graad van
de afdeling schilderkunst tonen voor het eerst samen hun werk in de
Vitrine, de galerieruimte van de academie. Het is een hechte, gemotiveerde groep schilders die heel uiteenlopend werk maakt. De rode
draad door de tentoonstelling is ‘natuur’ in ruime zin.
Toegang: gratis
april 2013
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Gilles Monnart
Mister O (5+)

Willy Claes Quartet,
Jacques Raymond en
Ingriani
Music, Maestro Please

Woensdag 3 april om 14.30 uur in de schouwburg
Mister O heeft een grote hoed, en het konijn dat hij eruit tevoorschijn goochelt, is dat ook. Mister O heeft bij
het uitzendkantoor voor afgedankte sprookjesfiguren
een nieuwe assistente gevonden. En zo begint het verhaal. Een modern sprookje over een goochelaar, het
sneeuwwitte meisje en zijn vriend het konijn.

Woensdag 10 april om 14.30 uur
in de schouwburg
Verdienen Charles Trenet en Benny
Goodman geen blijvende aandacht?
Wat met Brel, Aznavour, Piaf, Sinatra,
Nat King Cole? Glenn Miller, Count Basie, Kurt Edelhagen? En hoe zit het met
onze eigen toppers als The Ramblers en
Francis Bay? Het Willy Claes Quartet,
Jacques Raymond en Ingriani herstellen
hen in ere.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

’t Arsenaal
Wit is altijd schoon
Donderdag 4 april om 20 uur in de schouwburg
(inleiding om 19.15 uur)

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenprijs)

Wit is altijd schoon is een liefdevol portret van een
zoon die wil loskomen van zijn moeder maar zich onlosmakelijk met haar verbonden weet. Een ontroerende en tegelijk buitengewoon opgewekte voorstelling over rouw, afkomst en taal. Jos Geens, vast
lid van ’t Arsenaal, zet zijn tanden in deze klassieker van Leo Pleysier.
Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenprijs)

Chris van der Ende, Ygor, Youssef El Mousaoui en Latif
A World of Comedy
Vrijdag 5 april om 20 uur in de foyer
Chris van der Ende was de jongste finalist
ooit van Lucky Strike Talent en sleepte als
eerste zowel de juryprijs als de publieksprijs van de Culture Comedy Award in de
wacht.
Youssef El Mousaoui is de eerste Marokkaanse stand-upcomedian in ons land. Hij
heeft al drie avondvullende shows op zijn
conto.
Ook Filip Haeyaert uit Poperinge is aan
zijn derde toe. Hij werd vooral bekend
door zijn beulskaptypetje Ygor. Een voor
een hebben ze gescoord op belangrijke festivals en wedstrijden als Humo’s
Comedy Cup, Humorologie, Culture Comedy Award, Comedy Casino Cup, … Latif
is MC van de avond.
Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenprijs)
10
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Koorfestival
Op zondag 7 april organiseert het jumelagecomité een koorfestival. Een
kinderkoor uit IJsselstein en het kinderkoor W.A.N.T.E.D. uit Herentals komen
samen om een leuke dag te beleven en
te repeteren. In de namiddag nemen
de jonge zangertjes samen deel aan het
Spel van de Roetaert en de kinderdisco
op de Grote Markt. Om 16.30 uur geven
de koren een gezamenlijk optreden in
de schouwburg van cc ’t Schaliken. De
toegang is gratis, en reserveren is niet
nodig.
Meer info bij de dienst toerisme,
Grote Markt 35, 2200 Herentals,
014-21 90 88,
toerisme@herentals.be

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Hubert Damen, Michel Gillain, Roland Broux en Carlo Willems
Platero en ik
Vrijdag 26 april om 20 uur in de schouwburg
Een van de mijlpalen in de Spaanse letteren is de bundel
prozagedichten Platero en ik van dichter Juan Ramón
Jiménez (1881-1958), die in 1956 de Nobelprijs voor
literatuur kreeg. Centraal in deze bundel staan een
ezel, Platero, en het geboortedorp van de dichter in
Andalusië. Als in een poëtische persiflage van Don
Quichot trekt het ik-personage op zijn ezel door het dorp
en zijn omgeving en beleeft daarbij allerlei avonturen.
Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenprijs)

Aranis en muziekacademie Herentals
Made in Belgium
Zaterdag 27 april om 20 uur in de schouwburg
Aranis vroeg aan Vlaamse en Waalse componisten een werk te schrijven. Wim Mertens, Wouter
Vandenabeele (Olla Vogala), Geert Waegeman (Cro Magnon) en vele anderen componeerden
een werk in hun eigen typisch Belgische mengstijl. Iedereen die voeling heeft met klassiek, jazz,
folk, wereld-, film-, en rockmuziek en alles wat daartussenin ligt, zal zich thuis voelen bij deze
voorstelling. Leerlingen van de Herentalse muziekacademie spelen mee tijdens het concert.
Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenprijs)

tentoonstelling
Daisy Boman
Thoughts and Emotions
Van zaterdag 16 maart tot en met zondag 7 april
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal
De actualiteit en het massagevoel zijn thema’s die vaak in Daisy Bomans haar werk aan bod
komen. Haar Bo-mannetjes, menselijke figuurtjes met een kubusvormig hoofd, toont zij in alle
facetten van het menselijke bestaan. Haar werken drukken uit hoe zij zich voelt, wat zij ziet en
wat er in haar diepste zelf omgaat.
De toegang is gratis.

10dence Art Collective
Worlds of Abstraction
Van zaterdag 23 maart tot en met zondag 14 april
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige
Het tentoonstellingsproject Worlds of Abstraction toont vijf individualistische abstracte werelden
van Kees Okx, Hélène van Dongen, Nikolaj Dielemans, Gregor Kartaï en Ron Weijers. Het gebruik
van een unieke beeldtaal ligt aan de basis van hun samenwerking.
De toegang is gratis.

FILM
Argo

Dinsdag 23 april om 20 uur
in de schouwburg
Argo vertelt het
verhaal van de
geheime
reddingsoperatie
van zes Amerikanen die vastzitten in Iran.
Op 4 november
1979, op het
hoogtepunt van de Iraanse revolutie,
bestormen militanten de Amerikaanse
ambassade in Teheran en gijzelen 52
Amerikanen. Tijdens de chaos slagen zes
Amerikanen erin te ontsnappen. In de
wetenschap dat het slechts een kwestie
van tijd is voordat de zes worden ontdekt en gedood, wordt CIA-agent Tony
Mendez ingeschakeld. Mendez komt
met een riskant en onvoorstelbaar plan
om de zes te bevrijden.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenprijs)

Little Black Spiders

Woensdag 24 april om 14.30 uur
in de schouwburg
België 1978. Op
een
verborgen
plek
wachten
zwangere tienermeisjes in het geheim hun bevalling af. Sommigen
willen deze misstap zo snel mogelijk achter zich laten,
maar Katja, die zelf wees is, denkt daar
duidelijk anders over. Zij verlangt intens
naar een eigen kindje. Tot de zeepbel
uiteenspat.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vriendenprijs)

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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DIGITALE WEEK & ERFGOEDDAG
Digitale Week
Stop de tijd / Kijk naar de Toekomst
De Digitale Week vindt plaats van 20 tot 26 april, de Erfgoeddag op
zondag 21 april. De organisatoren van de Digitale Week en de Erfgoeddag hebben hun thema’s op een unieke manier aan elkaar gesmeed.
De Erfgoeddag zet de tijd stil, terwijl de Digitale Week in de toekomst
kijkt. Ook in Herentals programmeren we voort op dit thema.
De toekomst, dat zijn gadgets en nieuwe apps. Dat is nadenken over
wat er later kan gebeuren met de informatie die we nu op het internet zetten. De toekomst, dat is misschien zelfs een beetje sciencefiction? Hoe zal onze wereld er over vijf, tien, vijftig jaar uit zien? En
zullen onze foto's dan nog steeds op Facebook staan? Zal die ene
tweet over onze werkgever over twintig jaar nog steeds te traceren
zijn? Daarom wil de Digitale Week ook veel aandacht besteden aan
mediawijsheid en aan informatie voor jongeren.

Digitale Zondag
Op zondag 21 april kunt u in de sociale campus Spiegelfabriek kennismaken met allerlei digitale proevertjes. U leert foto’s inscannen met
de scanner van de Erfgoeddatabank. Als u oude foto’s meebrengt,
dan komen die in de Erfgoeddatabank terecht. Zodra de foto’s ingescand zijn, leert u hoe u ze kunt bewerken. U maakt kennis met
Blogger, en terwijl u bezig bent met uw foto’s, kan de hele wereld uw
vorderingen op Facebook volgen.
Er mag natuurlijk ook gespeeld worden. Om de link met de Erfgoeddag extra in de verf te zetten, kunt u in de Spiegelfabriek op de Wii
de moderne versies spelen van oude volksspelen: boogschieten,
bowlen, curling, … Dat gebeurt op een levensgroot scherm, zodat
het lijkt alsof u op een echt sportveld staat. U kunt via een draadloze verbinding ook zien wat er ondertussen gebeurt in het Begijnhof
waar de stedelijke sportdienst samen met Kempens Karakter oude
volksspelen voorstelt.

’t Peeseeke houdt die dag ook opendeur in zijn leslokaal in campus
Spiegelfabriek. ’t Peeseeke/digidak is het openbaar computerlokaal
van OCMW Herentals, waar u kunt kennismaken met de initiatielessen. Ook vzw De Dorpel, DTL en VDAB zullen hun computerinitiatieven en werking voorstellen. De Dorpel stelt in de Spiegelfabriek
zijn werkgroep computer voor en ook DTL geeft informatie over zijn
computerlessen.
De Digitale Zondag is een organisatie van het stadsbestuur, het
OCMW, SPK vzw en de deelnemende organisaties.

U wilt een computer die werkt?
Help, mijn computer wil niet meer opstarten. Oei, een virus. Waar
zijn die belangrijke gegevens naartoe? Hoe werkt die printer? Ik kan
dit programma niet installeren. U merkt het, iedereen heeft wel eens
problemen met de computer. De pc-dokters helpen u graag verder.
De pc-dokters komen langs op 22 april in De Klink, op 24 april in De
Dorpel en op 26 april in ’t Peeseeke.
Op 24 april kunt u ook in het dienstencentrum Het Convent terecht
om uw computer te laten opschonen.

Ik facebook, jij facebookt, wij facebooken
Op 26 april leert u bij De Klink alle geheimen van Facebook kennen.
Wat is een ‘like’? En wie zijn nu eigenlijk je ‘vrienden’? Hoe kan je een
foto ‘taggen’? En een verjaardag samen vieren?

Open week ‘t Peeseeke
’t Peeseeke houdt van 22 tot 26 april open week in zijn gebouwen.
Meer informatie: www.digitaleweek.be

Stop de tijd!

Volksspelen

Zondag 21 april van 14 tot 16.30 uur
Vertrek aan Begijnhof 27

Zondag 21 april van 11 tot 17 uur
Begijnhof

Een landschap bestaat uit elementen die herinneren aan een andere
tijd. Molens, kapelletjes en geriefbosjes getuigen van vroegere gebruiken. Nog talrijker zijn de (lit)tekens van menselijke ingrepen zoals
wegen en afgesneden rivierarmen. Maar ook beelden en verhalen maken het geheugen van een landschap uit. Met oude foto’s en kaarten,
maar vooral dankzij plaatsnamen, kijken we enkele eeuwen terug.
Deelnemen aan de wandeling is gratis. U moet wel vooraf inschrijven
bij Natuurpunt Educatie (educatie@natuurpunt.be, tel. 014-47 29 55).

Sinds 2011 staan de Vlaamse volksspelen op de lijst van UNESCO voor
meesterwerken van het erfgoed van de mensheid. Speciaal voor Erfgoeddag worden de volksspelen van de stad naar buiten gehaald. Kom
naar het Begijnhof en (her)ontdek oude Vlaamse volksspelen als pagschieten, pudebak, slagwip, kegelen, bollen, tollen, … Deelnemen is
gratis en inschrijven is niet nodig.

In samenwerking met Natuurpunt, Natuurpunt Educatie, erfgoedcel
Kempens Karakter.
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In samenwerking met erfgoedcel Kempens Karakter.

JEUGD
Grabbelpas en ProSWAP zorgen voor vakantiepret
Naar goede gewoonte organiseert de jeugddienst tijdens de paasvakantie weer allerlei leuke
Grabbelpasactiviteiten voor kinderen van drie tot twaalf jaar en toffe ProSWAP-activiteiten
voor tieners van twaalf tot zestien jaar.
Inschrijven kan via www.jeugddienstherentals.be. Daar vindt u ook het volledige programma
terug.

Parkrock voor en achter de schermen: talent gezocht!
De organisatoren van Parkrock gaan zoals elk jaar op zoek naar talent om het evenement mee
vorm te geven voor én achter de schermen. Borrelen de gitaarriffs op? Of leg je liever een
plaatje op? Kruip uit je garage of kelder en bezorg voor 15 april je contactgegevens, een biografie en een demo aan de jeugddienst. Steek je liever je handen uit de mouwen en wil je mee de
opbouw en afbraak of catering verzorgen? Meld je dan aan als medewerker bij de jeugddienst!

sport
Nordic walking
Vanaf dinsdag 16 april biedt de stad
Nordic Walking aan als sportactiviteit.
Vanaf dan vertrekt elke dinsdag om 10
uur, ook tijdens de schoolvakanties, een
tocht aan het Netepark. Uw begeleiders
zijn twee vrijwilligers met een getuigschrift van Basic Instructor, uitgereikt
door de International Nordic Walking
Association. Deelnemen kost 2 euro per
les, stokken en verzekering inbegrepen.
Vooraf inschrijven is niet nodig.

Kom meespelen met het Spel van de Roetaert!
Het Spel van de Roetaert vindt dit
jaar plaats op zondag 7 april, en
niet zoals gewoonlijk op 1 mei. Uit
de toren van de Lakenhal vallen
pluchen konijntjes en snoepgoed
naar beneden. Wie het konijn
met de strik vangt, wint een fiets.
Maar niemand gaat met lege handen naar huis. Voor elk kind is er
een verrassing. Bovendien verloten we onder de deelnemers nog
extra prijzen. Kinderen van drie
tot twaalf jaar mogen gratis deelnemen. Ze worden verdeeld in vijf
leeftijdsgroepen. Inschrijven kan vanaf 13.30 uur op de Grote Markt. Voor en na het spel is er
kinderdisco met Robby en Bobby.
Meer informatie: dienst toerisme,
Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be

Animatoren gezocht
De zomer komt eraan! De jeugddienst is op zoek naar enthousiaste en creatieve jongeren van
zestien jaar of ouder, om de kinderen te animeren op de verschillende zomerwerkingen. U werkt
met een animatorcontract en verdient 11,07 euro per uur. Interesse? Geef uw gegevens door aan
de jeugddienst voor 15 april. U kunt ook het formulier invullen op www.jeugddienstherentals.be/
animatoren-en-vrijwilligers. Daar vindt u ook meer informatie terug over de aanwervingsvoorwaarden.

Meer informatie

Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be, www.jeugddienstherentals.be,
www.facebook.com/jeugddienst.herentals

Zumba na het werk?
Last van stress na het werk? Een uurtje
zumba helpt u daar zonder problemen
vanaf. Vanaf donderdag 18 april kunt
u elke week in De Vossenberg terecht
voor een uurtje gezond afbeulwerk. De
zumbasessie begint om 17 uur. Deelnemen kost 6 euro per les. U kunt ter
plaatse betalen.
Inschrijven kan via
www.uitinherentals.be/sport-na-werk.

Meer informatie
Sportdienst, De Vossenberg,
Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be
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aankondigingen
Het Convent

Lokaal dienstencentrum,
Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00
dienstencentrum@ocmwherentals.be

Taalcursussen voor senioren
Senioren die graag een andere taal leren of hun talenkennis willen opfrissen,
kunnen in dienstencentrum ’t Convent cursussen Duits, Engels, Frans en
Spaans volgen. Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u contact opnemen met het
dienstencentrum.

Blijf actief, vermijd vallen
Elke thuiswonende 65-plusser maakt wel eens een valpartij mee. Door zo lang mogelijk fit
en actief te blijven kunt u echter veel valpartijen voorkomen. De Week van de Valpreventie
draait dit jaar dan ook rond het thema ‘beweging’. Op dinsdag 23 april om 14 uur kunt u een
infosessie bijwonen in het dienstencentrum.

Alle senioren moeten het weten!
Het bezoekersproject van het OCMW wil de senioren van Herentals, Morkhoven en
Noorderwijk beter informeren over hun rechten en mogelijkheden. Kristien Uytterhoeven
komt bij u op bezoek en vertelt u alles over financiële steun, sociale hulp, aangepaste huisvesting, ontspanning en cultuur. Bent u ouder dan 65 en wilt u een bezoekje van Kristien?
Maak een afspraak via het nummer 014-28 20 03.

Baharak Bashar – Djenghis, democratie en vrouwen
Op dinsdag 9 april van 14 tot 17 uur geeft Baharak Bashar een lezing in Het Convent op het Begijnhof. Baharak Bashar was dertien toen ze met haar moeder van Iran naar België vluchtte. Weg van
de ayatollahs en hun religieuze bekrompenheid. Richting Vrije Westen. Maar als ze een half leven
later de omgekeerde weg aflegt, dansen de waarheden haar voor de ogen. In haar boek Djenghis,
democratie en vrouwen gaat ze de confrontatie aan met haar roots. Waarom is zij, de militante vrijdenker, plots zo geïnteresseerd in de Koran? En wat met de
uitspraak van die jonge Syriër dat je in democratieën vrij
mag praten maar dat er niemand luistert? De lezing is een
organisatie van de Grijze Panters Herentals in samenwerking met Vormingplus Kempen. De toegang is gratis.

Voordracht over zonneactiviteit
De laatste jaren was de berichtgeving over de zonneactiviteit vaak dubbelzinnig. De media
wisselden spectaculaire beelden van indrukwekkende zonne-explosies af met artikels over de
‘zonnemotor’ die maar niet op gang leek te komen. Op vrijdag 5 april om 20 uur geeft Jan
Janssen van het Solar-Terrestrial Centre of Excellence (Ukkel) een voordracht over de huidige
zonneactiviteit. Tijdens deze lezing leert u hoe zonneactiviteit tot stand komt, hoe ze evolueert tijdens een zonnecyclus en wat de gevolgen kunnen zijn voor de aarde en haar kwetsbare
technologie. De voordracht vindt plaats op de zolder van het Koetshuis (Stadspark) en is een
organisatie van de Amateur Sterrenkundigen van Herentals (ASH Polaris).
Meer informatie: www.ashpolaris.vvs.be
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De natuurlijke tuin
In april en mei organiseert Velt Middenkempen samen met Natuurpunt
Nete en Aa een cursus van vier lessen
over ‘De natuurlijke tuin’. In de cursus
leert u wat een ecologische siertuin is,
hoe u begint aan het ontwerp en welke
planten u moet kiezen. De drie theorielessen vinden plaats op vrijdag 19 april,
26 april en 3 mei in het clubhuis op het
Begijnhof. Op vrijdag 10 mei gaat u op
tuinbezoek bij de lesgever in Kasterlee.
De lessen starten telkens om 19.30
uur. Leden van Velt en Natuurpunt betalen 8 euro voor de vier lessen, nietleden betalen 16 euro. U moet zich
vooraf inschrijven.
Meer informatie en inschrijvingen:
hermanblanche.rombouts@pandora.be,
tel. 014-51 76 73

Ruil uw oude gsm
voor een nieuwe boom
In Vlaanderen liggen meer dan tien miljoen oude gsm’s ergens in laden. Deze
toestellen bevatten nochtans massa’s
kostbare stoffen als goud, zilver en koper, die perfect herbruikbaar zijn. Curieus Herentals wil daar iets aan doen:
in de komende maanden probeert de
vereniging zo veel mogelijk oude gsm's
in te zamelen. De oude toestellen worden op een milieuvriendelijke manier
verwerkt; de herbruikbare gsm’s gaan
naar de Kringwinkel. Voor elke gsm die
u op vrijdag 26 april binnenbrengt in zaal
’t Hof (Grote Markt 41) plant Curieus een
boom. U kunt uw gsm’s binnenbrengen
tussen 10 en 23 uur.
Meer informatie: www.curieus.be

Shop in Thals
Zaterdag 6 en zondag 7 april
met GRATIS modeshow

www.helemaalherentals.be
Kom naar de shopping days op 6 en 7 april in het centrum van Herentals. Met gratis modeshows vanaf
14 uur op zaterdag en zondag. Ontdek de nieuwe modetrends op de overdekte catwalk op de Grote Markt.
Zondagnamiddag zijn alle winkels open van 13.30 tot 17.30 uur. Zondag kunnen bovendien alle kinderen
terecht op de Grote Markt vanaf 14 uur voor het historische Spel van de Roetaert.
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UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 16/03 TENTOON Daisy Boman – Thoughts and Emotions / Lakenhal /
Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van
tot 07/04

JAZZ

14 tot 17 uur

Van 23/03 TENTOON 10dence Art Collective – Worlds of Abstraction / Kasteel Le Paige
/ Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van
tot 14/04
Van 30/03 KERMIS
tot 03/04
Di 02/04 PEUTER

14 tot 17 uur
Paaskermis / Grote Markt

Peuters & Zo / Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /
Van 9 tot 12 uur
Wo 03/04 HUMOR Gilles Monnart – Mister O (5+) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
Do 04/04 VERKOOP Openbare verkoop afgedankt materiaal / Stedelijke werkplaats,
Hemeldonk 8 / 12.30 uur

THEATER ’t Arsenaal – Wit is altijd schoon / cc ’t Schaliken / 20 uur
Vr

05/04 INFO
HUMOR

Za
Van
tot
Zo

Di

(inleiding om 19.15 uur)
ASH Polaris – Voordracht over zonneactiviteit door Jan Janssen /
Koetshuis, Stadspark / 20 uur
Chris van der Ende, Ygor, Youssef El Mousaoui en Latif – A World of
Comedy / Foyer cc ’t Schaliken / 20 uur

Van 14 tot 17 uur, maandag en dinsdag gesloten

Van 27/04 TENTOON WAK – Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: De Dertien /
Vitrine, Markgravenstraat 77 / Maandag, dinsdag en woensdag
tot 25/05
van 13 tot 22 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur

Za

Zo

27/04 KLASSIEK/
MUZIEK
UIT
28/04 SPORT

Aranis en Muziekacademie Herentals – Made in Belgium /
cc ’t Schaliken / 20 uur
Replay Festival / Netepark / www.replayfestival.be
Sint-Sebastiaangilde – Schietwedstrijd handboog /
Voetbalveld Dikberd / Van 14 tot 18 uur /
Info: www.sintsebastiaan-herentals.be

UIT
JEUGD
09/04 SENIOR

Shop in Thals / Stadscentrum / Winkels open van 13.30 tot 17.30 uur

MUZIEK

Spel van de Roetaert / Grote Markt / 13.30 uur
Grijze Panters – Lezing door Baharak Basar naar aanleiding van
haar boek Djenghis, democratie en vrouwen / Het Convent /
Van 14 tot 17 uur / Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

WOORD/ WAK – Muziekmozaïek: muziek en woord / Foyer cc ’t Schaliken
MUZIEK / 15 uur
Opening toeristisch seizoen / Zie p. 7
UIT

16/04 PEUTER

Kermis / Noorderwijk-statie

Peuters & Zo / Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /
Van 9 tot 12 uur
Fietsgraveren / Fietspunt station / Van 12 tot 16 uur
Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven,
Goorstraat 1 / Van 17.30 tot 20.30 uur

SOCIO

Familiegroep dementie – Hoe omgaan met dementie? /
WZC Vogelzang / Van 14 tot 16 uur

SENIOR

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

RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30
/ 20 uur

19/04 VROUW

UIT
UIT
UIT
23/04 BLOED
INFO
FILM
PEUTER
RAAD
Wo 24/04 FILM

16

TENTOON WAK – Tabula Rasa: Natuurtalent / Kasteel Le Paige /

THEATER WAK – Theaterling: Ongeschonden onbemind /

Van 20/04 INFO
tot 26/04
Zo 21/04 TUIN

Vr

Van 14 tot 17 uur, maandag en dinsdag gesloten

Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut Snepkensvijver,
Lichtaartseweg / Van 9 tot 11 uur / Info: www.natuurpuntna.be,
tel. 014-51 61 57

Wo 17/04 FIETS
Do 18/04 BLOED

Di

Grote Markt 41 / Van 10 tot 23 uur

WAK – Curieus: algemene quiz / Zaal ’t Hof / 20 uur
QUIZ
Van 27/04 TENTOON WAK – Atelier X: Dakloos natuurtalent, wat nu? / Lakenhal /
Van 14 tot 17 uur, maandag en dinsdag gesloten
tot 05/05
TENTOON WAK – François Van Roy: Barlikken 20 en 13 / Lakenhal /

Shop in Thals / Stadscentrum

Peuters & Zo / Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /
Van 9 tot 12 uur
Wo 10/04 MUZIEK Willy Claes Quartet, Jacques Raymond en Ingriani – Music, Maestro
Please / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
WERELD- Antonio Zambujo – Fado vanuit mannelijk perspectief /
MUZIEK CC Zwaneberg Bergstraat z/n, Heist-op-den-Berg / 20 uur

Vr

BEWUST Belbos – Ruil uw oude gsm voor een nieuwe boom / Zaal ’t Hof,

06/04 UIT
07/04 KERMIS
09/04
07/04 UIT

PEUTER

Di

Sander De Winne, Bram De Looze Duo en Melanie De Biasio Trio
– Jazzlab Voices / Zaal Ootello, Ezaart 162, Mol / 21 uur

Vrouwenraad – Lea Witvrouwen vertelt over acteren /
Fundatiehuis, Begijnhof / 13.30 uur / Info: Louisa van Sand,
tel. 014-22 00 55
Digitale Week / Zie p. 12
De Volkstuinen – Orchideeën: verzorgen en herbloemen /
Scheppersinstituut / 10 uur
Erfgoeddag – Natuur-en-erfgoedwandeling / Begijnhof 27 /
Van 14 tot 16.30 uur
Erfgoeddag – Volksspelen / Begijnhof / Van 11 tot 17 uur
Ontbijtwandeling / Dorpshuis Morkhoven / Van 7.30 tot 9.30 uur
Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk,
Ring 27 / Van 17.30 tot 20.30 uur
Logo Kempen – Blijf actief, vermijd vallen / Het Convent,
Begijnhof 17 / 14 uur
Argo / cc ’t Schaliken / 20 uur
Peuters & Zo / Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /
Van 9 tot 12 uur
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
Little Black Spiders / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

26/04 WOORD/ Hubert Damen, Michel Gillain, Roland Broux en Carlo Willems –
MUZIEK Platero en ik / cc ’t Schaliken / 20 uur
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THEATER WAK – Theaterling: Ongeschonden onbemind /
Kamertheaterzaal ’t Hof / 19.30 uur

Kamertheaterzaal ’t Hof / Om 15 uur en om 19.30 uur
WAK – Harmonie Sint-Cecilia: aperitiefconcert / Lakenhal /
10.30 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
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93
Petanque / Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

Petanque

Elke woensdag Fietsen

Het Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 866
Vertrek aan de 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 en dansen
donderdag

Dansen voor senioren op moderne muziek
(zonder partner) / Sportcomplex De Vossenberg /
Van 9 tot 12 uur / Info: Marie-Louise Bertels,
tel. 014-21 99 79

Elke dinsdag

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

Petanque
minigolf
kaarten
bingo

Elke donderdag Fietsen

Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur /
Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

Sportelen
Elke maandag
Elke maandag
Elke woensdag

Badminton Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur
Aquagym Netepark / Van 15.20 tot 16.05 uur en
van 16.15 tot 17 uur
Lichaam in De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

evenwicht

Elke donderdag Badminton De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur
Aquafitness Netepark / Van 9 tot 9.50 uur
Elke vrijdag

JEUGD

Overlijdens
20/12	Robert Decorte (70)
03/02 Maria De Ryck (89), weduwe van Petrus Van Calster
04/02 Leo Tegenbos (90), weduwnaar van Louisa Mols
05/02 Eugenie Cuypers (87), weduwe van René Geerinckx
08/02 Germaine Vermeulen (86), weduwe van Constantinus De Prins
09/02 Mireille Wouters (72), echtgenote van Franciscus De Peuter
11/02 Maria Peeters (71), echtgenote van Gustaaf Vekemans
12/02 Leonia Willems (76), echtgenote van Franciscus Bierinckx
13/02 Joannes Oris (100), weduwnaar van Maria Wendrickx
13/02 Augustinus Van Thielen (89), weduwnaar van Augusta Van Hulsel
14/02	Rudolf de Bock (68), weduwnaar van Suzanna Devos
16/02 Mariette Peeters (60), echtgenote van Jozef Brabants
16/02 Anna Wouters (72), echtgenote van Augustinus Neyens
17/02
Jozefa Vanden Bergh (87), weduwe van Julius Verhaegen
17/02
Jozef Raeymaekers (89), weduwnaar van Maria De Busser
19/02 Maria Van De Sande (82), weduwe van Frans Bekers
21/02 Lodewijk Van Nueten (92), weduwnaar van Charlotte Bierque
21/02 Elisa Wuyts (85), echtgenote van Renaat Vissers
21/02 Alfons Cannaerts (62)
23/02 Hendrik Adriaensen (97), weduwnaar van Gabriela Martin
23/02 Irma Wils (86), weduwe van Josephus Van Looy
24/02 Herman Van Looy (57), echtgenoot van Kristina Jacobs
24/02	Raymond De Grauwe (86), echtgenoot van Mathild De Cleyn
27/02 Eduard Vos (75), weduwnaar van Marcella Moons
28/02 Augusta Spruyt (91), weduwe van Albert Renders
02/03 Jan Van de Sande (76), weduwnaar van Paula Verboven
03/03 Lodewijk Verwimp (93), weduwnaar van Maria Schoonheydt
03/03 Ludovica Dierckx (90)
03/03 Alice Hofmans (86)

Huwelijksaankondigingen

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 maandag en woensdag Netepark / 10 uur
Elke dinsdag en woensdag

23/01 Elohim, zoon van Mayombo Rita Odia
30/01 Marcel, zoon van Joke Hellemans en Bert Smans
02/02 Nathan, zoon van Nathalie Thys en Wesley Hoogewijs
05/02 Lucas, zoon van Natalie Blockx en Florian Van Loy
07/02 Cyril, zoon van Lore Steurs en Jef Beirinckx
07/02 Thibau, zoon van Lesly Wouters en Gunter Quirynen
09/02 Laurens, zoon van Maya Schellens en Bjorn Swerts
09/02	Felix, zoon van Clara Ceyssens en Kristof Durt
11/02	Rik, zoon van Vicky Thijs en Roel Aerts
14/02 Kamiel, zoon van Liesbet Blancquaert en Yannick Cremers
17/02	Roos, dochter van Annelies Asselberg en Bart Van den Broeck
19/02 Iago, zoon van Kimberly Vloemans en Bart Verboven
19/02 Cas, zoon van Carolien Bosch en Stan Vanooteghem
19/02 Jasper, zoon van Katerina Mortier en Kris Van Reusel
20/02 Elias, zoon van Katrijn Ceulemans en René Romand
21/02 Brent, zoon van Kelly Van Lommel en Maarten Jacobs
21/02 Alexander, zoon van Cindy Versweyvelt en Dominique Decoster
21/02 Amelie, dochter van Vicky Verelst en Bart Van Eynde
25/02 Vince, zoon van Tinne Leys en Jimmy Van Echelpoel

Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

Peter Baert (Herentals) en Yasmin Van Camp (Herentals)
Bart Verschueren (Herentals) en Evi Nijs (Herentals)
Alain Hendrickx (Herentals) en Anne-Marie Van Dessel (Herentals)
Paul Gelders (Herentals) en Christel De Reze (Herentals)
Koen Weyns (Herentals) en Carmen Belmans (Herentals)
Yannick Rutten (Herentals) en Dorien Janssen (Herentals)
Philippe Geudens (Herentals) en Michelle Mertens (Herentals)
Daan Six (Herentals) en Inge Verbiest (Herentals)
Carlo Verhestraeten (Herentals) en Sarah Hannes (Herentals)

Huwelijken
Koen Seeuws (Herentals) en Sabrina Maeyninckx (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

078-15 15 15

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

078-15 22 52

Begeleid Wonen, Herentals
info over wonen voor mensen met een handicap

014-23 18 80

Boskat

014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink

014-24 66 90

CardStop

070-344 344

Centrum 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 132/A

015-23 73 93

IOK - Geel

014-58 09 91

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

Awel

NMBS - Herentals

03-229 56 14

Kankertelefoon

078-15 01 51

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132

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

Woonzorglijn

078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

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

102

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77

014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan

014-22 04 44

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Ziekenvervoer (niet dringend)

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Zit Stil (ADHD)
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Tele-onthaal

106

105
03-830 30 25

Spreekuren

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: tel. 014-28 50 50.

Maandelijkse spreekuren

burgemeester Jan Peeters

eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en coördinatie,
communicatie en informatie, bevolking en burgerlijke stand, openbare werken
en gemeentelijk patrimonium

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Mien Van Olmen
Ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, monumenten en
landschappen, landbouw en plattelandsontwikkeling
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Jan Bertels
Financiën, jeugd, internationale samenwerking, informatica, huisvesting,
OCMW en kerkfabrieken
maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak

in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief
centrum

Rijksdienst voor pensioenen

(uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur
GEEN ZITDAG OP DINSDAG 9 APRIL

Rijksdienst voor de sociale verzekering van
zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor
zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur

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

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur

schepen Ingrid Ryken

Opvanggezinnen:

Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed en
museumbeleid, toerisme en jumelages
maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden
Sport en personeel

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

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

schepen Jan Michielsen
Mobiliteit, middenstand en lokale economie, markten en foren
alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx
Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid, gezondheidsbeleid,
kinderopvang, sociale economie en seniorenprojecten
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Fons Michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW
alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be

Spreekuren OCMW Herentals
- 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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ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op maandag 1 april

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
Gesloten op maandag 1 april

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
Gesloten op zondag 31 maart en maandag 1 april

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

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op zondag 31 maart
RECYCLAGEPARK

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 maandag 1 april

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
Gesloten van zaterdag 30 maart tot zaterdag
6 april

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

SPORTDIENST
Gesloten op maandag 1 april

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
Gesloten op maandag 1 april

08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00 op zaterdagen
13 en 27 april
18.00-19.30
open van
9 tot 12 uur

TOERISME HERENTALS
Gesloten op maandag 1 april

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 10.00-14.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op maandag 1 april

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

op zondag
28 april
open van
11 tot 17 uur

HET NETEPARK
De zwembaden en het recreatiepark zijn gesloten op paaszondag 31 maart. Op paasmaandag 1 april zijn de zwembaden open van 9 tot 17 uur. Van dinsdag 2 april tot en
met vrijdag 12 april zijn alle baden tijdens de week open van 14 tot 21 uur. Het wedstrijdbad blijft ook open van 7.30 uur tot 8.30 uur en van 12 tot 13 uur. Tijdens het
weekend zijn de zwembaden open van 9 tot 17 uur.
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

PAASKERMIS
Van 30 maart tot 3 april
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