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Nieuwe opstelling van de vrijdagmarkt

Grote Markt

Koppelandstraat

Vanaf vrijdag 28 juni krijgt de vrijdagmarkt zijn nieuwe
plaats. De markt breidt dan uit van het Hofkwartier richting Koppelandstraat, tot aan de uitrit van het parkeerterrein aan Delhaize. Deze uitbreiding gebeurt enkel op de
rijbaan van Hofkwartier naar Koppelandstraat. Op vrijdag
tussen 6 en 14 uur geldt er daarom voortaan een parkeerverbod op de Augustijnenlaan, in de richting van het Hofkwartier naar de Koppelandstraat, tot aan de uitrit van de
Delhaize.

Zandstraat

Op de vrijdagmarkt zijn veel open standplaatsen. Om de
vrijdagmarkt even gezellig als anders te houden, willen
het stadsbestuur en het marktcomité de vrijdagmarkt geleidelijk meer naar het stadscentrum brengen. Daardoor
komt de Augustijnenlaan van de Koppelandstraat naar de
Fraikinstraat vrij.
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Door de markt zo meer naar het centrum te trekken, kunt u
vanaf vrijdag 5 juli, een week later dus, via de andere rijbaan
van de Augustijnenlaan naar de Fraikinstraat rijden. Er geldt
dan tussen 6 en 14 uur een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur en een tonnagebeperking van maximaal 3,5 ton
(uitgezonderd marktwagens).

Fraikinstraat

Hofkwartier

VRIJDAGMARKT
P

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

voorwoord...
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. De zomer start met onze jaarlijkse braderij die op zaterdagavond, na het succes van vorig jaar, opnieuw wordt afgesloten met Herentals Zingt.
Het officiële na-Tourcriterium Herentals Fietst wordt net als de voorbije jaren ongetwijfeld de
topper van de zomer. De organisatie zal weer tienduizenden wielerliefhebbers naar onze stad lokken. Samen met Herentals Feest de dag erna blijft dit een evenement waar iedereen naar uitkijkt.
Bovendien wordt het volksfeest dit jaar uitgebreid met een nieuw sportevenement: Herentals
Sjot. We maken ons ook op voor de zesde editie van onze Donderse Dagen. En ook filmliefhebbers komen dit jaar weer aan hun trekken: Zomerfilm 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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Aankondigingen voor de Stadskrant van
september moeten uiterlijk op donderdag
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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Herentals is een stad in beweging. In de binnenstad staan er de volgende jaren heel wat
grote projecten op stapel. Denken we maar aan het binnengebied van 't Schaliken, de bouw
van de kunstencampus of het masterplan voor het station. Het is belangrijk dat de inwoners
van Herentals kunnen meedenken over deze projecten. De stad nodigt u daarom uit voor
een grote inspraakvergadering op maandag 17 juni. Deze inspraakvergadering vindt plaats
in de foyer van cc ’t Schaliken en begint om 19.30 uur.
Om de inspraakvergadering zo vlot mogelijk te laten verlopen, moet u zich vooraf inschrijven. Dat kan telefonisch bij de dienst communicatie, tel. 014-28 50 50, aan de balie van het
administratief centrum of via www.herentals.be/inspraakvergadering. Inschrijven kan tot
10 juni.
Meer informatie over de verschillende projecten vindt u op
http://bouwblokken.blogspot.com

Opgepast voor de processierups
De eikenprocessievlinder is een mooie, onschuldige, zwarte nachtvlinder van enkele centimeters groot. Deze vlinder ontpopt, net als alle andere vlinders, uit een rups. U vindt de rupsen
meestal in inlandse eiken. De haartjes van de rups veroorzaken ernstige jeukhinder. Ook nadat
de rups zich ontpopt heeft, kunnen de brandharen, die in het oude nest achterblijven, nog
voor jeukhinder zorgen.
De jeukhinder verdwijnt zonder behandeling binnen twee weken. Bent u in aanraking gekomen met rupsharen, spoel dan uw huid en ogen met water. Krabben of wrijven helpt niet. Bij
hevige irritatie kan een anti-jeukmiddel helpen. Bij ernstige brandwonden of schade aan de
ogen of luchtwegen raadpleegt u een huisarts. Raak de rupsen en nesten niet aan en probeer
niet om ze zelf te verdelgen. Gebruik geen insecticiden, want die zijn schadelijk voor de mens
en het milieu en hebben geen effect op de irriterende haren. Wegspuiten met een hogedrukreiniger verspreidt de haren van de rupsen enkel maar verder in de lucht.
Hebt u rupsen of nesten in uw tuin, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding en de
kosten ervan. Op openbaar domein laat de stad de rupsen en nesten verwijderen door een
professionele firma.
Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, tel. 014-28 50 50 of
www.eikenprocessierups.be

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. Vergroot de Hoop is een actie van
Boomkwekerijen Van Hulle B&C.
Meer informatie: milieudienst,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, milieu@herentals.be

wetenswaard
Tarieven zwembaden en recreatiedomein Netepark veranderen
Door de hogere uitbatingskosten en de indexaanpassing moet het stadsbestuur de tarieven voor het Netepark optrekken. Onder voorbehoud van een goedkeuring door de gemeenteraad op dinsdag 4 juni gaan de nieuwe tarieven in op 29 juni 2013.
Dit betekent dat u voortaan 3,40 euro betaalt voor een zwembeurt (in plaats van 2,90 euro ). Kinderen tot 14 jaar, zestigplussers en
personen met een handicap betalen voortaan 2,70 euro (in plaats van 2,30 euro). Kinderen tot drie jaar mogen gratis blijven zwemmen.
Ondanks deze prijsstijging blijft het Netepark een van de goedkoopste gelijkaardige zwembaden in de omgeving.
Ook de prijzen van de verschillende abonnementen stijgen. Een tienbeurtenkaart kost voortaan 31,90 euro (in plaats van 27 euro). Kinderen tot 14 jaar, zestigplussers en personen met een handicap betalen voor een tienbeurtenkaart 24,70 euro (in plaats van 20,90 euro).
Voor een twintigbeurtenkaart betaalt u 52,60 euro (in plaats van 44,60 euro). Kinderen tot 14 jaar, zestigplussers en personen met een
handicap betalen voor een twintigbeurtenkaart 40,60 euro (in plaats van 34,40 euro). Meerbeurtenkaarten van 10 en 20 zwembeurten
blijven slechts twee jaar geldig. Voor een jaarabonnement betaalt u 198,20 euro (in plaats van 168 euro). Kinderen tot 14 jaar, zestigplussers en personen met een handicap betalen voor een jaarabonnement 148,70 euro (in plaats van 126 euro).
Deze tarieven gelden voor inwoners van Herentals en zijn lager dan de tarieven voor niet-Herentalsenaren. Ook voor niet-Herentalsenaren stijgen de prijzen. Om van de tarieven voor Herentalsenaren te genieten, moet u op eigen initiatief uw identiteitskaart tonen aan
de kassa. Voor een meerbeurtenkaart betaalt u voortaan ook een waarborg van 5 euro, die u terugkrijgt als u het kaartje terugbezorgt
uiterlijk binnen het jaar na de vervaldatum.
Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, info@herentals.be

Afvalregeling verandert
De Vlaamse regering heeft nieuwe tarieven vastgelegd voor het inzamelen en verwerken van afvalstoffen. De stad is verplicht haar afvaltarieven aan die van de Vlaamse overheid aan te passen. Onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad op 4
juni, geven we u nu al de nieuwe regeling mee.

Diftartarieven veranderen
Door de nieuwe Vlaamse regelgeving moet het stadsbestuur zijn Diftartarieven wijzigen. Vanaf 1 juli betaalt u minder voor uw vuilnisophaling, maar meer voor de huur van uw container. Zo daalt de prijs voor restafval van 0,317 naar 0,30 euro per kilo. Dat is een daling van
0,017 euro per kilo restafval. De prijs voor gft-afval blijft 0,22 euro.
Om de boekhouding te laten kloppen, moet de stad hierdoor de huurprijs van de containers laten stijgen. De huur van een gewone
groene of grijze container van 120 liter stijgt van 10,80 naar 20,40 euro per jaar. Dat is een stijging van 0,90 naar 1,70 euro per maand.
Tip: als u thuis composteert of kippen houdt, hebt u geen groene container nodig. De huur van een grijze container van 1.100 liter stijgt
van 66 naar 75 euro per jaar. Dat is een stijging van 5,5 naar 6,25 euro per maand.

Eerste 50 kilo groenafval gratis op recyclagepark
De stad schaft ook het gratis brengen van groenafval in april en november af. Deze maatregel wordt vervangen door een andere. Voortaan mag elk gezin 50 kilogram tuinafval gratis naar het recyclagepark brengen. Na die 50 kilogram betaalt u het gewone tarief voor
groenafval. Dat daalt op het recyclagepark van 0,22 naar 0,15 euro per kilo groenafval. De stad hoopt met deze maatregel ook de lange
wachtrijen in april en november te laten verdwijnen.

Grof huisvuil betalend op het recyclagepark
De Vlaamse regering verplicht ons ook het grofvuil op het containerpark betalend te maken vanaf 1 juli. Grofvuil is restafval dat u niet
kunt meegeven in uw grijze container (matrassen, vloerbekleding, meubels, …). Het schepencollege vraagt de gemeenteraad om dit
bedrag vast te leggen op 0,15 euro per kilogram grof vuil. Dit is ongeveer het bedrag dat de stad moet betalen om haar grof vuil te laten
verwerken. De andere afvalstoffen op het recyclagepark, behalve het groenafval, blijven nog gratis.
Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be
juni juli augustus 2013
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WETENSWAARD
Heraanleg Poederleeseweg start nog dit jaar
In het najaar start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de heraanleg van de Poederleeseweg tussen Herentals en Poederlee. Het betonnen wegdek van de Poederleeseweg wordt vervangen door asfalt. Op het kruispunt van de Poederleeseweg en de Olympiadelaan komen verkeerslichten en afslagstroken, waardoor het verkeer naar het station, BLOSO en het Netepark
heel wat vlotter zal verlopen. Door beton te vervangen door asfalt wordt het voor de buurtbewoners bovendien heel wat aangenamer om te wonen.
Dankzij de verkeerslichten kunnen ook fietsers zich veiliger in het verkeer begeven. Om de veiligheid van de fietsers op de Poederleeseweg te garanderen, krijgt het huidige fietspad een nieuwe
rode slemlaag. Voor fietsers is dat niet alleen comfortabeler, maar ook veiliger, want de gekleurde laag trekt de aandacht van de automobilisten. Later komen er volledig nieuwe, afgescheiden
fietspaden. Daarvoor is op dit moment nog studiewerk aan de gang.
De werkzaamheden starten dit najaar, verlopen in fasen en duren wellicht tot half 2014. Op dit
moment is een definitieve startdatum of planning niet bekend. In ieder geval zal in een eerste
fase het verkeer omrijden via Lichtaart. Tijdens de werkzaamheden zijn ook alle inritten open
via een pad langs de huizen. Op regelmatige afstanden komen er oversteekplaatsen. Zo blijven
handelszaken, openbare gebouwen, bedrijven en sportterreinen bereikbaar. Er komt nog een infovergadering voor bewoners, handelaars en ondernemers. In een volgende Stadskrant brengen
we u op de hoogte van de volledige planning van de heraanleg.
Meer informatie:
AWV, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen,
tel. 03-224 68 11, wegen.antwerpen@vlaanderen.be

Hulp nodig bij uw online belastingaangifte?
Uw belastingaangifte in orde
krijgen is vaak een hele klus.
In Herentals, Noorderwijk en
Morkhoven zijn er gelukkig heel
wat mensen die u daarbij kunnen
helpen.
− Zo helpen de medewerkers
van de controle personenbelasting u elke werkdag verder
van 9 tot 12 uur in RAC Den
Hamer (Belgiëlaan 31, tel. 02575 82 60). U hoeft hier geen
afspraak voor te maken.
− Op woensdag 5 juni van 9 tot 12 uur is er in ’t Peeseeke (sociale campus Spiegelfabriek,
Lierseweg 132) een infosessie over het invullen van uw belastingen via Tax-on-web. Voor
deze sessie schrijft u vooraf in via info@peeseeke.be of tel. 014-24 66 97 of ter plaatse tijdens de vrije inloop.
− Senioren van Noorderwijk en Morkhoven kunnen op woensdag 5 juni van 14 tot 16 uur terecht in het Dorpshuis van Noorderwijk. Een lesgever van dienstencentrum ’t Convent vertelt u dan alles over hoe u uw belastingen online kunt aangeven. Deze infosessie gaat enkel
door als er minstens vijf deelnemers zijn. Als er meer dan 12 mensen inschrijven, plannen
we ook op woensdag 12 juni een nieuwe sessie. Inschrijven voor deze infosessies doet u via
dienstencentrum@ocwmherentals.be of tel. 014-28 20 02.
Al deze initiatieven werken met Tax-on-web en zijn gratis. Als u naar een infosessie komt,
brengt u alle nuttige documenten (belastingbrief, fiscale fiches, identiteitskaart) en eventueel
betalingsbewijzen mee.
Meer informatie: www.taxonweb.be
4
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Geld lenen voor
een eigen huis?
Het bouwen of kopen van een woning
betekent een grote financiële inspanning. De meeste mensen lenen hiervoor een groot bedrag, dat ze gespreid
over vele jaren terugbetalen. Als u
tijdens deze afbetalingsperiode uw
inkomen verliest, wordt deze lening
echter een zware dobber. De gratis verzekering gewaarborgd wonen van de
Vlaamse overheid kan u helpen deze
periode te overbruggen.
U moet uw aanvraag voor de verzekering doen binnen het jaar na uw
eerste kapitaalopname. De geschatte
verkoopwaarde van de woning mag
niet hoger zijn dan 320.000 euro. U
krijgt maximaal 600 euro per maand.
Dit maximumbedrag is enkel bestemd
voor woningen met een primair energieverbruik dat lager is dan of gelijk is
aan de E70-norm. Bovendien moet u
aan bepaalde inkomensvoorwaarden
voldoen. Het bedrag dat u effectief
krijgt, is afhankelijk van uw afbetaling,
uw inkomensverlies en de lengte van
de periode dat u een beroep doet op
de verzekering. De tegemoetkoming
wordt maandelijks aan uw kredietverstrekker uitbetaald.
Als u onvrijwillig werkloos bent, kunt
u de tegemoetkoming maximaal 18
opeenvolgende maanden ontvangen.
Wilt u de tegemoetkoming daarna
opnieuw ontvangen, dan moet u
aantonen dat u eerst ten minste drie
maanden opnieuw aan het werk bent
geweest. Als u arbeidsongeschikt bent,
kunt u de tegemoetkoming maximaal
36 opeenvolgende maanden ontvangen.
Meer informatie:
dienst ruimtelijke ordening,
administratief centrum, A
ugustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50,
info@herentals.be of
www.wonenvlaanderen.be

WETENSWAARD
Eenentwintigste Historisch Jaarboek
Het nieuw Historisch Jaarboek van
Herentals is ondertussen aan zijn
eenentwintigste editie toe. Het
nieuwe jaarboek belooft opnieuw
iets heel bijzonders te worden. In
het hoofdartikel bewijst stadsarchivaris Jan Goris dat Herentals de enige echte stad was in de Antwerpse
Kempen. Het stedelijke karakter
van Herentals kwam tot uiting in
de betrekkingen met de hertog, de
andere Brabantse steden en in het
openbare leven van het hertogdom.
Andere Kempense gemeenten (zoals Turnhout, Hoogstraten en Geel)
die, zoals Herentals, in het begin
van de dertiende eeuw vrijheidsrechten ontvingen, bleven daarentegen tot aan het einde van
het ancien régime op het niveau van een vrijheid hangen.
Verder staan in het jaarboek nog een heleboel andere interessante artikels. Zo beschrijft
Philip Baelus de eerste fase van de binnenrestauratie van de Lakenhal. Jan Cools wijdt uit over
de oude dekenij van Herentals en de berechtingsciborie van het begijnhof. Ernest Persoons
bespreekt kostbare handschriften uit het begijnhof en de stadsarchivaris gaat dieper in op
verkleurde jeugdherinneringen uit de collegetijd van Ernest Claes. Jef Van Den Bosch heeft het
opnieuw over de bijzonderheden van het mooie Hertalse dialect. Het jaarboek wordt verlucht
door vele tientallen nooit eerder gepubliceerde foto’s en illustraties.
De definitieve verschijningsdatum en de prijs van het jaarboek zijn nog niet bekend.

Het schoon Hertalse dialect
We geven u nu al graag een voorproefje op de bijdrage van Jef Van Den Bosch over het
Hertalse dialect.
Calotte: haardos, pruik.
Zoude mee da laank calot is nie no de coiffeur gaan?
Didderen: beven.
Ik ston te didderen van koleire toen ik dien oatleg van de polis hoorde.
Erke (aan): gewoonte.
Mariette hijter een erke van aan oem altijd te laat te komen oep de vergadering.
Fikfakken: speels vechten.
Da begint mee wa fikfakken oep de koer en da stopt meen balaa oeêg.
Jipkes: zachte snoep.
Zoude nog altijd van die purperen jipkes krijgen bij den apotheker in de Nederrij?
Lavelierblad: laulierblad.
Dedju... ik zen lavelierblaren vergeten in de Nopri oem in ’t stoofvlees te doen.

Meer informatie: stadsarchief, Augustijnenlaan 1, tel. 014-21 28 00, archief@herentals.be

Informatie nodig
over mobiliteit?
Hebt u door een handicap, ziekte of ouderdom problemen om vervoer te vinden? Neem dan contact op met Mobiliteitspunt Kempen. U krijgt er informatie
over parkeerkaarten voor personen met
een handicap, de belbus, de dienstregelingen van trein en bus, de Mindermobielencentrale en private taxibedrijven.
Meer informatie: Mobiliteitspunt
Kempen, tel. 014-58 55 75,
mobiliteitspuntkempen@iok.be

Realtime-informatieborden aan bushaltes
De Lijn plaatst realtime-informatieborden aan de bushaltes op de Grote Markt
en de Belgiëlaan. Tegen eind juni komt
er ook een groot informatiebord aan de
bushalte aan het station. Deze digitale
borden betekenen een merkelijke verbetering van het reiscomfort. De borden geven tot op de minuut nauwkeurig
aan wanneer uw bus aankomt.
Meer informatie: technische dienst mobiliteit, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Openbaar onderzoek
RUP Engelse Wijk
Het stadsbestuur organiseert van 31
mei tot en met 29 juli een openbaar
onderzoek naar het Ruimtelijke UitvoeringsPlan (RUP) voor de Engelse
Wijk. Op dinsdag 18 juni organiseert de
stad een informatievergadering over
het voorlopige RUP. Deze vergadering
vindt plaats in de podiumzaal van cc
’t Schaliken (Grote Markt 35) en start
om 19.30 uur. U kunt het ontwerp van
het RUP ook inzien bij de dienst ruimtelijke ordening of op www.herentals.be/
openbare-onderzoeken. Opmerkingen
en bezwaren bezorgt u ten laatste op
29 juli 2013 aan de GECORO (Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals).
Meer informatie: dienst ruimtelijke
ordening, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
info@herentals.be
juni juli augustus 2013
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Parkrock
15e editie

gratis festival in het stadspark van Herentals

vrijdag 21 juni 2013
van 11 tot 18 uur

Compact disk dummies
mega ambi deejays
fatty k Midget faders up
golden monolith
nokom ft. wim baltrim
DJ datix
gratis space bikes!
eigen drank niet toegelaten
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www.jeugdraadherentals.be

preventie
Laat uw fiets graveren en win een fietsslot
Fietsendieven slaan vooral toe op plaatsen waar veel fietsen gestald worden. Met de stationsbuurt, het Netepark en de winkel- en uitgaansbuurt is het dan ook niet verwonderlijk dat in
Herentals heel wat fietsdiefstallen gebeuren. Laat daarom zeker uw fiets graveren. Als uw fiets
uw rijksregisternummer draagt, dan is het duidelijk dat u de eigenaar bent. Wordt uw fiets dan
onbeheerd teruggevonden, dan komt hij vrijwel automatisch weer bij u terecht.
Deze zomer houden de gemeenschapswachten verschillende fietsgraveersessies. Om lange
wachttijden te vermijden, kunt u zich vooraf inschrijven bij de dienst preventie of op www.
herentals.be/aanvraagformulier-fietsgraveren.
•
•
•
•
•
•

Woensdag 19 juni – Fietspunt aan het station – Van 12 tot 16 uur
Woensdag 3 juli – Dorpshuis Noorderwijk – Van 13 tot 16 uur
Zaterdag 20 juli – Verkeerspark Vorselaarsebaan – Van 13 tot 16 uur
Woensdag 7 augustus – Dorpshuis Morkhoven – Van 13 tot 16 uur
Woensdag 21 augustus – Fietspunt aan het station – Van 12 tot 16 uur
Zondag 25 augustus – De Schakel, Zaal 't Hof – Van 10 tot 18 uur

U kunt het fietsendieven nog moeilijker maken door uw fiets vast te maken met een degelijk
fietsslot, ook al bent u maar even weg. Het stadsbestuur verloot elke maand een beugelslot
onder de inwoners die hun fiets lieten graveren. De uitreiking vindt plaats tijdens De Schakel
op zondag 25 augustus. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Uw hond is uw beste
vriend, maar …
De hond is de beste vriend van de
mens. Dat kan inderdaad kloppen,
maar hondenpoep blijkt ook een van
de grootste ergernissen van de mensen te zijn. De stad ontvangt elk jaar
meer klachten over hondenpoep. De
regels zijn echter duidelijk: een hondenbaasje moet de uitwerpselen van
zijn huisdier opruimen en deponeren
bij het restafval. Voor de grote groep
hondenbezitters is dat geen probleem. Zij doen hun plicht en de stad
dankt hen daarvoor. Zo kunnen kinderen onbezorgd in het groen spelen,
blijven de schoenzolen van de mensen
schoon en kan de groendienst zonder
problemen zijn werk doen.
Er bestaat echter een kleine groep
van hondenbezitters die weigeren de
drollen van hun hond op te ruimen.
Om deze hondenbezitters op hun
verantwoordelijkheid te wijzen, start
de stad met nieuwe acties rond hondenpoep. De gemeenschapswachten
delen in eerste instantie gratis hondenpoepzakjes uit en moedigen hondeneigenaars aan om de omgeving
netjes te houden. Later zal de politie
effectief controles uitvoeren en boetes uitschrijven.

Mijn fiets is gestolen. Wat nu?
Ondanks al uw voorzorgsmaatregelen kan het gebeuren dat uw fiets wordt gestolen. Dan
moet u zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie. Beschrijf uw fiets zo nauwkeurig mogelijk (merk, kleur, kentekens, …). Als uw fiets gegraveerd is, dan neemt u uw fietspas mee naar
de politie. Als de politie een gegraveerde fiets terugvindt, dan bezorgt ze die onmiddellijk
terug aan de rechtmatige eigenaar. Niet-gegraveerde fietsen staan zes maanden lang in de
stedelijke werkplaats. Ga regelmatig eens kijken, misschien staat uw fiets er ook bij. U krijgt
de fiets enkel mee als u kunt aantonen dat u de rechtmatige eigenaar bent. U neemt dus het
bewijs van aangifte van de fietsdiefstal mee, of een fietssleutel, of iets anders dat kan bewijzen dat de fiets uw eigendom is. U kunt ook een kijkje nemen op www.gevondenfietsen.
be. De politiezone registreert alle gevonden fietsen op deze website.

U kunt uw steentje bijdragen door
een affiche voor uw raam te hangen.
U kunt de affiche aanvragen via www.
herentals.be/aanvraag-affiche-tegenhondenpoep of via de dienst preventie, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50,
info@herentals.be.

Meer informatie: dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, preventie@herentals.be
juni juli augustus 2013
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Op stap in eigen stad
Zomerwandelingen en fietstochten
In juli en augustus vinden de jaarlijkse zomerwandelingen en themafietstochten plaats.
Onder begeleiding van een ervaren gids kunt
u de opmerkelijkste plekjes van Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven ontdekken. De
wandel- en fietstochten vertrekken om 14.30
uur. De wandelingen duren ongeveer twee
uur, de fietstochten twee en een half uur. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.

Wandelen
Zondag 7 juli: Ter Vesten gaan (vertrek aan
de Lakenhal)
Zondag 21 juli: Wandelen door de oude straten van Herentals (vertrek aan de Lakenhal)
Zondag 4 augustus: Kempense Heuvelrug,
oord van natuur en cultuur (vertrek aan kasteel Le Paige)
Zondag 18 augustus: Herentalse kloosters
(vertrek aan de Lakenhal)

Fietsen
Zondag 14 juli: Stille getuigen (vertrek aan
kasteel Le Paige)
Zondag 11 augustus: Lovenhoek (vertrek aan
kasteel Le Paige)

Zomerse zoektochten
Wandelaars en fietsers kunnen ook dit jaar
deelnemen aan een pittige zoektocht in het
stadscentrum. Dit jaar is het thema ‘poorten
en deuren’. Als u onderweg de antwoorden

vindt op de vragen, de foto-opdrachten en
de woordpuzzel, maakt u kans op een waardevolle prijs. Voor de fietsers is er de jaarlijkse fietszoektocht van het Groene Neteland,
die u langs de mooiste plekjes van Herentals
leidt.
En er is meer: na de geslaagde kinderzoektocht in het centrum van de stad, pakt de
dienst toerisme nu uit met een schattentocht
voor kinderen van zeven tot twaalf jaar. Aan
de hand van een tiental speelse opdrachtjes
gaan de kinderen op zoek naar een verborgen schatkist in de buurt van de Toeristentoren. Vertrekpunt is het parkeerterrein aan
Kruisberg, op de hoek van Wijngaard en de
Heistraat.
De brochures zijn te koop bij de dienst toerisme en kosten 2,50 euro.

Historische fietstocht door
Noorderwijk en Morkhoven
U kunt ook een leuke fietstocht maken
langs de mooiste plekjes van Noorderwijk en Morkhoven. Tijdens de tocht van
17 kilometer rijdt u langs de Zandkapel,
het 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.
8

juni juli augustus 2013

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. Zij 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 25 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 van ’t Hof kunt u genieten
van een heerlijke verfrissing en een snelle
snack. Er is livemuziek.
Meer informatie: www.schakel.be

Op stap in eigen stad
Ecocyclo
Voor wie Herentals en omgeving eens op
een andere manier wil ontdekken, is er de
Ecocyclo. Deze 30 kilometer lange fietstocht
combineert de mooiste landschappen van
de streek met een ontdekkingstocht langs
ecovriendelijke en duurzame plekjes. Op
zaterdag 15 juni kunt u gratis deelnemen
aan een begeleide ecocyclotocht. De tocht
start om 10 uur aan het station van Herentals en eindigt rond 17 uur. Schrijf u voor
donderdag 13 juni in via tel. 03-270 02 80 of
info@denatuurvrienden.be. U kunt de
Ecocyclo ook steeds individueel afleggen met
behulp van een brochure, of in groep onder
begeleiding van een gids.
Meer informatie:
www.denatuurvrienden.be

Bezoek de Sint-Waldetrudiskerk
Van mei tot september kunt u de SintWaldetrudiskerk bezoeken. De kerk is dan
open van woensdag tot en met zondag van
14 tot 17 uur. In de kerk vindt u handige brochures (in het Nederlands, Frans, Duits en
Engels). Er is ook een gids aanwezig.

Art Center Hugo Voeten
Aan de oevers van het Kempisch Kanaal vindt
u het Art Center Hugo Voeten. Kunstverza-

melaar Hugo Voeten stelt er zijn uitgebreide
en veelzijdige kunstverzameling in tentoon,
met onder meer gipsen van Auguste Rodin en
grafisch werk en zelfs tekeningen van Frans
Masereel. Er ligt ook een speciaal accent op
actuele kunstenaars. Zo herbergt het museum
werken van Ai Wei Wei, Christo en Panamarenko. Verder telt de collectie een groot aantal
werken van Bulgaarse kunstenaars, voor wie
Hugo Voeten een belangrijke mecenas is.
U kunt het Art Center elke eerste zondag van
de maand bezoeken. U kunt aansluiten bij de
rondleiding om 10.30 uur of om 14 uur. Een
rondleiding duurt ongeveer twee uur en kost
15 euro per persoon. Groepen van 15 tot 50
personen kunnen het Art Center ook op afspraak bezoeken. Voor meer informatie kunt u
terecht op het gsm-nummer 0475-55 51 25 en
op www.artcenter.hugovoeten.org.
Art Center Hugo Voeten,
Vennen 23,
tel. 0475-55 51 25,
bart@office.hugovoeten.org,
www.artcenter.hugovoeten.org

Hidrodoe
Kom naar Hidrodoe en ontdek de wereld van
water. 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

Waterfietsroute
PIDPA bestaat dit jaar honderd jaar. Om
deze verjaardag samen met haar klanten
te vieren, ontwierp het waterbedrijf een
WATER-fiets-ROUTE. De fietstocht vertrekt
in Herentals aan Hidrodoe en voert u langs,
over en onder water door de gemeenten
Herenthout, Heist-op-den-Berg, Vorselaar,
Grobbendonk en Zandhoven. U kunt kiezen
tussen drie verschillende routes. Onderweg
komt u blauwe symbolen tegen die wijzen
op water in de onmiddellijke omgeving. Ontdek ook de twaalf waterdruppels, waaraan
telkens een vraag verbonden is. Antwoord
via www.pidpa.be en misschien wint u een
mooie prijs.
De fietsbrochure is verkrijgbaar bij de dienst
toerisme en Hidrodoe. U kunt ze ook gratis
downloaden op www.pidpa.be.

Picknickplaats aan de Kleine
Springberg
Het toeristisch samenwerkingsverband
Het Groene Neteland richt een poos-enpicknickplaats in aan de Kleine Springberg in de Heistraat. Leerlingen van de
afdeling bouw van de Katholieke Hogeschool Kempen zorgen nog voor de zomervakantie voor de nodige accommodatie op die plek.

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

Openingstijden infokantoor
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, worden de openingstijden van het toeristisch
infokantoor 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 open
op zondag van 10 tot 14 uur. Ook op 11 en 21 juli is het kantoor open van 10 tot 14 uur.
Op 15 augustus is het kantoor gesloten.
juni juli augustus 2013
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DONDERSE DAGEN
Gratis pop- en beiaardoptredens op het
buitenplein van cc ’t Schaliken

Stadiums het bij covers van o.a. Hooverphonic, Mumford & Sons en Adele.

Fixkes – hiphop/Nederlandstalig

Double Veterans – garagerock

Donderdag 1 augustus om 21.15 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Donderdag 4 juli om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Eind 2012 stond Double Veterans, een basloos trio dat psychedelische garagerock
speelt, op uit Kempense slijkgrond. Hun helden komen vooral uit de sixties: The Velvet
Underground, The Kinks en Pink Floyd.

een rusteloze funksessie, maar ook voor extreem dansbare klanken. Met hun nieuwe
album Polemicals bewijst BRZZVLL nog maar
eens dat ze de ongeslagen meesters van de
psychedelische jazzfunk zijn.

Sons of Navarone – bluegrass
Donderdag 18 juli om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

The Rhythm Junks – blues/rock
Donderdag 4 juli om 21.15 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Fixkes zijn wereldberoemd. Althans in
Vlaanderen en Nederland. Kvraagetaan was
en is nog steeds de grootste Vlaamse hit in
Vlaanderen. 2012 was een sabbatjaar voor
Fixkes. Ze sleutelden aan hun gezinnen, aan
hun bezetting en aan een nieuw repertoire.
Verwacht naast de bekende singles een wat
harder geluid, en meer hiphop in de saus.

Beiaard Lakenhal – Tom Van Peer

The Rhythm Junks brachten begin dit jaar
hun nieuwe cd uit: de eerste in zeven jaar
en de opvolger van het felbejubelde Pop
off. Mondharmonicaspeler Steven de Bruyn
brengt met bas en drums een origineel trio
samen. Er wordt geklauwd en geblazen, geborsteld en geslagen, zacht en hard, ruw en
rauw. En de songs kraken harder dan vroeger. Kortom, de ideale groep voor de gouden
bruiloft van Tom Waits.

Dit hartverwarmende kwartet drijft op bluegrass met een twist. Strak in het pak brengen
deze drie Belgen en een Ier een onklopbare
muzikale topact. Met banjo, mandoline, gitaar en bas combineren de heren hun vocalen in close harmony tot hoogstandjes. Naast
de traditionele en hedendaagse bluegrass
wagen ze zich ook aan persoonlijke versies
van o.a. Een beetje verliefd, Dancing Queen
en I Will Survive.

In Between Stadiums – pop/rock
Donderdag 1 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Donderdag 8 augustus om 20.30 uur
Grote Markt
Voor het eerste
beiaardconcert bespeelt Tom Van Peer
de beiaard van de
Lakenhal. Hij brengt
u een aangename
mix van licht klassieke muziek en jazz. U
kunt van het concert
genieten vanaf een
terras of bank op de Grote Markt. Tom Van
Peer, geboren in Herentals, is beiaardier van
Lokeren en van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
in Mechelen.

Beiaard Lakenhal – Geert D’hollander
Donderdag 15 augustus om 20.30 uur
Grote Markt

BRZZVLL – jazz/funk
Donderdag 11 juli om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
BRZZVLL (Brazzaville) is een zes man sterk
collectief uit Antwerpen. De groep staat
voor groovy muziek, die geïnspireerd is op
jazz en psychedelische funk en afrobeat.
BRZZVLL klinkt strak en staat garant voor
10
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De leden van In Between Stadiums leerden
elkaar kennen aan de Herentalse muziekacademie. Hun liefde voor pop en rock bracht
hen samen. Voorlopig houdt In Between

Geert D'hollander brengt een afwisselend
programma met bekende klassieke muziek

Zomerfilm
PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
en enkele evergreens. Hij werd dit jaar
beiaardier van de wereldbefaamde beiaard van Bok Tower Gardens in Florida.
Deze plaats wordt omschreven als het
‘walhalla van de beiaardkunst’.

Mobiele beiaard – Koen Van
Assche en piano en woord
Donderdag 22 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
Tijdens dit concert speelt Koen Van Assche
op de mobiele beiaard en Geert D'hollander
op de piano. Hierbij vertolkt woordkunstenares Veva
Gerard gedichten rond water
en zee. Ook in de
muziek komen
deze
thema’s
aan bod, bijvoorbeeld in Water
Music van G.F.
Händel.

Op vier zaterdagen in juli en augustus schotelen Zomerfilm en cc ’t Schaliken u een mengeling van recente en oudere films voor, die goed tot hun recht komen in een zomers decor. De
filmvoorstellingen vinden plaats op het buitenplein van cc ’t Schaliken. U kunt dus het beste
een trui of een dekentje meebrengen. Bij slecht weer krijgt u de film in de foyer te zien. De
films beginnen rond 22 uur, bij invallende duisternis. De deuren gaan open om 21.30 uur. De
toegang bedraagt 5 euro

Life of Pi
Zaterdag 6 juli om 22 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
Life of Pi van regisseur Ang Lee is gebaseerd op het gelijknamige boek van Yann
Martel. Het vertelt het ongelooflijke verhaal van Piscine Patel, een zestienjarige Indiase jongen, wiens vader een dierentuin in India bezit. Wanneer de familie besluit
het land te verlaten, wordt de hele dierentuin ingescheept. Maar het schip vergaat
en de enige overlevenden zijn Pi, een hyena, een zebra, een orang-oetang en een
tijger. De film duurt 127 minuten.

Skyfall
Zaterdag 20 juli om 22 uur
Buitenplein cc ‘t Schaliken
Daniel Craig is terug als James Bond in Skyfall, het drieëntwintigste avontuur
in de langstlopende filmreeks aller tijden. De loyaliteit van de dubbelagent
aan M wordt op de proef gesteld wanneer haar verleden haar komt achtervolgen, tot diep binnen MI6. Bond zal de dreiging moeten uitschakelen, hoe hoog
de prijs ook zal zijn. De film duurt 140 minuten.

Mobiele beiaard – Koen Van
Assche en harp en fluit
Donderdag 29 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc 't Schaliken
Stadsbeiaardier Koen Van Assche betrekt
de harp en fluit bij dit luchtige concertprogramma met zowel klassieke muziek
als swing. Dit trio in unieke bezetting
laat muziek van o.a. George Gershwin en
Astor Piazzolla klinken.

Saturday Night Fever
Zaterdag 3 augustus om 22 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
Tony Manero probeert te ontsnappen aan zijn uitzichtloze leven door te dansen in de plaatselijke discotheek. Hij ontmoet er Stephanie en ze besluiten
als danskoppel deel te nemen aan een wedstrijd. Ondanks de gevoelens van
Tony voor Stephanie wil zij verhuizen naar Manhattan. Langzaamaan begint
Tony ook te verlangen naar een ander leven. Saturday Night Fever maakte
een superster van Travolta. De Bee Gees schreven de muziek voor de film, die
bijdroeg tot de populariteit van de disco. De film duurt 118 minuten.

To Rome with Love
Zaterdag 17 augustus om 22 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
Deze luchtige komedie (2012) in de typische stijl van Woody Allen plaatst een
fijne internationale cast in het feeërieke Rome: Penélope Cruz als prostituee,
Roberto Benigni die per vergissing voor een filmster wordt gehouden, maar
ook Alec Baldwin, Jesse Eisenberg en Woody Allen himself. De film vertelt vier
verhalen die niets met elkaar te maken hebben, behalve dat ze zich op hetzelfde moment in de Italiaanse hoofdstad afspelen. De film duurt 112 minuten.
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academies
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
Eindwerken laureaten
Van zaterdag 15 juni tot en met zondag 23 juni
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

Laureatenconcert
muziekacademie

Elk jaar tonen de laureaten van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst hun werk in kasteel Le Paige. De afstudeerprojecten zijn de kroon op het werk van een jarenlang leerproces
dat van beginners echte kunstbeoefenaars heeft gemaakt. Het was een persoonlijke en intense
zoektocht, waarvan ze de resultaten graag met u willen delen. De toegang is gratis.

Open dagen
Op zaterdag 15 juni, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september bent u tussen 10 en 18 uur
welkom op de open dagen in de academie. Zowel de leerlingen van het kinder- en jeugdatelier
als de leerlingen van de hogere graad stellen hun werk tentoon. De leerkrachten staan voor u
klaar om een woordje uitleg te geven.

Vitrine
De Vitrine is ondertussen een vaste waarde binnen de werking van de Stedelijke
Academie voor Beeldende Kunst. Ze geeft
de leerlingen de kans om eigen werk te tonen aan een ruimer publiek. Op woensdag
5 juni om 20 uur opent de tentoonstelling Papieroven. De leerlingen van de keramiekafdeling bouwden een papieroven
rond hun keramiekwerken. De mantel,
die bestaat uit in poederklei gedompeld
papier, wordt gemaakt op een skelet van
brandhout, houtskool en kippengaas. Het
geheel ziet eruit als een kleine tipi. De mantel bakt zichzelf eerst tot een stenen kegel,
brandt vervolgens kapot en geeft zo de
gebakken keramiekwerken prijs. U kunt de
resultaten bewonderen in de Vitrine van
5 juni tot en met 21 september tijdens de
openingsuren van de academie. Tijdens de
schoolvakanties is de Vitrine enkel langs
buiten te bezichtigen.
Meer informatie:
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 77, tel. 014-28 51 55, academie.
beeldende.kunst@herentals.be, www.uitinherentals.be/kunstacademie

Inschrijvingen schooljaar 2013-2014
Wilt u graag uw artistieke talenten ontplooien? Schrijf u dan in voor de lessen beeldende
kunst, muziek, dans of woord. De inschrijvingen voor volgend schooljaar starten op zaterdag 1 juni. Beeldende kunst en dans kunt u volgen vanaf zes jaar (leerlingen van het eerste
leerjaar). Vanaf acht jaar (leerlingen van het derde leerjaar) kunt u starten met muziek en
woord.
Meer informatie:
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: www.uitinherentals.be/kunstacademie
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: www.samwdherentals.be
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Op dinsdag 25 juni om 19 uur vindt in
cc ‘t Schaliken de proclamatie plaats
van de laureaten van de academie voor
muziek, woord en dans van het schooljaar 2012-2013. Een aantal laureaten laten u zien en horen wat ze tijdens hun
tienjarige opleiding aan de academie
hebben geleerd. U kunt genieten van
optredens van de bigband, het accordeonensemble en de laureaten voor
piano, hobo en bugel. Ook de afgestudeerden voor dans en muzikale vorming van de lagere graad komen aan
bod. De toegang is gratis.

Neem deel aan
het Kempisch
kampioenschap barbecue
Op 14 op 15 september vindt de tweede editie van het Kempisch kampioenschap barbecue plaats op de Grote
Markt. Door het grote succes van vorig
jaar wordt het aantal deelnemende
ploegen opgetrokken naar vierentwintig. U kunt uw ploeg nog steeds
aanmelden via de website. Op zaterdagavond is er een openingsceremonie. Het kampioenschap zelf start op
zondagvoormiddag. Tot 17.30 uur kan
iedereen proeven van de verschillende
gerechten. ’s Avonds wordt de winnaar
bekend gemaakt. Het Kempisch kampioenschap barbecue is een organisatie
van vzw Hertals samen met de stad en
de World Barbecue Association.
Meer informatie en inschrijvingen:
www.vzwhertals.be

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

P R O G R A MM A
25 juli 2013

FIETST

Herentals

www.heren

t.be

13.00 u -18.15 u:

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 ondernemingen: “AG-Insurance Trofee”

18.15 u - 19.10 u:
18.45 u - 19.20 u:
19.20 u - 19.30 u:
19.30 u - 22.00 u:
22.00 u - 22.15 u:

Publiciteitskaravaan op parcours
Voorstelling van alle renners op het podium
Voorstelling van alle renners op het parcours
9de INTERNATIONAAL NA-TOUR CRITERIUM “HERENTALS FIETST”
Huldiging winnaar,2, 3 & Coca Cola tussenspurten Elite op podium

Donderdag & Vrijdag
Kinderanimatie 13.00 u - 20.00 u:
13.00 u - 20.00 u:
Parking bibliotheek:

Grote Markt (noordkant):
Kinderanimatie: GVA & Mondelez & klimmuur 29 Bn Log.
Kerkplein: Adventure park 29 Bn Log.
Ambiancezone – publiekstent met discobar De Witte Stilte
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BEDANKT
VOOR HET UITHANGEN
VAN DEZE AFFICHE

26 juli 2013

FEEST

P R O G R A MM A

Herentals

www.herentalsfeest.be

PODIUM:
Namiddagprogramma: vanaf 15.00 u
Kinderband De Bende
Ian Thomas
Avondprogramma: vanaf 19.00 u Presentatie: Caren Meynen
Bandits
Not The Beatles
Café Flamand: Peter Van de Veire & Miguel Wiels & bekende gasten
23.30 u - 03.00 u:

Open air party (Grote Markt) met Mega Ambi Deejays & Milk Inc.

PARCOURS
15.30 u - 17.15 u:
16.26 u:
18.30 u - 20.30 u.:
14.00 u – 21.00 u:

15 reeksen peuter, kleuter en kids run
200m voor G-atleten (alle leeftijden)
LU 2U VAN HERTALS
Tent Grote Markt: Inschrijvingen, prijsuitreiking en inleveren chip

TENT Grote Markt:
14.00 u - 20.00 u:
15.35 u - 17.30 u:
14.00 u - 16.30 u:
20.45 u - 21.00 u:

inschrijvingen LU 2U van Hertals
uitslagen en prijsuitreikingen van de verschillende kinderreeksen
BAL POPULAIRE voor 55+sers met Double Mix
Uitslag LU 2U van Hertals

i.s.m

TERREIN MOLENVEST
10.00 u - 20.00 u:
Street-Boarding-Soccer contest: straatvoetbaltornooi
PARKING BIBLIOTHEEK
10.00 u - 20.00 u:
Human Kicker-Penalty Shot: Levend tafelvoetbal-penalty schieten
TENT GROTE MARKT
14.00 u – 16.30 u:
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Bal Populaire voor senioren met live muziek van Double Mix

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Seizoen 2013-2014
Cultuurcentrum ’t Schaliken kiest tijdens het seizoen 2013-2014 voor ‘sport’. Zowel op de cover
van de seizoensbrochure als in het programma is
het thema zichtbaar: bijvoorbeeld in Giovanni van
Compagnie Cecilia en Belgische helden in de sport
van Karl Vannieuwkerke. Verder kunt u uitkijken
naar Scala, Graindelavoix, Wim De Vilder, Bernard
Dewulf, NTGent, Abattoir Fermé, Wouter Deprez en
Han Solo.

Seizoensbrochure
De brochure met het nieuwe programma valt
vanaf 21 mei in de bussen. Iedereen die de laatste drie jaar een ticket heeft gekocht, krijgt de
brochure aan. U kunt ze ook nog aanvragen via
www.schaliken.be/aanvraag-seizoensbrochure.
Het nieuwe programma vindt u op
www.schaliken.be/programma.

Online ticketverkoop

Capilla Flamenca
Vespri di Maestro
Willaert
Vrijdag 7 juni om 20 uur
in de Sint-Waldetrudiskerk
Adriaan Willaert (ca. 1490-1562) was kapelmeester aan de San Marco-basiliek
in Venetië en schepper van de eerste
dubbelkorige Mariavespers. De meeste
muziekstukken schreef hij met het oog
op het rooms-katholieke avondgebed.
Hij had het unieke talent om de emotie en de inhoud van de tekst treffend
te verklanken. Capilla Flamenca, met
acht zangers en een orgel, wil Willaert
opnieuw onder de aandacht brengen.
Voor zijn artistieke, musicologische
en historische diepgang mocht Capilla
Flamenca een aantal prestigieuze prijzen in ontvangst nemen.

Vanaf nu hoeft u niet meer aan te schuiven om als eerste een ticket te bemachtigen voor uw favoriete artiest. U kunt uw tickets en uw Vriendenpas gewoon via de website van ’t Schaliken bestellen.
De ticketverkoop start op woensdag 5 juni 2013 om 13 uur. De bestellingen via de website krijgen
tot maandag 10 juni voorrang op de papieren bestelformulieren en op de bestellingen via e-mail
en telefoon.
Met de Vriendenpas krijgt u nog steeds het goedkoopste tarief voor de voorstellingen van cc ’t
Schaliken. Een Vriendenpas kost 10 euro of 5 euro voor -26-jarigen.

Toegang: 20 euro / 17 euro (Vriendenprijs)

Stappen online ticketverkoop

Uitreiking van de Nestor

1.
2.
3.
4.
5.

Houd uw bankkaart en uw kaartlezer bij de hand, want u moet meteen na de reservering betalen.
Surf naar www.schaliken.be en klik op ‘bestel tickets’.
Als u een Vriendenpas wilt, klikt u op ‘Vriendenpas 2013-2014’ (eerste in de lijst).
Klik op de voorstelling waarvoor u tickets wilt.
Vul het aantal tickets (maximaal acht per voorstelling) in en klik op ‘bestellen’. Om tickets voor
andere voorstellingen te kiezen, klikt u op ‘verder winkelen’.
6. Wanneer uw bestelling volledig is, klikt u op ‘naar de kassa’.
7. Als u zich voor het eerst aanmeldt, maakt u een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Hebt u
reeds een gebruikersnaam en wachtwoord, dan kunt u deze gebruiken.
8. U betaalt onmiddellijk via bancontact.
9. U krijgt een overzicht van uw bestelde tickets via e-mail.
10. Enkele dagen later zitten de tickets in uw brievenbus.

Tentoonstelling Silvia Bonotto
Colors of a Soul
Nog tot zondag 9 juni
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal

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

Zaterdag 24 augustus om 15 uur
schouwburg cc ’t Schaliken
Op 24 augustus organiseert de cultuurraad in samenwerking met het literaire
tijdschrift Heibel, cc 't Schaliken en de
stad Herentals de zevende uitreiking van
de Nestor. De prijs wordt dit jaar toegekend aan dichter Rudolf Van de Perre
en beeldend kunstenaar Harold Van de
Perre en aan Bert Slaets, de voorzitter van het operettegezelschap Vlaams
Muziek Theater. Op het programma
staan onder meer muzikale intermezzi
door het operettegezelschap, een voordracht van gedichten door Assunta
Geens, laudatio's door Cas Goossens en
Gaston Durnez, en een tentoonstelling in
de foyer.
De toegang is gratis, maar u moet vooraf
inschrijven. Dit kan vanaf 1 juli bij Frans
Depeuter, tel. 014-26 63 39,
depeuter.frans@telenet.be.
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cultuur
Oproep huisfotograaf cc 't Schaliken
Om de foyer van het cultuurcentrum van
Herentals in te kleden, stelt ’t Schaliken sinds seizoen 2011-2012 een permanente tentoonstelling
samen. Jaarlijks worden één of meer huisfotografen uit de regio geselecteerd. De selectie gebeurt
door een jury, in de laatste week van september.
Onderwerp van de foto’s zijn de ‘bekende koppen’
die het cultuurcentrum bezoeken tijdens het cultuurseizoen.
• Fotografen die interesse hebben, kunnen zich inschrijven door voor maandag 23 september een
portfolio met vijf portretfoto’s op te sturen.
• Een jury selecteert de huisfotografen uit de inzendingen.
• De geselecteerde kandidaten kiezen in samenspraak met het cultuurcentrum data en artiesten
met wie ze willen samenwerken.
• Op de dag van het optreden krijgt de fotograaf toegang tot de voorstelling.
• Na afloop krijgt hij de tijd om foto’s te maken met de artiest in en om het cultuurcentrum.
• Het cultuurcentrum selecteert de meest geschikte foto en de huisfotograaf levert deze foto.
• De foto krijgt een plaats in de foyer van het cultuurcentrum (met vermelding van de naam van de
huisfotograaf) en maakt deel uit van de permanente tentoonstelling van ’t Schaliken.
Interesse? Stuur ons uw portfolio met vijf portretfoto’s voor maandag 23 september 2013.
Dit kan per mail aan cultuurcentrum@herentals.be met de vermelding ‘kandidatuur huisfotograaf’
of per post, ter attentie van Nick Verhoeven, naar cultuurcentrum ’t Schaliken, Grote Markt 35,
2200 Herentals.

Herentals zingt.
Zingt u mee?
Op zaterdag 29 juni kunt u voor de
tweede keer genieten van Herentals
Zingt als afsluiter van de braderie. Iedereen is ’s avonds welkom op de Grote
Markt om uit volle borst populaire liedjes mee te zingen. De zangkrantjes met
de teksten van alle liedjes kunt u vooraf
afhalen bij de dienst toerisme. Ze worden ook uitgedeeld op de avond zelf.
De dienst toerisme is nog op zoek naar
een dertigtal enthousiaste podiumzangers en -zangeressen om het feestje
mee op gang te trekken. Zangervaring
of talent is absoluut niet nodig, zin om
flink wat sfeer te maken wel. Wilt u individueel of met uw vereniging deelnemen aan dit spektakel, en kunt u zich
vrijmaken op 29 juni van 20 tot 24 uur,
geef dan voor 14 juni een seintje aan de
dienst toerisme (Grote Markt 35, tel.
014-21 90 88, toerisme@herentals.be).
Meer informatie, foto’s, filmpjes en de
volledige liedjeslijst vindt u op
www.vlaanderenzingt.be.

Schrijfworkshop door Daniel Billiet
Zondag 9 juni van 14 uur tot 18 uur
Kasteel Le Paige
De vzw Waerbeke, de erkende sociaal-culturele beweging
voor stilte en leefkwaliteit, nodigt iedereen uit om te communiceren met komende generaties in de vorm van Trage
Post, brieven die pas in 2030 door de geadresseerde geopend
worden. Bent u het briefschrijven wat verleerd of wenst u
wat inspiratie op te doen, dan kunt u op zondag 9 juni deelnemen aan een schrijfworkshop in kasteel Le Paige. Om op gang
te komen wandelen we eerst een eindje in stilte in de buurt
van Herentals. Deelnemen is gratis. U moet wel zich wel vooraf
inschrijven via cultuurcentrum@herentals.be of tel. 014-28 51 30.
Meer informatie: Vormingplus Kempen, Christa Truyen, tel. 014-41 15 65,
christa.truyen@vormingpluskempen.be, www.vormingpluskempen.be/Trage-Post

Orgelconcert in de Bovenkerk
Op zondag 30 juni om 15 uur concerteert Nico Declerck, organist van de Turnhoutse Sint-Pieterskerk, in de Sint-Waldetrudiskerk. Hij brengt u van Glee naar de Zuid-Amerikaanse passie en van het
bioscooporgel van de Pavillon Baltard in Parijs naar een kruising van Beethoven met Scott Joplin.
Het hoogtepunt is de symfonische rockmuziek van de Zweed Gunnar Idenstam. Dit verrassende
muzikale evenement is een initiatief van de kerkraad in samenwerking met de cultuurraad en de
stad Herentals. De toegang is gratis.
18
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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 22 juni vanaf 14.30 uur en kunt
beginnen meezingen vanaf 15 uur. De
toegang is zoals steeds gratis.
Meer informatie:
www.cultuurraadherentals.be

JEUGD
Stedelijke vakantiewerking
De stedelijke vakantiewerking is bestemd voor kinderen geboren tussen 1999 en 2008. Ze loopt van 1 tot 12
juli, van 22 juli tot 9 augustus en van 19 tot 23 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 wordt na de zomer
via een onkostennota afgerekend. De voor- en naopvang
kost 0,75 euro per begonnen halfuur, ter plaatse te betalen. Er is geen vakantiewerking op 11 juli.

Speelpleinwerking NoMo
Deze zomer organiseert het stadsbestuur opnieuw een speelpleinwerking voor alle kinderen
van Noorderwijk en Morkhoven geboren tussen 1999 en 2008. De speelpleinwerking NoMo
vindt plaats van 15 tot 26 juli in de Chirolokalen van Noorderwijk (Ring 9) en van 19 tot 30
augustus in de lokalen van KLJ Noorderwijk (Kruisstraat). De werking loopt van 9 tot 16 uur.
Deelnemen kost 3 euro en wordt na de zomer via een onkostennota afgerekend.

Buurtspeelpleinwerking Diependaal
Het stadsbestuur organiseert van 8 tot 31 juli en van 1 tot 14 augustus een buurtspeelpleinwerking in
het buurthuis van Diependaal. Alle kinderen die geboren zijn tussen 2001 en 2008 mogen van 13 tot
16 uur mee komen spelen, sporten en knutselen. Deelnemen is gratis. Er is geen werking op 11 juli en
op 15 en 16 augustus.

Informatiefiche stedelijke vakantiewerking
en speelpleinwerking NoMo
Naar goede gewoonte hoeft u uw kinderen niet vooraf in te schrijven voor de stedelijke vakantiewerking en de speelpleinwerking NoMo. Dat willen we ook graag zo houden. De jeugddienst vraagt wel om voor de eerste deelname een informatiefiche in te vullen. Zo verlopen de
inschrijvingen vlotter en beschikt de jeugddienst meteen over alle noodzakelijke informatie. U
kunt de fiche invullen op www.jeugddienstherentals.be/informatiefiche-speelplein of aan de
balie van de jeugddienst.

Ook kinderen met een beperking zijn welkom
Het stadsbestuur wil van de stedelijke vakantiewerking aan de Wijngaard een speelplein maken
waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Deze zomervakantie zijn er alvast
drie proefdagen waarop kinderen met een beperking welkom zijn: vrijdag 5 juli, vrijdag 26 juli en
vrijdag 9 augustus. Schrijf uw kind vooraf in bij de jeugddienst. Zo weten de animatoren over welke
beperking het gaat, en kunnen ze er rekening mee houden bij het opmaken van hun planning. De
animatoren volgen vooraf een speciale opleiding, zodat ze de kinderen goed kunnen opvangen.

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

Doe mee met Zuiddag
Onder de slogan Work for Change gaan
jaarlijks meer dan 10.000 Vlaamse en
Brusselse scholieren één dag werken tijdens de schooluren. Hun loon (40 euro)
staan ze af aan een jongerenproject
in het Zuiden. Zuiddag vindt plaats op
17 oktober. Ook in Herentals gaan heel
wat jongeren op zoek naar een job. Kan
uw bedrijf of organisatie ook een baan
vrijmaken op 17 oktober? Neem dan
contact op met de Herentalse Zuiddagambassadeur Hilda Nasro via vrijwilliger@zuiddag.be. Meer informatie vindt
u op www.zuiddag.be.

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 2001 en 2008 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 18 juli: Beekse Bergen
Donderdag 25 juli: bezoek MAS en Park
Spoor Noord
Donderdag 1 augustus: subtropisch
zwemmen
Donderdag 8 augustus: Coca-Cola Company en Lasershooten
Dinsdag 13 augustus: rafting in Gent
Woensdag 28 augustus: tienerfestival
T-day
Inschrijven kan vanaf maandag 3 juni om
17 uur op www.jeugddienstherentals.be.
Hier vindt u ook alle informatie over de
deelnameprijs en de uren.
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sport
Zwemlessenreeks najaar 2013
In het najaar starten opnieuw wekelijkse zwemlessen voor baby’s, peuters, kleuters, kinderen
en volwassenen. De lessenreeks omvat tien lessen en start op maandag 16 september. Voor
kinderen en volwassenen is er de mogelijkheid in groep of individueel (of per twee personen)
deel te nemen. De inschrijvingen starten op maandag 26 augustus via www.uitinherentals.be/
zwemlessen.

Nordic walking
De lessen Nordic walking lopen tijdens de zomervakantie gewoon door. Zowel geoefende wandelaars als wandelaars zonder ervaring zijn elke dinsdag om 10 uur welkom aan de kassa van
het Netepark. Deelnemen is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Hebt u zelf geen stokken,
dan kunt u er huren voor 2 euro per les.

Zwembaden Netepark
De openluchtzwembaden zijn open van zaterdag 29 juni tot en met zondag 1 september. Tijdens
deze periode geldt de toegangsprijs voor zowel het recreatiepark als voor de zwembaden. Van
29 juni tot en met 31 augustus zijn alle zwembaden open van 11 tot 21 uur. Op zondag 1 september sluiten de zwembaden om 17 uur. Op maandag 2 en dinsdag 3 september zijn alle baden
gesloten voor een grote onderhoudsbeurt. Het doelgroepenbad blijft dan gesloten tot vrijdag 13
september. In juli en augustus kunt u op weekdagen van 7.30 uur tot 8.30 uur ochtendzwemmen,
behalve op donderdag 15 augustus.

Geen losse shorts in het Netepark
Sinds 1 januari geldt een nieuw kledingvoorschrift in de zwembaden van het Netepark. Zwemmen kan alleen nog in badpak, bikini of een aansluitende zwembroek boven de knie, zonder zakken. Dit nieuwe voorschrift is noodzakelijk om de hygiëne van het zwembadwater te garanderen.
Recente metingen tonen overigens aan dat de nieuwe ‘dresscode’ reeds vruchten afwerpt: de
kwaliteit van het zwembadwater is aanzienlijk verbeterd. De stad vraagt dan ook uw begrip voor
deze regels.

Kajakken voor vijftigplussers
Op donderdag 27 juni organiseert
de sportdienst een kajaktocht voor
vijftigplussers. Er zijn eenpersoons-,
tweepersoons- en groepskajakken. De
uitstap start om 13.30 uur aan De Hut
en eindigt rond 16 uur in Grobbendonk.
De stadsbus brengt u terug naar
Herentals. Deelnemen kost 5 euro. U
moet vooraf inschrijven en betalen bij de
sportdienst.

Meer informatie
Sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be
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Zestig jaar Kempense
natuurreservaten
De Snepkensvijver, de Zegge en de
Tikkebroeken zijn de drie oudste natuurreservaten in Vlaanderen. Ze
liggen in de Antwerpse Kempen op
amper tien kilometer van elkaar. Ze
werden opgericht tussen eind 1952
en de zomer van 1954. Om hun zestigste verjaardag te vieren, kunt u
deelnemen aan drie feestwandelingen.
Op zondag 9 juni bent u tussen 11 en
16 uur welkom in de Tikkebroeken,
op zondag 16 juni in de Zegge en op
zondag 23 juni aan de Snepkensvijver.
Bovendien kunt u op 23 juni om 10.30
uur de inhuldiging van een infobord
bijwonen aan Tennisclub Ter Heyde
(Lichtaartseweg 26/1). Daarna kunt u
een wandeling maken langs het nieuwe wandelpad Heiberg-Snepkensvijver. Om 13 uur is er een extra wandeling, die u laat kennismaken met het
LIFE-project op de Kempische Heuvelrug.
Op donderdag 20 juni om 20 uur is
iedereen welkom op de feestelijke
avond in cc ’t Schaliken. Professor
Hans Van Dyck interviewt er onder meer Marcel Verbruggen, conservator van de Zegge, en Walter
Roggeman, voorzitter van Natuurpunt. Getuigenissen gebracht door
acteur Rik Rossenbacker worden afgewisseld met historische filmbeelden en ondersteund door livemuziek
van folkgroep Tefrent. Na de voorstelling kunt u bij een gratis drankje
nagenieten in de foyer.
De viering van zestig jaar Kempense
natuurreservaten is een organisatie
van de plaatselijke Natuurpuntafdelingen, in samenwerking met Natuurpunt, Natuurpunt Educatie en de
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen.

Meer informatie:
www.natuurpuntna.be

aankondigingen
Bibliotheeknieuws
Boekenverkoop
Ontelbare romans, reisgidsen, kookboeken, jeugdboeken, kinderboeken, prentenboeken,
tijdschriften, cd’s en dvd’s liggen te wachten op nieuwe eigenaars. Hoog tijd dus voor de
jaarlijkse boekenverkoop. De verkoop vindt plaats van donderdag 6 juni tot en met zondag
23 juni tijdens de openingstijden van de bib. U hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn om
te komen snuffelen. De materialen worden verkocht aan een vriendenprijsje. De opbrengst
gaat naar 11.11.11.

Voorleesmomenten
Iedere derde woensdag van de maand (uitgezonderd in juli en augustus) organiseert de
bibliotheek een voorleesuurtje. Van 14 tot 15 uur zijn kinderen van vier tot zes jaar welkom
in de peuterhoek en kinderen van zeven tot tien jaar in de zithoek. Na het voorlezen maken
de kinderen een knutselwerkje. Op woensdag 19 juni draait alles rond vakantie en reizen.
U kunt uw kind vooraf inschrijven via tel. 014-85 97 50.

Thrillerontbijt
Zoals steeds staat de zomer in het teken van het spannende boek. Op zondag 23 juni om 9
uur kunt u deelnemen aan een thrillerontbijt. Terwijl u geniet van verse koffie en broodjes
kunt u luisteren naar een lezing van Ann Van Loock. Deze Grobbendonkse schrijfster publiceerde, samen met haar man Marc Sluszny, al verschillende thrillers, zoals Amulet en Het
mysterie van de Britannic. Deelnemen kost 5 euro. Schrijf u snel in via tel. 014-85 97 50 want
het aantal plaatsen is beperkt.
Meer informatie: bibliotheek Herentals, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50,
herentals@bibliotheek.be, www.bibliotheek-herentals.be

Close-up Kempen
Erfgoedcel Kempens Karakter verzamelde en digitaliseerde de afgelopen maanden heel wat
mooie oude amateurfilmpjes. Met die filmpjes maakte de erfgoedcel een mobiele voorstelling
die dit voorjaar langs negen Kempense gemeenten reist. Op zaterdag 29 juni komt de voorstelling
naar de braderie in Herentals. De prachtige montage vertelt het verhaal van de Kempen in de jaren
vijftig tot tachtig. Een op maat gemaakte compositie en livemuziek maken er een unieke belevenis
van. Kom zeker eens kijken en luisteren!
Meer informatie: erfgoedcel Kempens Karakter, Begijnhof 27, tel. 014-21 97 00,
info@kempenskarakter.be, www.kempenskarakter.be

Open Tuinen
Tijdens Open Tuinen staan 235 bijzondere tuinen open voor de tuinliefhebber. In Herentals bent u op 16, 23, 29 en 30 juni welkom in ’t
Bloemen-hofje 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 2013 vindt u een overzicht van de
deelnemende tuinen en allerhande tips en weetjes over bijen. 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

Sunday Goodies in
Morkhoven
De parochiezaal in Morkhoven wordt op
zondag 2 juni van 12 tot 18 uur omgetoverd tot een hippe hebbedingenmarkt.
Verschillende standhouders bieden er
hun zelfgemaakte spulletjes aan: juwelen, postkaarten, cupcakes, stoffen en
nog veel meer. De toegang is gratis.
Meer informatie:
www.facebook.com/SundayGoodies,
www.setareh.nl

Wijkfeesten
in Diependaal
Op zaterdag 8 juni organiseert De Vrolijke Kliek een rommelmarkt in de Koepoortstraat. De rommelmarkt start
om 9 uur en eindigt om 18 uur. Vanaf
12 uur kunt u er ook een hapje eten.
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert
ook Vriendengroep Diependaal een
wijkfeest op zondag 7 juli. In de voormiddag vindt er een garageverkoop
plaats en in de namiddag kunt u terecht aan het buurthuis voor optredens van lokale artiesten, een barbecue, linedance en veel kinderanimatie.

Interessante mensen
op De Preekstoel
Ook dit jaar 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 Katelijne Boon,
presentatrice bij radio Klara, Zuster
Elisabeth, die leeft als kluizenares
en Veerle De Cock, directeur van het
Francesco Paviljoen. 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
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aankondigingen

UIT IN HERENTALS

Theater Stap – Brilleman
Theater Stap is een professioneel theatergezelschap dat voorstellingen maakt waarin mensen met een mentale handicap centraal staan.
Op woensdag 12 juni om 20 uur geeft het gezelschap een benefietvoorstelling in cultuurcentrum ’t Schaliken. Nadat de Stap-spelers tijd
hadden doorgebracht met enkele alzheimerpatiënten gingen ze op
zoek naar het verband tussen mensen met een mentale handicap en
oude mensen die mentaal aftakelen. Zo ontstond Brilleman: een voorstelling met veel dans en zang over herinneringen en vooral over het
vergeten ervan. Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via cultuurcentrum ’t Schaliken (tel. 014-28 51 30, cultuurcentrum@herentals.be).
Met de opbrengst van de voorstelling gaan de acteurs op een sportief
weekend.
Meer informatie: www.theaterstap.be

Van 18/05 TENTOON
tot 09/06
Zo 02/06 UIT
NATUUR

Silvia Bonotto – Colors of a Soul / Lakenhal / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Sunday Goodies / Parochiezaal Morkhoven / Van 12 tot 18 uur

Di

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

04/06 RAAD

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

Van 05/06 TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Papieroven / De
Vitrine, Markgravenstraat 77 / Tijdens de openingsuren van de
tot 21/09
academie
Van 06/06 VERKOOP Verkoop van bibliotheekmateriaal / Bibliotheek, Gildelaan 13 /
Openingstijden bib
tot 23/06
Do 06/06 SENIOR Grijze Panters – Bezoek aan het Meduceum in Turnhout / Met
medewerking van Vormingplus Kempen / Info: Ruf Van Cauter,
tel. 014-21 12 69
Vr 07/06 KLASSIEK Capilla Flamenca – Vespri di Maestro Willaert /
Sint-Waldetrudiskerk, Kerkstraat / 20 uur

Za

Zo

Di

INFO
08/06 UIT
UIT

Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal / Van 8.30 tot 15 uur

09/06 UIT
UIT

Trage post: workshop brieven schrijven / Kasteel Le Paige / 14 uur

UIT
11/06 SENIOR

Zomerfeest WZC Bremdael / Ernest Claesstraat 54 / 13 uur

Zomerfeest WZC Bremdael / Ernest Claesstraat 54 / 13 uur
Rommelmarkt van De Vrolijke Kliek / Koepoortstraat /
Van 9 tot 18 uur
Feestwandeling zestig jaar Kempense natuurreservaten /
Tikkebroeken, Kluis, Kasterlee – afslag tussen fietsknooppunten 89
en 28 / Van 11 tot 16 uur
Grijze Panters – Presentatie over brandbeveiliging / Het Convent /
14 uur / Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

Van 15/06 TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Eindwerken / Kasteel
Le Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
tot 23/06
van 14 tot 17 uur

Za

15/06 OPEN

Open atelierdagen Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /
Markgravenstraat 77 / Van 10 tot 18 uur

Feestwandeling zestig jaar Kempense natuurreservaten / De Zegge,
Mosselgoren 13, Geel – afslag tussen fietsknooppunten 29 en 13 /
Van 11 tot 16 uur
Wo 12/06 THEATER Theater Stap – Brilleman / Schouwburg cc ’t Schaliken / 20 uur
Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 /
Do 13/06 RAAD
20 uur

Let It Beatles
Vrouwenkoor IdemDito geeft op zaterdag 22 juni om 20 uur een concert in cultuurcentrum ’t Schaliken. Samen met special guest Bart
Buls en Co brengt het koor nummers van The Beatles. Kaarten kosten 10 euro. Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen gratis binnen.

Zo

16/06 UIT

Za
Di

15/06 FIETS
18/06 SOCIO

Lokaal dienstencentrum Het Convent organiseert computerlessen voor
senioren. Wilt u leren werken met het besturingssysteem Windows 8,
schrijf u dan snel in voor een van de infosessies in Het Convent. De sessies vinden telkens plaats van 9.30 uur tot 12 uur. De data liggen nog niet
vast en worden later doorgegeven. Als u wilt, mag u uw eigen laptop
gebruiken.
Meer informatie en inschrijvingen:
Het Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00,
bettypeeters@ocmwherentals.be
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Familiegroep dementie – De dag zinvol doorbrengen / Clubhuis
(Begijnhof 26/B) / Van 19 tot 21 uur

INFO
Wo 19/06 FIETS
LEES

Infovergadering RUP Engelse Wijk / cc 't Schaliken /19.30 uur

Do

Feestavond zestig jaar Kempense natuurreservaten /
cc ’t Schaliken / 20 uur

20/06 UIT

Meer informatie en tickets:
www.idem-dito.be, idemditokoor@hotmail.com, gsm 0477-31 62 67

Maak kennis met Windows 8

Ecocyclo: gratis fietstocht met gids / Station / 10 uur

SENIOR

Fietsgraveren / Fietspunt station / Van 12 tot 16 uur
Voorleesmoment – Vakantie en reizen / Bibliotheek, Gildelaan
13 / 14 uur

Grijze Panters – Wandeling naar de Heggekapel in Poederlee /
Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

Vr

21/06 VROUW

Vrouwenraad – Ontspanning met Jefke Do en Stafke Re /
Fundatiehuis, Begijnhof / 13.30 uur / Info: Louisa van Sand,
tel. 014-22 00 55

Za

22/06 MUZIEK
UIT

IdemDito – Let It Beatles / cc ’t Schaliken / 20 uur

Zo

23/06 UIT

Feestwandeling zestig jaar Kempense natuurgebieden /
Vogelkijkhut Snepkensvijver, Lichtaartseweg / Van 11 tot 16 uur
Thrillerontbijt met Ann Van Loock / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 9 uur

Di

INFO
25/06 RAAD

Van
tot
Do
Za
Zo

26/06
29/06
27/06
29/06
30/06

Cultuurcafé – café chantant met Dirk De Vos / Fundatiehuis,
Begijnhof / 14.30 uur

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

MUZIEK

Laureatenconcert Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans / cc ’t Schaliken / 19 uur

UIT

Braderie / Stadscentrum

SENIOR
UIT
MUZIEK

Kajakken / De Hut / 13.30 uur
Herentals Zingt / Grote Markt / 20 uur
Orgelconcert / Sint-Waldetrudiskerk / 15 uur

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.

Di

02/07 RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

actieve senior

Wo 03/07 FIETS
Do 04/07 MUZIEK

Fietsgraveren / Dorpshuis Noorderwijk / Van 13 tot 16 uur
Donderse Dagen – The Rhythm Junks (voorprogramma: Double
Veterans) / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur

OKRA Sint-Waldetrudis

Vr
Za
Zo

Elke dinsdag

Do

05/07 INFO
06/07 FILM
07/07 UIT
WANDEL
11/07 MUZIEK

Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal / Van 8.30 tot 15 uur

Vr
Zo
Do

12/07 UIT
14/07 FIETS
18/07 MUZIEK

Feestmarkt / Stadscentrum / Van 8 tot 14 uur

OKRA Sint-Antonius

Zomerfietstocht: Stille getuigen / Kasteel Le Paige / 14.30 uur

Elke maandag

Za

20/07 FIETS

Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan /
Van 13 tot 16 uur

UIT

Zomerfilm – Life of Pi / Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur
Wijkfeest Diependaal / Buurthuis, Musketstraat 100
Zomerwandeling: Ter Vesten gaan / Lakenhal / 14.30 uur
Donderse Dagen – BRZZVLL / Buitenplein cc ’t Schaliken /
20.30 uur

Donderse Dagen – Sons of Navarone / Buitenplein cc ’t Schaliken
/ 20.30 uur

Rommelmarkt Kidstreet / Sint-Magdalenastraat, Vaartstraat,
Kapucijnenstraat en Blijdenberg

Turnen

Elke woensdag Fietsen
Elke donderdag Petanque

Petanque

Elke woensdag Fietsen

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

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

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

Zomerfilm – Skyfall / Buitenplein cc ’t Schaliken / 22 uur

Zo

FILM
21/07 WANDEL

Zomerwandeling: Wandelen door de oude straten van Herentals
/ Lakenhal / 14.30 uur

Elke woensdag

Di

23/07 BLOED

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

Elke donderdag Hobbyclub Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56
voor dames

RAAD
Do

01/08 BLOED
MUZIEK

Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur
Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven, Goorstraat 1 / Van 17.30 tot 20.30 uur

Donderse Dagen – Fixkes (voorprogramma: In Between
Stadiums) / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur
Zomerfilm – Saturday Night Fever / Buitenplein cc ’t Schaliken /
22 uur

Za

03/08 FILM

Zo

04/08 WANDEL Zomerwandeling: Kempense Heuvelrug, oord van natuur en
cultuur / Kasteel Le Paige / 14.30 uur

Wo 07/08 FIETS
Do 08/08 RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30
/ 20 uur
Markt / 20.30 uur

Zo

11/08 FIETS

Ma 12/08 BLOED

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

Elke donderdag Fietsen

Grijze Panters – Wandeling in Averbode / Info: Ruf Van Cauter,
tel. 014-21 12 69
Zomerfietstocht: Lovenhoek / Kasteel Le Paige / 14.30 uur
Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Van
17.30 tot 20.30 uur

Elke maandag
Elke maandag

Za

17/08 FILM

Zomerfilm – To Rome with Love / Buitenplein cc ’t Schaliken /
22 uur

JONG

18/08 WANDEL

Zomerwandeling: Herentalse kloosters / Lakenhal / 14.30 uur

Elke vrijdagnamiddag
Vrijdag- en
zaterdagavond
Elke dinsdag

Ma 19/08 BLOED

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

Fietsgraveren / Fietspunt station / Van 12 tot 16 uur
Wo 21/08 FIETS
Do 22/08 KLASSIEK Donderse Dagen - Mobiele beiaard – Koen Van Assche en piano
en woord / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur

Za

24/08 UIT

Van 25/08 UIT
tot 27/08
Di 27/08 RAAD

Uitreiking van de Nestor / Schouwburg cc ’t Schaliken / 15 uur
Morkhoven-kermis
Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

Do

29/08 KLASSIEK Donderse Dagen - Mobiele beiaard – Koen Van Assche en harp

Za
Zo

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

Elke woensdag 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

15/08 KLASSIEK Donderse Dagen - Beiaard Lakenhal – Geert D’hollander/ Grote
Markt / 20.30 uur

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

Sportelen

Do

Zo

SPORT

Fietsgraveren / Dorpshuis Morkhoven / Van 13 tot 16 uur

KLASSIEK Donderse Dagen - Beiaard Lakenhal – Tom Van Peer/ Grote
SENIOR

Info: Karel, tel. 014-21 65 03

happy
hour

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

DE rustige Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur
PEUTERS
& ZO

Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /
Van 9 tot 12 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGen

en fluit / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

31/08 OPEN

Open atelierdagen Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /
Markgravenstraat 77 / Van 10 tot 18 uur

Elke dinsdag en woensdag

01/09 OPEN

Open atelierdagen Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst /
Markgravenstraat 77 / Van 10 tot 18 uur

Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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BURGERZAKEN
Geboorten
18/03	Leonie, dochter van Stéphanie Van Eyndhoven en Björn Janssens
19/03 Raul, zoon van Loes Sevens en Thiago Carneiro Pinto Ribas Da Costa
26/03 Kai, dochter van Evi Haest en Christiaan Heyselbergs
28/03 Jack, zoon van Lise Feyaerts en Door Beutels
30/03	Lina, dochter van Nathalie Piedfort en Jasper Tegenbos
02/04 Thor, zoon van Marjan Beneens en Thibaut Verwimp
02/04 Joppe, zoon van Evi Nietvelt en Bert Helsen
07/04 Kristof, zoon van Ngozi Isichei en Agolum Okonji
08/04 Fons, zoon van Katrien Lathouwers en Jef Haverans
08/04 Jack, zoon van Leen Veris en Marij Renne
08/04 Gloria, dochter van Leen Veris en Marij Renne
13/04 Silke, dochter van Sara Turelinckx en Willem Wagemans
16/04 Eloise, dochter van An Notelteirs en Gino Van Genechten
18/04 Sofie, dochter van Susana Marfim Serio en Barry Van Linden
20/04 Mohammed, zoon van Maliha Mohseni en Vahid Gohari
20/04 Boris, zoon van Katrin Van Rillaer en Wannes Verhegge
21/04 Pifthe, zoon van Yellina Van Broeck en Frans Tubex
22/04 Stan, zoon van Anne Van Roey en Bert Verwimp
01/05 Noa, dochter van Shana Dierckx en Kristof Kempenaers
02/05 Noë, dochter van Ellen Hermans en Bart Van Genechten
04/05 Ellis, dochter van Jessica Van Looy
05/05 Oona, dochter van Eva Lefevere en Rudi De Keyser
06/05 Rani, dochter van Sigrid Van Steertegem en Bart Juwet
07/05 Tahiru, zoon van Barikisu Tahiru en Abdul Djibrila
07/05 Nathan, zoon van Steffi Van Sande en Philippe Wuyts
07/05 Martijn, zoon van Leen Laenen en Ronny Vingerhoets
08/05 Jack, zoon van Maryline De Beuckeleer en Jason Janssens
09/05 Erik, zoon van Anett Funke en Peter Fawcus
13/05 Tiago, zoon van Jacqueline Torfs en Davy Matthys
13/05	Lowie, zoon van Nele Gebruers en Willem Heylen
14/05 Gunther, zoon van Wendy Boeckmans en Gerd Embrechts

Overlijdens
15/03
29/03
29/03
29/03
31/03
01/04
02/04
04/04
05/04
05/04
07/04
09/04
09/04
09/04
10/04
10/04
13/04
14/04
14/04
15/04
16/04
16/04
16/04
16/04

Gunther Verlinden (39)
Elisa Cannaerts (75), echtgenote van Marcel Gebruers
Christiana Iva (66), echtgenote van René De Weijer
Clement Meeus (80), echtgenoot van Leontina Lievens
Joanna Deboel (85), weduwe van Aloies Janssens
Maria Siro (89), weduwe van Petrus Verlooy
Edmond Van Steenbergen (69)
Elza Janssens (82), weduwe van Henri Maes
Alfons Van Santvoort (94), echtgenoot van Delfina Cloots
Franciscus Helsen (83), weduwnaar van Delphina Ooms
Henriëtte De Moor (92), weduwe van Albert Laureys
Ermelindis Van Thielen (86), echtgenote van Alfons Driesen
Maria Huybrechts (90), weduwe van August Verhestraeten
Jozef Van Dessel (89), weduwnaar van Marguérite Clockaerts
Frans Lambrechts (74), weduwnaar van Hilda Geeraerts
Petrus Mertens (72), echtgenoot van José Vanderlinden
Jozefina Meeuwese (67), echtgenote van René Van der Schraelen
Josephus Van den Vonder (87), echtgenoot van Joanna Van Grieken
Hedwig Boons (51), echtgenote van Luc Hermans
Gustaaf Helsen (75)
Joannes Goormans (76), echtgenoot van Magda Theys
Aloïs Van Hove (79), weduwnaar van Gerarda Mertens
Simonne Verbeek (74), echtgenote van Jan Van Vlasselaer
Ronny Van Mechelen (57), echtgenoot van Hedwig Janssens

17/04 Jacques De Rydt (68), echtgenoot van Marguerite Lemmens
17/04 Rosalia Daems (71), echtgenote van Denis Van Turnhout
17/04 August Cerstiaens (83), echtgenoot van Maria Bellens
19/04 Helena Heylen (83)
20/04 Joris Tops (68)
22/04 Maria Daems (70), echtgenote van Hendrik Vervecken
23/04 Helena Christiaansen (96)
24/04 Freddy Poortmans (75), weduwnaar van Leonia Luypaers
24/04 Maria Stuyck (85), weduwe van Emiel Dooms
25/04	Leo Van Obberghen (98)
27/04 Maria Huber (88), weduwe van August Daems
29/04 Karel Ceuleers (73)
02/05 Aloïs Callebaut (79), echtgenoot van Jozefina Veremans
03/05 Jozef Michiels (86), weduwnaar van Julia Van Kerckhoven
07/05 Delfina Pelsmaekers (80), echtgenote van Jozef Van de Sande

Huwelijksaankondigingen
François Dierckx (Herentals) en Lutgart Wouters (Herentals)
Franky Dauwen (Borsbeek) en Marianne Claes (Herentals)
Dritan Haxhija (Herentals) en Manjola Tabaku (Albanië)
Dominic Van de Poel (Herentals) en Anneleen Claes (Herentals)
Frederick Vanloon (Herentals) en Eve Van Roie (Herentals)
Yanick Daems (Herentals) en Cindy Puyenbroeck (Herentals)
Jelle Sels (Herentals) en Mien Salaets (Herentals)
Bart Van Looveren (Herentals) en Liesbeth Geussens (Zandhoven)
Danny Sels (Herentals) en Sophie Janssens (Herentals)
Bart Wuyts (Herentals) en Jeroen de Hoon (Herentals)
Joeri Liberloo (Herentals) en Petra Van Vlierberghe (Herentals)
Bart Deckers (Herentals) en Arjan De Kinder (Herentals)
Kenny Wuyts (Herentals) en Shana De Cock (Herentals)
Jelle Janssens (Herentals) en Marlies Van Mensel (Herentals)
Ronald Vanhove (Herentals) en Iréne Todie (Herentals)
	Leo Helsen (Herselt) en Christina Van den Wijngaert (Herentals)
Bert Aerts (Herentals) en Els Vos (Herentals)
Tom Van Eyck (Herentals) en Jill Van Hoeck (Herentals)
Kris Beirinckx (Herentals) en Peggy Van Laer (Herentals)
Thomas Tisson (Antwerpen) en Joke Bleys (Herentals)
Johnny Maluszczak (Herentals) en Marina Schmitz (Herentals)

Huwelijken
Yannick Rutten (Herentals) en Dorien Janssen (Herentals)
Philippe Geudens (Herentals) en Michelle Mertens (Herentals)
Koen Weyns (Herentals) en Carmen Belmans (Herentals)
Franky Dauwen (Borsbeek) en Marianne Claes (Herentals)

Textielafhaling door de Kringwinkel
Op maandag 22 juli haalt de Kringwinkel herbruikbaar textiel
op in sector 1 en op maandag 29 juli in sector 2. U vindt deze
data ook terug op uw afvalkalender, met het icoontje van
een T-shirt. Hebt u andere goederen waar u vanaf wilt? Bel
dan naar de Kringwinkel (tel. 015-23 73 93) of surf naar
www.dekringwinkelzuiderkempen.be.
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
DRINGENDE HULP

Aids-telefoon Vlaanderen

Brandweer

100 of 112

Ziekenwagen

100

Politie

101

Antigifcentrum

070-245 245

Gasgeur

0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

0900-10 500
www.apotheek.be

Huisartsen

078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten

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

078-15 22 52
102

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

Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99

014-22 22 00

CardStop

070-344 344

Morkhoven en Noorderwijk

014-54 83 83

Tandartsen

090-33 99 69

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
CAW De Kempen, Hofkwartier 23

014-21 08 08

Stadsdiensten

014-28 50 50

Child Focus
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

fax 014-21 78 28

Belastingen - Belgiëlaan 31

02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60

116000

Contact Center Personen met een handicap

0800-987 99

deN Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

0472-22 86 71
014-22 17 81
014-84 12 00

014-85 95 10

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

Compostmeesters

014-28 50 50

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

De Fakkel
vereniging waar armen het woord nemen

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Diabetes Infolijn

0800-96 333
014-28 20 00

De Lijn

070-220 200

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

DocStop

Diftarinformatielijn

0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n

014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A

015-23 73 93

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

Netepark - Vorselaarsebaan

0487-99 06 23
014-21 40 73

00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Eandis

078-35 35 00

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Holebifoon

0800-99 533

014-85 97 10

IOK - Geel

014-58 09 91

NMBS - Herentals

03-229 56 14

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Kankertelefoon

078-15 01 51

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

MS-Liga Antwerpen

03-887 48 18

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

Woonzorglijn

078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93 014-28 52 50
Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77

014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan

Tele-onthaal

106

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

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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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

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 13 AUGUSTUS

Rijksdienst voor de sociale verzekering van
zelfstandigen

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
In juli en augustus alleen na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor
zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur
GEEN ZITDAG OP WOENSDAG 14 AUGUSTUS

schepen Jan Bertels

Commissie voor Juridische Bijstand

Financiën, jeugd, internationale samenwerking, informatica, huisvesting,
OCMW en kerkfabrieken

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

maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
Met vakantie van 27 juli tot 18 augustus
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

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

eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur

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
Met vakantie van 6 tot 21 juli
[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
In juli en augustus alleen 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 donderdag 11 juli, donderdag 15 en
vrijdag 16 augustus

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 donderdag 11 juli, donderdag 15 en
vrijdag 16 augustus

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

za

zo

10.00-12.00 11.00-20.00
10.00-12.00
10.00-12.00
BIBLIOTHEEK GILDELAAN
Gesloten op donderdag 11 en zondag 21 juli en op 14.00-20.00 14.00-20.00
14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-17.00
donderdag 15 augustus
BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op zondag 21 juli
RECYCLAGEPARK
Gesloten op donderdag 11 juli en
donderdag 15 augustus
JEUGDDIENST
Gesloten op donderdag 11 juli, donderdag 15 en
vrijdag 16 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

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

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 09.00-17.00
HUMMELTJESHOF
Gesloten van 11 tot en met 13 juli en van 10 tot en
met 18 augustus
09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
SPORTDIENST
Gesloten op donderdag 11 juli, donderdag 15 en 13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
vrijdag 16 augustus
17.30-19.30
De Vossenberg is gesloten van 1 tot en met 31 juli.
STADSARCHIEF
Gesloten op donderdag 11 juli, donderdag 15 en
vrijdag 16 augustus

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 1 en 22 juni
open van 9
18.00-19.30
tot 12 uur

TOERISME HERENTALS
Gesloten op donderdag 15 augustus.
Op 11 en 21 juli open van 10 tot 14 uur.

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

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op donderdag 11 juli, donderdag 15 en
vrijdag 16 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 zaterdag 29 juni tot zondag 1 september is het recreatiepark dagelijks open vanaf 9 uur. U betaalt dan één toegangsprijs voor het domein, inclusief de speeltuin en
de zwembaden. De zwembaden (ook de buitenbaden) zijn elke dag open van 11 tot 21 uur. Op zondag 1 september sluiten de zwembaden om 17 uur.
Op 2 en 3 september zijn alle baden gesloten voor een grote onderhoudsbeurt. Het doelgroepenbad blijft dan gesloten tot vrijdag 13 september.
In juli en augustus kunt u op weekdagen van 7.30 uur tot 8.30 uur ochtendzwemmen, behalve op donderdag 15 augustus.

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

www.
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