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een klimaatplan voor de Kempen

Een uitzonderlijk zachte en droge winter, zware overstromingen in Engeland, smogalarm 
in de grote steden. De voorspelde klimaatverandering komt nu wel echt dichtbij. Reden 
waarom de Kempische gemeenten en IOK de handen in elkaar slaan om een eigen kli-
maatactieplan uit te werken. Via het zogenaamde burgemeestersconvenant gaan we met 
Europese steun samen maatregelen uitwerken om de uitstoot van broeikasgassen op ons 
grondgebied tegen 2020 met 20 procent te verminderen. De uitwerking hiervan start deze 
maand. De stad, onze bedrijven, u als bewoner: we kunnen allemaal kleine en grote maat-
regelen nemen om ons energieverbruik te verminderen en ons verplaatsingsgedrag aan te 
passen. Think global, act local. Een oude wijsheid die we in de Kempen in de praktijk willen 
brengen met dit klimaatplan. 

Uw burgemeester
Jan Peeters

voorwoord ...

Uw straat, een speelstraat?
Tijdens de maanden juli en augustus kunt u van uw straat een speelstraat maken waar de 
kinderen tussen 12 en 21 uur veilig kunnen spelen. Om van uw straat een speelstraat te 
kunnen maken, moet ze in een woonzone liggen en moet er een maximumsnelheid van 
maximum 50 kilometer per uur gelden. De straat mag bovendien niet op een hoofdtraject 
van De Lijn liggen.

Aanvragen voor speelstraten moeten uiterlijk op donderdag 24 april bij het stadsbestuur 
zijn. U vindt het reglement en het aanvraagformulier terug op www.herentals.be/speel-
straten. U bezorgt de stad een petitielijst met namen, handtekeningen en adressen van 
gezinshoofden van de straat (of het deel van de straat) die akkoord gaan met de aanvraag 
voor een speelstraat. Als de speelstraat een andere straat afsluit, moeten ook de bewoners 
van de afgesloten straat akkoord gaan. In totaal moet 60 procent van de bewoners akkoord 
gaan.

De aanvraag bevat ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een meter en een 
peter. Dit zijn twee mensen uit verschillende gezinnen, die het aanspreekpunt zijn, zowel 
voor de buurt als voor de stadsdiensten.

De uitvoeringsdiensten van de stad leveren dranghekken die de buurtbewoners zelf plaat-
sen en wegnemen. De dranghekken moeten zo geplaatst worden dat plaatselijk verkeer er 
met lage snelheid langs kan rijden.

STADSKrant
pagina 3

Heraanleg  
Poederleeseweg

meer informatie: 
Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, 
jeugddienst@herentals.be, www.herentals.be/speelstraten
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
mei moeten uiterlijk op dinsdag 1 april bij 
de redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en te 
wijzigen.

DRUK: IPM printing
Gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

Op www.herentals.be/stadskrant kunt u op 
het einde van elke maand de Stadskrant voor 
de volgende maand downloaden. Als u de 
stad via Facebook of Twitter volgt, krijgt u een 
bericht telkens als er een nieuwe Stadskrant 
is.

Wereldtals 2014

In februari ging Wereldtals 2014 van start. Onder deze 
noemer organiseren Herentalse verenigingen, organisa-
ties en scholen activiteiten rond het thema Noord-Zuid. 
Ook in april kunt u nog aan allerlei interessante en leuke 
activiteiten deelnemen. Opgelet: de activiteit rond Rwan-
dees koken, die gepland was op 9 maart, is uitgesteld en 
vindt plaats op zaterdag 12 april om 15 uur in de sociale campus Spiegelfabriek (Lierseweg 
132/A). Bekijk het volledige programma op www.herentals.be/wereldtals.

reis naar Cosne-sur-Loire 

Van vrijdag 4 juli tot maandag 7 juli kunt u deelnemen 
aan een korte reis naar onze zusterstad Cosne-sur-Loire 
in Frankrijk. U verblijft er in gastgezinnen en het jumela-
gecomité van Cosne-sur-loire zorgt voor een gevarieerde 
waaier aan activiteiten. Het stadsbestuur zorgt voor het 
busvervoer. Wilt u deelnemen aan deze boeiende reis, 
schrijf u dan snel in bij de dienst toerisme. Het aantal 
plaatsen is beperkt.

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

met Belgerinkel naar de Winkel, dat is elke dag winnen!

Dit jaar gooit Met Belgerinkel naar de Winkel de spaarkaarten, spaardozen en stempels over-
boord. Wie van 26 april tot 31 mei met de fiets of te voet gaat winkelen bij een deelnemende 
handelaar, krijgt telkens een Belgerinkel-lot met een uniek nummer. U kunt dit nummer re-
gistreren op www.belgerinkel.be. Zo maakt u elke dag opnieuw kans op een retrofiets van 
Achielle of een van de andere prijzen. Inwoners van Herentals die thuis geen internetverbin-
ding hebben, kunnen terecht in de bibliotheek (Gildelaan 13) of ’t Peeseeke (Lierseweg 132/A). 
Met Belgerinkel naar de Winkel is een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu, Unizo en de 
Christelijke Mutualiteit.

zandstraat winkelwandelstraat op vrijdag en zaterdag

Van 11 april tot 27 september kunt u elke vrijdag van 8.30 uur tot 14 uur en elke zaterdag van 
11 tot 18 uur verkeersvrij wandelen en winkelen in de Zandstraat. Er is geen autoverkeer toe-
gestaan op het stuk tussen de Grote Markt en de Sint-Magdalenastraat. De doorgang van de 
Collegestraat naar de Nieuwstraat blijft behouden. Ook op zaterdag 5 en zondag 6 april kunt u 
tijdens Shop in Thals al rustig door Zandstraat struinen.

WETENSWAARD

STADS
Krant

ZANDSTRAAT
winkelwandelstraat
van 11 april tot 27 september

vrijdag van 8.30 tot 14 uur & zaterdag van 11 tot 18 uur

rechtzetting dorpelquiz

In het artikel over de Dorpelquiz van 
afgelopen maand heeft de zetduivel 
toegeslagen. 
Het juiste adres om in te schrijven is 
andre.smans@plssystems.be.
We wensen alle deelnemers veel succes.



april 2014 3

WETENSWAARD

Werkzaamheden Poederleeseweg herbeginnen

Als de weersomstandigheden het toelaten, start het AWV op maandag 7 april opnieuw met de heraanleg van de Poederleeseweg (N153). 
Doorgaand verkeer tussen Poederlee en Herentals is niet mogelijk en moet een omleiding volgen via Lichtaart. Plaatselijk verkeer kan via 
de Bornstraat rijden. De werkzaamheden duren wellicht tot eind mei. Daarna verhuist de werf naar het centrum van Poederlee. Daarover 
later meer. 

Volledige heraanleg van de Poederleeseweg

Eind september 2013 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van de Poederleeseweg. Van eind september tot 
begin december 2013 bevond de werf zich tussen het centrum van Poederlee en Wittenberg in Herentals. Dat stuk is intussen helemaal 
klaar. Aangezien er tijdens de wintermaanden geen asfalteringswerkzaamheden mogen uitgevoerd worden, voegde AWV begin december 
een winterstop in. De Poederleeseweg werd toen tijdelijk weer opengesteld. 

Nu starten de werken opnieuw. Vanaf 7 april renoveert een aannemer het versleten wegdek tussen Wittenberg en de ovonde in Herentals. 
Op het kruispunt met de Olympiadelaan komen er verkeerslichten en de aansluiting van de Vorselaarsebaan op de Olympiadelaan krijgt een 
facelift.

Bereikbaarheid

doorgaand verkeer

•  Tijdens deze werkperiode is de Poederleeseweg tussen Poederlee en de ovonde in Herentals afgesloten voor het doorgaand verkeer. Het 
verkeer volgt een omleiding via Lichtaart.

•  Voetgangers en fietsers kunnen wel gebruik maken van een veilige doorgang op de Poederleeseweg.

Plaatselijk verkeer

•  De werfzone loopt van de ovonde tot aan het kruispunt met Wittenberg. De woningen en handelszaken in deze zone zijn tijdens de werk-
zaamheden niet bereikbaar met de wagen. Ze blijven wel bereikbaar voor voetgangers en fietsers.

•  Op het stuk tussen Poederlee en het kruispunt met Wittenberg is plaatselijk verkeer toegelaten. De handelszaken en woningen blijven 
bereikbaar.

•  De wijken Ter Bueken, Wijngaard en Watervoort zijn bereikbaar voor plaatselijk verkeer via de Lichtaartseweg of de Olympiadelaan, 
Vorselaarsebaan en Bornstraat. Tussen de Olympiadelaan en de Vorselaarsebaan komt een tijdelijke toegangsweg, over het parkeerter-
rein van het Netepark, naast de werfzone. De aanleg van deze toegangsweg start op donderdag 3 april, zonder hinder voor het verkeer. 

netepark, BLOSO en Hidrodoe

Het Netepark, het BLOSO-centrum en Hidrodoe blijven bereikbaar. Er zijn twee omleidingen: via de Augustijnenlaan, Belgiëlaan en 
Olympiadelaan of via de Nederrij, Fraikinstraat, Belgiëlaan en Olympiadelaan. Ook dit verkeer rijdt via de tijdelijke toegangsweg van de 
Olympiadelaan naar de Vorselaarsebaan.

Ter Bueken
Witbos

W
ijngaard

Poederleeseweg
Watervoort

LichtaartsewegVorselaarsebaan

Olympiadelaan

Belgiëlaan
Fraikinstraat

Nederrij

Augustijnenlaan

Ring

Meivuurstraat

Bornstraat

Enkel voor plaatselijk verkeer
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Uit zorg voor het milieu 
… uw privéwaterafvoer 
gekeurd

Niet alleen een goed werkend open-
baar rioleringsstelsel, maar ook de 
kwaliteit van uw eigen private water-
afvoer, speelt een belangrijke rol in de 
bescherming van het milieu. Daarom is 
een keuring van de privéwaterafvoer 
(uw eigen riolering) verplicht als u een 
nieuwe woning bouwt of uw woning 
renoveert. Deze keuring kan gebeu-
ren door Pidpa. Zij gaan na of het re-
genwater en het vervuilde afvalwater 
gescheiden worden afgevoerd tot aan 
de rooilijn. Zij controleren ook of alle 
toestellen (bad, toilet, afwasmachine, 
…) op deze afvoeren zijn aangesloten. 
De keuring gebeurt best zo snel moge-
lijk, liefst wanneer de waterafvoer tot 
aan de inspectieputjes nog zichtbaar 
is. Ook foto’s van de situatie tijdens de 
werken vereenvoudigen de keuring. 
Nadien ontvangt u een keuringsattest 
en kan de aansluiting op de openbare 
riolering gebeuren.

Meer informatie: 
www.pidpa.be, 
tel. 0800-90 300 (optie 3)

Gemeenschapswachten 
en Child Focus werken 
samen

Bij de verdwijning van een kind is het 
van groot belang dat de informatie en 
de foto van het kind zo snel mogelijk 
verspreid worden. Het stadsbestuur 
wil Child Focus hierbij helpen en sluit 
een samenwerkingsovereenkomst af. 
Die houdt in dat de gemeenschaps-
wachten opsporingsaffiches ver-
spreiden onder de lokale handelaars 
en, bij verdwijningen in de regio van  
Herentals, extra uitkijken naar moge-
lijke aanwijzingen.

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

Uw vingerafdrukken op uw internationaal paspoort

Op 26 maart startte het stadsbestuur met de aflevering van inter-
nationale paspoorten en verblijfstitels met biometrische gegevens. 
Het biometrische paspoort bevat een chip met uw identiteitsge-
gevens, uw foto en uw handtekening. De grote nieuwigheid is dat, 
als u ouder bent dan twaalf jaar, ook uw vingerafdrukken op de 
chip worden opgeslagen. Daarvoor staat een speciaal toestel aan 
het loket van de dienst burgerzaken. U legt uw vingers erop en het 
toestel scant uw vingerafdrukken in. Zo krijgt u een nagenoeg on-
vervalsbaar reisdocument. Hierdoor bent u zelf beter beschermd 
tegen misbruik van uw identiteit en kan de overheid de strijd aan-
binden tegen identiteitsfraude.

Niet meer lachen op uw paspoortfoto’s

Voor de aanvraag van uw paspoort moet u één pasfoto meebrengen. Die moet aan strenge 
normen voldoen. Als uw foto niet aan de normen voldoet, dan moet het stadsbestuur hem 
weigeren. Denk dus aan de volgende vier basisregels als u uw foto laat maken:
• Een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glimlach
• Hoofd en schouders recht houden, recht voor het objectief
•  Het gezicht volledig vrij maken: het voorhoofd, de kin en de aanzet van uw oren moeten 

zichtbaar zijn.
•  De ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen weerkaatsing op brilglazen, geen getinte glazen, 

geen te grote montuur, maar ook geen montuur die vlak langs de ooglijn loopt.

Meer informatie en concrete voorbeelden vindt u op www.fotopaspoort.be.

Oefenen op de stemcomputers

Op zondag 25 mei vinden de verkiezingen van het Europese, Federale en Vlaamse parlement 
plaats. Het stemmen gebeurt met hetzelfde stemsysteem als bij de vorige verkiezingen. Omdat 
er enkele kleine aanpassingen aan het systeem gebeurden, kan het toch interessant zijn om 
vooraf even te oefenen. 

Dat kan van 4 april tot 16 mei in de bibliotheek en in de wachtzaal van het administratief cen-
trum. Iedereen is welkom om tijdens de openingstijden te komen oefenen. Groepen maken 
een afspraak met de dienst communicatie (tel. 014-28 50 50). Verder zijn er oefensessies in 
ontmoetingsplek De Cirkel op 22, 23 en 24 april van 13 tot 16 uur, in het Dorpshuis van Mork-
hoven op 28 april van 13.30 uur tot 15.30 uur, in het Dorpshuis van Noorderwijk op 5 mei van 
13.30 uur tot 15.30 uur en in basisschool Leertuin op 7 mei van 14 tot 16 uur.

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

Stad neemt zwaluwen onder de vleugels 

Zwaluwen zijn gemakkelijk herkenbare en graag geziene vogels. Hun aanwezigheid in de buurt 
van huizen en boerderijen werd lange tijd als vanzelfsprekend beschouwd. Maar de laatste 
twintig jaar neemt hun aantal drastisch af. Om de boerenzwaluw, huiszwaluw en gierzwaluw 
te ondersteunen, geeft de stad een subsidie aan mensen die een huis hebben waar zwaluwen 
nestelen. De subsidie geldt voor nesten voor de huiszwaluw, boerenzwaluw en gierzwaluw 
(hoewel die laatste geen echte zwaluw is). U kunt de subsidie in juni en juli aanvragen via www.
herentals.be/aanvraagformulier-subsidie-zwaluwen.

Meer informatie: dienst milieu, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50
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dienstencentrum ’t 
Convent

Infosessie over gezond ouder worden

Op dinsdag 8 april om 14 uur orga-
niseert het dienstencentrum samen 
met Logo Kempen een infosessie 
over gezond ouder worden. In 
de supermarkt vindt u heel wat 
voedingsproducten die zich richten 
op ouderdomskwaaltjes, zoals 
cholesterolverlagende margarines 
of chocolade zonder suiker. Maar 
hebt u al die speciale en vaak dure 
producten eigenlijk wel nodig? En wat 
betekenen al die boodschappen op 
de verpakkingen: ‘light’, ‘verrijkt met 
omega 3’ en ‘zonder toegevoegde 
suikers’?

Aan de hand van praktische 
oefeningen en voorbeelden legt 
voedingsdeskundige An De Busser 
uit hoe u op een kritische manier 
kunt omgaan met die verschillende 
producten. U mag zelf ook 
verpakkingen of voedingswaren 
meebrengen waarover u iets meer 
wilt weten. Iedereen is welkom. De 
toegang is gratis.

Franse en engelse praatgroep

Een vreemde taal leren is niet 
gemakkelijk. Ze onderhouden en 
regelmatig spreken, is vaak ook 
een hele uitdaging. Om u hierbij te 
helpen, organiseert het Convent elke 
maandagnamiddag een praatgroep 
Engels en elke woensdagnamiddag 
een praatgroep Frans. U kunt er de taal 
oefenen in een leuke, gemoedelijke 
sfeer. Een degelijke basiskennis is wel 
nodig. Wilt u ook deelnemen? Schrijf 
u dan snel in. Beide groepen kunnen 
nieuwe cursisten gebruiken. 

tekenen en schilderen zoekt vlot 
penseel

Ook in de groep tekenen en schilderen 
op dinsdagnamiddag is nog plaats. 
Bent u niet vies van een likje verf? Kunt 
u goed overweg met een potlood? En 
bent u een beetje creatief? Dan bent u 
de persoon die we zoeken.

Meer informatie en inschrijvingen: 
’t Convent, Begijnhof 17, 
tel. 014-28 20 00

ritsen doe je zo!

Sinds 1 maart is ritsen verplicht. Toch ont-
staat er op plaatsen waar geritst moet 
worden, zoals bij wegversmallingen door 
wegenwerken, vaak ongenoegen omdat 
bestuurders die te vroeg invoegen het 
niet leuk vinden om andere auto's te zien 
doorrijden tot het einde van de wegval-
lende rijstrook. Maar dat doorrijden is 
nodig om het verkeer vlotter te laten ver-
lopen:

•  Rijd zo lang mogelijk door op de rijstrook die gaat wegvallen. 
•  Pas uw rijsnelheid aan zodat u even snel rijdt als de voertuigen op de aanliggende strook.
•  Bestuurders op de aanliggende strook maken vrijwillig ruimte om een invoegend voertuig 

tussen te laten. 
•  Op ongeveer 50 meter voor de versmalling voegt u, zonder verder af te remmen, in. 

Houd er wel rekening mee dat u alleen moet ritsen op plaatsen waar een rijstrook wegvalt, dus 
niet ter hoogte van afritten en knooppunten op de snelweg.

Meer informatie: www.ritsendoejezo.be

Kent u het e-loket al?

Het e-loket maakt de stadsdiensten 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar. Op 
www.herentals.be/e-loket vindt u verschillende onderwerpen volgens thema. Door op een on-
derwerp te klikken, opent u een pagina met informatie, contactgegevens en een link naar een 
formulier. U vult het formulier online in en, met een eenvoudige klik op de knop, vraagt u bij-
voorbeeld een bewijs van gezinssamenstelling, een kapvergunning of een bewonerskaart aan. 
De stadsdiensten onderzoeken uw aanvraag en nemen contact met u op als er nog vragen of 
opmerkingen zijn. Als uw aanvraag goedgekeurd wordt, dan ontvangt u een brief van de stad 
met daarin de beslissing, en eventueel de aangevraagde documenten.

Ontvangt u graag een sticker tegen reclamedrukwerk, een afvalkalender, een affiche tegen 
hondenpoep of een compostvat? Ook deze zaken kunt u aanvragen via het e-loket. Het stads-
bestuur bezorgt ze aan huis.

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

Heraanleg Koppelandstraat en nonnenstraat

Op maandag 28 april start de heraanleg van de Koppelandstraat en een deel van de Nonnen-
straat. In een eerste fase, die duurt tot aan de bouwvakantie, passen de nutsmaatschappijen 
hun leidingen aan. Deze werkzaamheden zullen plaatselijk voor hinder zorgen. De aannemer 
van de nutsmaatschappijen zal telkens de bewoners en gebruikers verwittigen. De aannemer 
moet ook het trottoir en de rijbaan in goede toestand afwerken. Na de bouwvakantie star-
ten de echte weg- en rioleringswerkzaamheden. De bewoners van de Koppelandstraat en de 
Nonnenstraat worden nog voor de bouwvakantie uitgenodigd voor een informatievergadering 
over de praktische planning van de heraanleg. 

Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be
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aan de toekomstige 
gepensioneerden van 
Herentals

U nadert de pensioenleeftijd en 
hebt ongetwijfeld een heleboel 
vragen over uw pensioen. Onze 
pensioenreglementering is dan ook 
zeer complex en het is soms moeilijk 
om de werkelijkheid te onderscheiden 
van de vele fabels die er over verteld 
worden. Daarom organiseert de 
seniorenraad een informatieavond 
over de drie grote pensioenstelsels in 
ons land: werknemers, zelfstandigen 
en ambtenaren. 

Spreker Felix Van Cakenberghe 
besteedt vooral aandacht 
aan het rustpensioen. Hij 
start bij de pensioenleeftijd, 
behandelt de beroepsloopbaan, 
de pensioenberekening, het 
pensioenbedrag en komt zo tot 
de uitbetaling van het pensioen. 
Ook het minimumpensioen, het 
overlevingspensioen, het pensioen 
bij scheiding en de inkomensgarantie 
voor ouderen komen aan bod. 

De infoavond vindt plaats op 
donderdag 24 april om 19 uur in zaal 
’t Hof. Schrijf u vooraf in bij de dienst 
welzijn in het administratief centrum 
(Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50) 
of bij dienstencentrum ’t Convent 
(Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00).

Veilig elektrisch fietsen

Okra Sint-Waldetrudis organiseert 
een infosessie Veilig elektrisch leren 
fietsen. Alle vijfenvijftigplussers 
zijn welkom op maandag 7 april 
van 9.30 uur tot 12 uur in Woon- en 
Zorgcentrum Vogelzang (Vogelzang 1). 
De toegang is gratis maar u moet wel 
vooraf inschrijven.

Meer informatie en inschrijvingen: 
mathildeverwimp@hotmail.com, 
tel. 014-21 61 14 

Ontmoetingsplek de Cirkel

Elke dinsdag en donderdag is iedereen van 13 tot 16 uur welkom in De Cirkel. U kunt er even 
tot rust komen, mensen ontmoeten, de krant lezen of iets drinken. De groepswerkers van 
het OCMW luisteren naar uw verhaal en zoeken mee naar een manier om uw ideeën waar te 
maken. De ontmoetingsruimte ligt vlak naast de ingang van de Kringwinkel (Lierseweg 132/A).

Houden van Griffelrock

Senioren die op donderdag 24 april naar het muziekfestival 
Houden van Griffelrock willen gaan, kunnen kaarten bestellen 
bij de dienst welzijn of bij de gepensioneerdenbond. Het 
stadsbestuur zorgt voor drie bussen, die de festivalgangers 
naar het Sportpaleis en terug brengen. Een ticket kost 9 euro. 
Wie wil meerijden, betaalt hiervoor een waarborg van 5 euro. 
De aanwezigen krijgen de waarborg terugbetaald bij het 
vertrek.

Houden van Griffelrock is een organisatie van vzw Nekka en 
het provinciebestuur van Antwerpen. Tijdens deze muzikale 
namiddag staat het Nederlandse lied centraal. De centrale 
gast is Bart Kaëll. Maar ook De Romeo’s, Barbara Dex, Bart 
Herman en Johan Verminnen zijn van de partij. Luc Appermont 
is presentator.

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

Borstvoedingscursus van La Leche League

Op zaterdag 12 april en zaterdag 21 juni organiseert La Leche League een borstvoedingscursus 
met praktische tips en informatie. De cursus vindt plaats in sociale campus Spiegelfabriek 
(Lierseweg 132/A). Daar organiseert La Leche League ook maandelijks een bijeenkomst 
waar aanstaande en voedende moeders ervaringen kunnen uitwisselen. Onderwerpen zoals 
borstvoeding en werk, nachtvoedingen en beginnen met vaste voeding komen aan bod.

Meer informatie en inschrijvingen: Indra van Sprundel, indra.vansprundel@lalecheleague.be, 
www.lalecheleague.be
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OPENING TOERISTISCH SEIZOEN

Ontdek de troeven van Herentals

Op zondag 27 april zett en we de toeristi sche troeven van onze stad 
extra in de verf. De belangrijkste toeristi sche att racti es van Heren-
tals gooien hun deuren wijd open. Er is die dag van alles te beleven: 
pleziervaarten, kajakiniti ati e, zoektochten, proevertjes, koetstochten 
en toeristi sche rondritt en met een trammetje.

Dienst toerisme is open

De dienst toerisme is ti jdens de opening van het toeristi sch seizoen 
uitzonderlijk open van 13 tot 17 uur. De Herentalse chocolati er Va-
lenza maakt ter plaatse heerlijke pralines, en natuurlijk mag u die 
proeven. De vzw Toerisme Herentals trakteert de bezoekers op een 
ijsje.

Van op de Grote Markt kunt u een rondrit door de stad maken met 
een toeristi sche tram. De tram vertrekt aan de bushalte ter hoogte 
van zaal ’t Hof om 13, 14, 15 en 16 uur. Een rit duurt ongeveer een 
uur. Wie wil meerijden, moet zich wel vooraf inschrijven bij de dienst 
toerisme want de plaatsen zijn beperkt.

Rolstoelgebruikers welkom

Het stadsbestuur heeft  dit jaar een aantal maatregelen genomen om 
de toegankelijkheid van het kantoor van de dienst toerisme te verho-
gen. Zo is er een verlaagde balie geïnstalleerd en zijn er een aantal 
aanpassingen gedaan om rolstoelgebruikers vrije baan te bieden in 
het kantoor.

Rolstoelgebruikers krijgen op 27 april ook de gelegenheid om de to-
eristi sche locati es te bezoeken. Zij kunnen een rondrit maken met 
een koets die aangepast is om drie rolstoelen en zes passagiers te 
vervoeren. Er zijn drie ritt en die elk ongeveer een uur duren. De 
koets vertrekt om 13.30 uur, om 14.30 uur en om 15.30 uur aan de 
bushalte ter hoogte van zaal ’t Hof. Voor deze rondritt en moet u zich 
vooraf inschrijven bij de dienst toerisme.

Nieuwe zoektochten

De dienst toerisme stelt twee nieuwe zoektochten voor. In het cen-
trum van de stad kunt u dit jaar deelnemen aan een verrassende fo-
tozoektocht met als thema ‘kunst in de stad’. De jaarlijkse fi etszoek-
tocht leidt u dan weer langs de mooiste plekjes van Herentals en 
omgeving. Beide zoektochten lopen van 27 april tot 14 september. 
De brochures zijn te koop bij de dienst toerisme en kosten 2,5 euro.

Waterpret

Aan de jachthaven geeft  het duikersteam van de brandweer demon-
strati es. Echte durvers mogen met de zodiac mee het water op. Ook 
op de Kleine Nete is er volop waterpret. Aan De Hut biedt de Water-
ral kajakiniti ati es en korte vlott entochten aan.

Jachthaven, Noordervaart, van 13 tot 17 uur
De Hut, Spaanshofpark, van 13 tot 17 uur

Toeristentoren

De Toeristentoren is de hele dag grati s toegankelijk. Geniet op de top 
van de toren van een spectaculair uitzicht op de groene omgeving. 
In de namiddag zorgt de folkloregroep de Boerkes van Beerse voor 
muziek. De paracommando’s staan al een dag vroeger paraat. Zij 
geven op zaterdagnamiddag demonstrati es aan de Toeristentoren.

Toeristentoren, Heistraat (Bosbergen), van 11 tot 17 uur

Hidrodoe

In de vijver van Hidrodoe genieten ontelbare 
waterwezentjes van gezond water. Sommige 
zijn afvaletertjes van slechts enkele millime-
ter groot, anderen zijn geduchte rovers waar u 
verschrikt van zult opkijken. Allemaal hebben 
ze speciale eigenschappen om te jagen en zich 
te verdedigen. Bezoek Hidrodoe op 27 april en 
ontmoet deze mysterieuze watermonstertjes 
in levende lijve. Speel het levensgrote Hidromon-kaartspel, en leer 
zo hun superkrachten kennen.

Hidrodoe, Haanheuvel 7, van 9.30 uur tot 17 uur

Sint-Waldetrudiskerk 

De Sint-Waldetrudiskerk is ti jdens het toeristi sch seizoen open voor 
het publiek. Van 26 april tot 28 september kunt u de kerk bezoeken 
op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens tus-
sen 14 en 17 uur. Op 27 april start er in de kerk een tentoonstelling 
met werk van de leerlingen schilderkunst van de Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunst. Hierover leest u meer op pagina 9.

Sint-Waldetrudiskerk, Kerkstraat 25, van 14 tot 17 uur

Meer informati e:
dienst toerisme, 
Grote Markt 35, 

tel. 014-21 90 88, 
toerisme@herentals.be
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PROGRAMMA CC’T SCHALIKEN

Steven Goegebeur
De geknipte man (dernière)
Vrijdag 4 april om 20 uur in de schouwburg 

UItVerKOCHt

Ivo Victoria, eva mouton en 
arne Van Petegem
Geen pijn of wat dan ook
Zaterdag 5 april om 20 uur in de schouwburg

Geen pijn of wat dan ook neemt u mee op een 
reis met livemuziek, illustraties, voordracht 
en zang. De voorstelling vertelt het verhaal 
van Walter Henderson, een personage uit het 

kortverhaal Eleven Kinds of Loneliness van Richard Yates. Ivo Victoria zingt en draagt voor, Eva 
Mouton creëert aangrijpende illustraties en Arne Van Petegem (Styrofoam) genereert elektro-
nische soundscapes. 

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenprijs)

esmé Bos, Bart Voet en Gwen Cresens
Wals
Woensdag 16 april om 14.30 uur in de schouwburg

Na het goed onthaalde Duveltjeskermis danst nu de wals als 
een rode draad door dit liedjesprogramma. Zangeres Esmé 
Bos, zanger en multi-instrumentalist Bart Voet en accordeo-
nist Gwen Cresens schotelen u walsen voor, die u niet meteen 
met het dromerige en zoete karakter van een Weense wals 
associeert. Het trio gaat onder meer aan de slag met nummers 
van Serge Gainsbourg, Hank Williams en The Beatles. 

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenprijs)

Ultima thule en HetPaLeIS
Door de bomen het bos (12+)
Vrijdag 25 april om 20 uur in de schouwburg

Door de bomen het bos is een figurenthea-
tervoorstelling met heel wat poppen en vier 
acteurs over het leven in een kleine stad. Een 
stad waarin Marie iedereen kent en iedereen 
Marie kent. In de laatste 24 uur van haar le-
ven laat ze sporen na bij alle mensen die haar 
pad kruisen. Het is een spinnenweb van ge-
beurtenissen en emoties. Door de bomen het 
bos is een voorstelling van Ultima Thule in co-
productie met HETPALEIS. Ultima Thule is een 
Gents productiehuis dat samen met Theater 
Froe Froe het meest toonaangevende figu-
rentheatergezelschap van Vlaanderen is.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenprijs)

Frieda Van Wijck
Boeken en Bubbels
Zondag 27 april om 10.30 uur in de  
Lakenhal

Radio-en-televisiepresentatrice Frieda 
Van Wijck neemt voor Boeken en Bub-
bels plaats in de sofa van Katrien Lo-
dewyckx. Katrien interviewt haar over 
haar persoonlijke boekengeschiedenis, 
zodat u te weten komt welke meester-
werken, kookboeken, stationsroman-
netjes of reisverhalen het leven van 
Frieda mee hebben gekleurd. Schrijf-
ster Kristien Hemmerechts vervoegt 
het gezelschap naar aanleiding van het 
verschijnen van haar nieuwste boek. 
Voor de muzikale intermezzo’s zorgt 
accordeoniste Jolien Wils.

Na afloop ontkurkt het cultuurcen-
trum een paar flessen cava, zodat uw 
zondagvoormiddag feestelijk wordt 
afgerond en u met enkele leestips de 
week kunt beginnen.

Boeken en Bubbels verloopt in samen-
werking met Standaard boekhandel.

Toegang: 10 euro / 7 euro 
(Vriendenprijs) 

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

Hugo draulans
The Holy Works
Van zaterdag 22 maart tot en met zondag 13 april in kasteel Le Paige
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Liesbet Slegers
Tentoonstelling en lezing
Van vrijdag 28 maart tot en met zaterdag 3 mei in de bibliotheek

Op donderdag 24 april om 20 uur geeft Liesbet Slegers een lezing in de bibliotheek. Aan de 
hand van foto’s, schetsen, illustraties en boeken vertelt ze over haar werk en hoe dat tot stand 
komt. De toegang is gratis maar u moet zich wel vooraf inschrijven. De reizende tentoonstelling 
over Karel en Kaatje, de geestelijke kinderen van Liesbet, staat nog tot 4 mei in de bibliotheek. 
U kunt de tentoonstelling bezoeken tijdens de openingstijden van de bib.

Meer informatie en inschrijvingen: bibliotheek Herentals, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50, 
herentals@bibliotheek.be, www.bibliotheek-herentals.be

Stedelijke academie voor Beeldende Kunst
Waldetrudis
Van zondag 27 april tot en met zondag 11 mei in de Sint-Waldetrudiskerk
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

De Sint-Waldetrudiskerk herbergt vele kunstschatten zoals 
schilderijen van Ambrosius en Frans Francken, Moeyaert, De 
Vos en Coxie. Het is dan ook een uitgelezen plek voor de leerlin-
gen schilderkunst van de Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst om de confrontatie aan te gaan met de zestiende- en 
zeventiende-eeuwse meesters. De leerlingen schilderden ko-
pieën van de schilderijen en werkten aan eigen hedendaagse 
interpretaties. Ook de leerlingen van de afdeling tekenkunst lie-
ten zich inspireren. Het imposante kerkinterieur bleek een bij-
zondere uitdaging om te tekenen in houtskool, inkt en potlood. 

Het resultaat van dit artistieke avontuur is van 27 april tot en 
met 11 mei te bezichtigen in de Sint-Waldetrudiskerk zelf. De 
vernissage vindt plaats op zondag 27 april om 14 uur. 

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, tel. 014-28 51 55, 
academie.beeldende.kunst@herentals.be, www.uitinherentals.be/kunstacademie

erfgoeddag

Sinds begin 2014 horen ook Heist-op-den-Berg, Hulshout en Putte 
bij de regio van Kempens Karakter. De Erfgoedcel werkt nu dus met 
twaalf gemeenten samen rond het erfgoed in de streek. De Erfgoeddag 
op zondag 27 april is het gedroomde evenement om al dat moois te 
tonen. Dat gebeurt dit jaar rond het thema ‘grenzeloos’. U kunt gratis 
deelnemen aan wandelingen, tentoonstellingen, rondleidingen en 
heuse spektakels die u laten kennismaken met boeiende thema’s zoals 
het migrantenverleden, WOI, toerisme en de spoorweggeschiedenis.

Download de programmabrochure op www.kempenskarakter.be of vraag ze aan via  
tel. 014-21 97 00 of info@kempenskarakter.be.

FILM

the Counselor
Dinsdag 29 april om 20 uur in de 
schouwburg 

Verleid door het rijke en spannende 
leven van de georganiseerde misdaad, 
besluit een advocaat mee te werken 
aan één illegale deal. Al snel komt hij 
erachter dat er geen weg terug is en 
dat hij moet vrezen voor zijn leven, en 
dat van zijn dierbaren. 

The Counselor is een Amerikaanse film 
uit 2013 van regisseur Ridley Scott met 
in de hoofdrollen Michael Fassbender, 
Penélope Cruz, Cameron Diaz, Javier 
Bardem en Brad Pitt. De film duurt 117 
minuten.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro 
(Vriendenprijs)

the Lunchbox
Woensdag 30 april om 14.30 uur in de 
schouwburg

In Mumbai bezorgen 5.000 voedselbe-
zorgers dagelijks lunchboxen aan hon-
gerige echtgenoten via een systeem 
van codes en kleuren. Huisvrouw Ila 
Vaid bereidt bijzondere lunches voor 
haar afstandelijke man in de hoop zijn 
interesse terug te winnen. Haar maal-
tijden worden per ongeluk afgeleverd 
bij Saajan Fernandez, een eenzame 
weduwnaar die op het punt staat met 
pensioen te gaan. 

The Lunchbox is een hartverwarmende 
Indiase film uit 2013. Hij kreeg talrijke 
prijzen en nominaties en won de Can-
vas Publieksprijs op het internationaal 
filmfestival van Gent. De film duurt 
104 minuten.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro 
(Vriendenprijs)
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JEUGD & SPORT

nog plaatsen vrij voor Grabbelpas zonder 
grenzen

Bent u nog op zoek naar leuke activiteiten voor uw kinderen tijdens 
de paasvakantie? Goed nieuws! Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor 
de Grabbelpasactiviteiten. Die staan deze vakantie in het thema van 
‘Grabbelpas zonder grenzen’. De kinderen kunnen dotpainten, origa-
mi vouwen, djembé spelen, eigen speelgoed maken uit recyclagepro-
ducten, piñatas en Chinese draken in elkaar knutselen en luisteren 
naar Chinese sprookjes. Inschrijven kan via www.jeugddienstheren-
tals.be of aan de balie van de jeugddienst.

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

Speel mee met het Spel van de roetaert

Het Spel van de Roetaert vindt dit jaar plaats op zondag 6 april. Uit de 
toren van de Lakenhal vallen pluchen konijntjes en snoepgoed naar 
beneden. Wie het konijn met de strik vangt, wint een fiets. Maar nie-
mand gaat met lege handen naar huis, voor elk kind is er een ver-
rassing. Kinderen van drie tot twaalf jaar mogen gratis deelnemen en 
beleven voor en na het spel nog meer plezier met de kinderdisco van 
Robby en Bobby. U kunt uw kinderen vanaf 13.30 uur inschrijven op 
de Grote Markt. Tijdens het Spel van de Roetaert kunt u ook gezel-
lig winkelen in het centrum van de stad, want op dezelfde dag zijn 
tijdens Shop in Thals alle winkels open.

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

Buitenspeeldag

Op woensdag 2 april 2014 zijn alle kinderen welkom aan de sporthal 
in Noorderwijk, op het dorpsplein in Morkhoven en in het stadspark 
van Herentals om samen buiten te spelen. De activiteiten starten om 
13 uur en eindigen om 16 uur. U vindt het volledige programma op 
www.herentals.be/buitenspeeldag.

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

Sportkampen paasvakantie

Er zijn nog plaatsen vrij voor de sportkampen tijdens de paasvakan-
tie. Inschrijven kan nog steeds via www.uitinherentals.be/sportkam-
pen. De sportkampen vinden plaats in de sporthal De Vossenberg 
(Markgravenstraat 93). De deelnameprijs voor de kampen bedraagt 
75 euro per kamp en per deelnemer. Inwoners van Herentals ge- 
nieten een korting van 20 procent. Houders van een Vrijetijdspas 
genieten een korting van 50 procent. Deze kortingen zijn niet cumu-
leerbaar. Kinderen uit Noorderwijk en Morkhoven kunnen gebruik 
maken van gratis busvervoer.

Programma

Week 1 ( van 7 tot 11 april)

Gymnastiek en omnisport (voor kinderen geboren tussen 2004 en 
2007)
De deelnemers maken onder begeleiding van turnclub Corpus Sa-
num kennis met gymnastiek. Ook andere spelen en sporten staan op 
het programma.

Paassportkamp (voor kinderen geboren tussen 2000 en 2003)
Een sportweek met een grote variatie aan spelen en sporten zoals 
new games, ju jutsu, baseball, frisbee, hockey, basketbal, bowling, 
karting en lasershooting.

Week 2 (van 14 tot 18 april)

Minisportenkamp (voor kinderen geboren in 2006 en 2007)
Een omnisportkamp aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. 
Verschillende spelen en sporten zoals kringspelen, loop- en tikspe-
len, bowling, new games en basketbal staan op het programma.

Omnisportenkamp (voor kinderen geboren in 2004 en 2005)
Verschillende sporten en spelen zoals bowling, loop- en tikspelen, 
new games en badminton staan op het programma.

Circus en omnisport (voor kinderen geboren tussen 2000 en 2003)
Onder begeleiding van circusschool Locorotondo leren de deel-
nemers de knepen van het circusvak zoals diabolo, jongleren en één-
wieler. Ook andere spelen en sporten staan op het programma.

Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be

Voorleesmoment in de bib

Op woensdag 23 april kunnen kinderen van vier tot tien jaar in de 
bibliotheek komen luisteren naar een verhaal over de natuur, de 
lente en jonge dieren. Daarna gaan ze gezellig samen knutselen rond 
dit thema. Het voorleesmoment vindt plaats van 14 tot 15 uur. U 
kunt uw kind vooraf inschrijven aan de balie van de bib.

Meer informatie: bibliotheek Herentals, Gildelaan 13, 
tel. 014-85 97 50, herentals@bibliotheek.be 
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DIGITALE WEEK
De Digitale Week is een jaar-
lijks terugkerend evenement. 
Een hele week lang zijn er 
activiteiten in heel Vlaande-
ren en Brussel die mensen 
wegwijs maken in het digitale 
landschap. Ook in Herentals 
vinden er verschillende activi-
teiten plaats, waar u gratis aan 
kunt deelnemen.

maak kennis met Youtube
Dinsdag 22 april van 13.30 uur tot 16.30 uur, De Dorpel 
(Sint-Waldetrudisstraat 37)

De bezoekers van De Dorpel maken kennis met de videowebsite You-
Tube. Hoe werkt de website? Hoe vindt u uw favoriete nummers? 
Staan er enkel muziekvideo’s op of vindt u er ook andere filmpjes?

ruim uw computer op
Woensdag 23 april vanaf 14 uur, ’t Convent (Begijnhof 17)
Woensdag 23 april van 13.30 uur tot 16.30 uur, De Dorpel 
(Sint-Waldetrudisstraat 37)
Donderdag 24 april van 13.30 uur tot 16 uur, ’t Peeseeke 
(Lierseweg 132/A)

Tijdens de digitale week kunt u op verschillende plaatsen uw compu-
ter laten nakijken (is hij up-to-date, moet hij gedefragmenteerd wor-
den, is er een antivirus- en antimalwareprogramma, …). Uw compu-
ter wordt niet hersteld, maar u krijgt uitgebreid advies waarmee u 
zelf aan de slag kunt. U moet enkel uw computer meebrengen. Een 
toetsenbord, muis en scherm zijn ter plaatse.

In De Dorpel en ’t Peeseeke staan de pc-dokters van Informatek voor 
u klaar. In ’t Convent zijn het de vrijwilligers van het dienstencentrum 
zelf die u helpen. Wilt u langsgaan in ’t Convent, schrijf dan vooraf in 
via tel. 014-28 20 00 of dienstencentrum@ocmwherentals.be.

Computercursussen voor beginners en ge-
vorderden
Dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 13 uur en van 18 tot 21 
uur, vrijdag van 10 tot 12.30 uur en zaterdag van 8.30 uur tot 11 uur, 
CVO DTL (Kerkstraat 38)

Kom langs op het secretariaat van het centrum voor volwassenen-
onderwijs DTL voor meer uitleg over de computercursussen. Surf 
ook naar www.dtl.be voor meer informatie.

Open week ’t Peeseeke
Dinsdag, woensdag en donderdag van 13 tot 16 uur en vrijdag van 
10 tot 12 uur, ’t Peeseeke (Lierseweg 132/A)

De openbare computerruimte ’t Peeseeke (Digidak) opent de deu-
ren voor iedereen die wil kennismaken met de werking van Digidak, 
gebruik wil maken van de computers of meer informatie wil over de 
verschillende computercursussen.

da’s toch handig, dat internet!

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de 65- tot 74- 
jarigen in Vlaanderen nog nooit het internet heeft geraadpleegd. 
Ouderen ondervinden vaak drempels om online te gaan. Ze heb-
ben angst voor het onbekende of denken dat het internet niet 
nuttig is voor hen. Nochtans heeft het internet veel voordelen. 
Het is een venster op de wereld en een praktische gids vol infor-
matie en diensten:
•  U kunt het nieuws ‘heet van de naald’ online lezen of bekijken.
•  U kunt op zoek gaan naar oude kennissen in uw buurt via de 

sociale media.
•  U kunt het weerbericht online checken zodat u altijd voorbereid 

bent op regenweer. 
•  U kunt uw rekeningen thuis betalen via de beveiligde website 

van uw bank.
•  U kunt zware boodschappen via het internet bestellen en ze 

thuis laten leveren.

Klaar om aan de slag te gaan? Raadpleeg familie, vrienden of bu-
ren om u op weg te helpen. Bij een elektrowinkel of speciaalzaak 
in de buurt kunt u een computer, een laptop, een tablet of een 
smartphone kopen. Om internetverbinding te krijgen, volstaat 
vaak een kleine uitbreiding van uw tv- of telefoonabonnement. 

In Herentals kunt u voor meer informatie ook terecht bij:
•  Lokaal dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 

20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be (ook cursussen in 
Noorderwijk!)

•  ’t Peeseeke, Lierseweg 132/A, tel. 014-24 66 97,   
carolienbosch@ocmwherentals.be

•  Vzw De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37, tel. 014-21 40 73,  
dedorpel@edpnet.be 

Meer informatie: bel de Vlaamse Infolijn op 1700 of surf naar 
www.handiginternet.be
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WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN        Van 25 aprIl tot 4 MeI 

Curieus
Wereldtals quiz
Vrijdag 25 april om 19.30 uur, zaal ’t Hof

Curieus Herentals nodigt iedereen uit op haar jaarlijkse quiz. Die kadert dit jaar niet enkel 
in de WAK, maar ook in Wereldtals (www.herentals.be/wereldtals). Naast algemene kennis-
vragen is er ruime aandacht voor WO I en de Noord-Zuidthematiek. Een ploeg bestaat uit 
maximaal vijf personen. Deelnemen kost 15 euro per ploeg. U moet vooraf inschrijven via 
willy.de.wachter@telenet.be.

theaterling
Alice in Wonderland
Zaterdag 26 en zondag 27 april om 15 en 20 uur, kamertheaterzaal van zaal ’t Hof

Met deze voorstelling begeeft Theaterling zich op het terrein van het figurentheater. De jong-
ste spelersgroep brengt voor u een eigenzinnige bewerking van Lewis Carrolls klassieker Alice 
in Wonderland. Dit moderne sprookje - met als centrale thema's fantasie, absurditeit en op-
groeien - zal het hele gezin kunnen bekoren.

Toegang: 9 euro / 8 euro (voor -26 jaar, +55 jaar en groepen van minimum 15 personen)
Tickets via cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30, www.schaliken.be

Houtsnijders Club de Kempen
Van zaterdag 26 april tot zondag 4 mei, kasteel Le Paige
Alle dagen open van 13 tot 17 uur

Houtsnijders Club De Kempen houdt haar jaarlijkse tentoonstelling van alle afgewerkte 
werken.

De toegang is gratis.

François Van roy
Keramiek op doek
Van zaterdag 26 april tot zondag 4 mei, Lakenhal
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Als schilder wil François Van Roy ontsnappen aan de illusionistische ruimte van het platte vlak 
door de werkelijke ruimte van het tableau te benutten. Hiervoor gebruikt hij niet-traditionele 
materialen en werkwijzen. Het schilderij wordt drager van een driedimensionale sculptuur 
door er keramische elementen in te verwerken.

De toegang is gratis.

the Legends
Bal populaire
Zaterdag 3 mei om 20.30 uur, zaal ’t Hof

Muziekgroep The Legends speelt een con-
cert voor jong en oud, voor iedereen die 
nog eens zijn beste beentje wil voorzetten 
of wil genieten van goede livemuziek. Met 
een heus balboekje waarin alle nummers 
vermeld staan, kunt u al op voorhand uw 
danskeuze maken.

Toegang: 8 euro in voorverkoop en 10 
euro aan de kassa
Tickets via cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, 
tel. 014-28 51 30, www.schaliken.be

Stedelijke academie voor 
Beeldende Kunst 
Monument
Van donderdag 24 april tot zaterdag 24 
mei, Vitrine
Open op maandag, dinsdag en woensdag 
van 13 uur tot 22 uur en op zaterdag van 
9 tot 13 uur (Gesloten tijdens de school-
vakanties)

De leerlingen van de ateliers keramiek en 
vrije grafiek lieten zich inspireren door 
oude oorlogsmonumenten. Een oorlogs-
monument is een gebouw, standbeeld of 
ander bouwwerk opgericht om een oor-
log of overwinning te vieren, of om hen 
die stierven of gewond raakten in een 
oorlog te herdenken. Ze interpreteerden 
dit thema ruim en ontwierpen een soort 
van fictieve monumenten. Sommige van 
die monumenten zien er verweerd en oud 
uit . Alsof ze symbool staan voor de ver-
waterende herinnering aan een lang voor-
bije veldslag.

De vernissage vindt plaats op woensdag 
23 april om 20 uur in de Vitrine, de galerie 
van de academie (Markgravenstraat 77).

De toegang is gratis.

Met ‘De Groote Kunst’ als thema staat de Week van de Amateurkun-
sten 2014 stil bij de herdenking van De Groote Oorlog. Oorlog is een 
lelijk iets. Maar wat lelijk is, inspireert. Zo ook in de kunst. Kunst kan 
een uitlaatklep zijn om met de gruwel van oorlog om te gaan. Beel-
den, belevenissen, gebeurtenissen en gevoelens zetten kunstenaars 
aan het denken en aan het werken. De kunst die hieruit voortvloeit 
kan gruwelijk, confronterend maar ook bijzonder mooi zijn. De WAK 
trekt het thema ook verder open naar letterlijk grote kunst en naar 
grootse kunst. Want hoe was het ook weer: kunst met een kleine of 
met een grote K?
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WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN        Van 25 aprIl tot 4 MeI 

tabula rasa
Den Grooten Atelier: 
kunstenaars aan het 
werk
Zaterdag 3 mei van 11 tot 18 uur, Kunst-
atelier Tabula Rasa (Schoolstraat 44)

De leden van Tabula Rasa nodigen u 
uit om hun bunker ‘Kunstatelier Tabula 
Rasa’ te belegeren. Zij hebben een stra-
tegie uitgewerkt om al hun bezetters 
te animeren. De strijdkrachten leveren 
de ganse dag een gevecht met borstels, 
verf, klei en porselein. Op de zwarte 
markt krijgt u voor uw distributiebon-
nen ruime keuze aan drank en hapjes. 
Tijdens een bestand kunt genieten van 
de onderhandelingen met de leden.

De toegang is gratis.

F.V. Colette Panty
Ik zal fluiten zoals altijd
Van zaterdag 26 april tot zondag 11 
mei, Pop Up galerij 79 (Lierseweg 79)
Open op zaterdag en zondag van 13.30 
uur tot 17 uur

Kan kunst de wereld redden? Kan een 
kind kunst maken? Kan derhalve een 
kind de wereld redden, en hoe oud 
mag dat kind dan zijn? Als fotografie 
kunst is, werpt dat dan een nieuw licht 
op de wereldvrede in het algemeen, 
en is dat kind dan nog van enig belang? 
Op deze en nog vele andere vragen zal 
u wellicht geen antwoord vinden. Ge-
lukkig zou het kunnen dat er Mexica-
nen zijn. Echter, een ding is zeker: “Ik 
zal fluiten zoals altijd!” Hans Verbrug-
gen (fotografie), Jacki Billet (beeldend 
werk). 

De toegang is gratis.

Yuri’s night

Op zaterdag 12 april wordt wereldwijd de verjaardag 
gevierd van de allereerste bemande vlucht in de 
ruimte, nu 53 jaar geleden. Ook ASH Polaris doet mee. 
De vereniging voor amateursterrenkundigen plant die 
zaterdag twee voordrachten op de eerste verdieping van 
het Koetshuis in het Stadspark. Om 15 uur vertelt Bart 
Hendrickx over die eerste vlucht en over het leven van 
Yuri Gagarin. Roel Kwanten, kandidaat om deel te nemen 
met Mars One, vertelt over de plannen rond de eerste 
menselijke kolonie op een ander hemellichaam. Na de 
voordrachten kunt u genieten van Russisch geïnspireerde 

hapjes. De voordrachten kunt u gratis bijwonen. Wie wil blijven voor de hapjes, schrijft zich 
voor 6 april in door 5 euro per persoon te storten op rekeningnummer BE69 4174 0195 9178 
(BIC: KREDBEBB) op naam van ASH Polaris.

Meer informatie: www.ashpolaris.vvs.be

dorpspicknick in morkhoven

KVLV Morkhoven bestaat 85 jaar. Om dit te vieren, organiseert de vereniging op paasmaandag 
21 april een gezellige dorpspicknick in en rond de parochiezaal van Morkhoven. Vanaf 10 uur 
bent u hartelijk welkom voor een wandeling of fietstocht. Vanaf 12 uur staat de picknicktafel 
gedekt. Bij goed weer brengt u zelf een picknickdeken mee. Is de zon niet daar, dan staat er 
een tafeltje in de zaal klaar. Kinderen kunnen zich uitleven op een springkasteel, krijgen leuke 
ballonnen en kunnen zich laten schminken. Om 14.30 uur komt de paashaas langs. 

Deelnemen kost 10 euro voor KVLV-leden en 12 euro voor niet-leden. Voor een kleine picknick 
betaalt u 5 euro. Inschrijven kan tot en met 11 april via kvlvmorkhoven@yahoo.com. Stort het 
inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE43- 9793 6018 0001. 

Willem Vermandere - de zeven laatste woorden

Met De zeven laatste woorden brengt 
Willem Vermandere een vertellement rond 
de zeven laatste woorden van Christus. Uit 
alle fantastische mythes, fabels, verzen, 
gebeden en gezangen probeert hij iets van 
waarde te puren voor de mensen uit het 
atoomtijdperk. Hij brengt zijn vertelling met 
zijn eigen liederen en samen met zijn trouwe 
muzikanten.

De voorstelling vindt plaats op vrijdag 11 
april om 20 uur in de Sint-Niklaaskerk in 
Morkhoven. Kaarten kosten 15 euro in 
voorverkoop en 18 euro aan de kassa. 
Houders van een Vrijetijdspas betalen 
5 euro. U kunt kaarten bestellen via de 
dienst toerisme (Grote Markt 35, tel. 014-
21 90 88) en het Sint-Baafshuis (Ring 9, van 
maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 uur). De 
zeven laatste woorden wordt u gepresenteerd door Heilige Huisjes in samenwerking met het 
Davidsfonds van Noorderwijk en Morkhoven.

Meer informatie: www.heiligehuisjes.be

AANKONDIGINGEN
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AANKONDIGINGEN

Homeopathie voor planten

Homeopathy for Plants is een mooi geïllustreerd boek, geschreven door Christane Maute. 
Het is een eenvoudige gids die iedereen kan gebruiken voor de behandeling van de meest 
voorkomende planten-, fruit-, tomaten- en bladziekten. Het behandelen van planten is 
nieuw binnen de homeopathie. Daarom nodigt Velt Middenkempen Anne Vervarcke uit voor 
een voordracht over dit onderwerp. Anne is oprichtster van het Centrum voor Klassieke 
Homeopathie in Leuven en geeft al 25 jaar les in homeopathie. De voordracht vindt plaats op 
zondag 6 april van 10 tot 12 uur in ’t Clubhuis op het begijnhof (ingang langs de Burchtstraat). 
De toegang bedraagt 2 euro voor Velt-leden en 4 euro voor niet-leden.

Meer informatie en inschrijvingen: tel. 014-51 76 73, hermanblanche.rombouts@pandora.be

trappist: het bier en de monniken

Hoe kwamen de trappisten op het 
idee om alcoholische dranken te 
produceren? En hoe is het tafelbier, dat 
zij aanvankelijk brouwden, uitgegroeid 
tot de dubbels en tripels van nu? Bier 
ging in de abdijen van nevenproduct 
naar de hoofdbron van inkomsten. 
Bent u niet nieuwsgierig naar wat er 
met de winst gebeurt? Dat en nog 
veel meer komt u te weten tijdens 
een smakelijke lezing van Jef Van der 
Steen, dé bierexpert in Vlaanderen 
en Nederland, en auteur van een 
indrukwekkende reeks bierboeken. 

Met de ondersteuning van Vormingplus-Kempen bieden het Davidsfonds en de Gezinsbond 
van Herentals u de mogelijkheid om deze lezing bij te wonen op donderdag 24 april om 20 uur 
in het Woon- en Zorgcentrum Sint-Anna (Vorselaarsebaan 1). Iedereen is welkom. De toegang 
bedraagt 4 euro, drie halve trappisten inbegrepen. Inschrijven kan tot en met dinsdag 22 april.

Meer informatie en inschrijvingen: Jef Haest, 
gsm 0472-46 14 49, jefhaest@hotmail.com

Bosgroep zuiderkempen: sterk door vrijwilligers

Bosgroep Zuiderkempen is een vzw die boseigenaars 
helpt met het beheer van hun bossen. De Bosgroep 
adviseert hen over duurzaam bosbeheer en geeft 
informatie over de bosbouwtechnische, wettelijke, 
financiële en administratieve aspecten. Daarnaast 
zorgt Bosgroep Zuiderkempen ook voor vorming, 
beheerwerken en betaalbare bosarbeid. Om al deze 
taken uit te voeren, kan Bosgroep Zuiderkempen 
rekenen op een team gemotiveerde vrijwilligers. 
Bent u gepassioneerd door natuur en bos en wilt u uw 
vrije tijd graag nuttig spenderen in de natuur? Meld 
u dan aan om de vrijwilligersgroep te versterken.

Meer informatie: Hans Van lommel, 
gsm 0474-85 91 11, hans.vanlommel@admin.provant.be

Pop-upstore in de 
zandstraat

Op paasmaandag 21 april is iedereen 
vanaf 14 uur welkom op de opening 
van de pop-upstore in de Zandstraat 
77. Deze tijdelijke winkel komt er in 
samenwerking met het stadsbestuur 
en CVO DTL. Hij biedt enkele 
Herentalse webshopondernemers de 
kans om hun producten in een echte 
winkel te verkopen. U vindt er onder 
meer verzorgingsproducten, sieraden, 
schoenen en keramiek. De pop-
upstore is open van 22 april tot 12 juli. 
U kunt er alle dagen terecht van 10.30 
uur tot 17.30 uur, behalve op zondag 
en maandag.

de wereld klopt aan uw 
deur: word gastgezin!

Vzw Youth for Understanding 
(YFU) is een internationale 
uitwisselingsorganisatie die jongeren 
de kans biedt om een jaar in het 
buitenland te studeren en daar in een 
gastgezin te verblijven. Zo komen er 
jaarlijks jongeren vanuit de hele wereld 
naar België om onze taal en cultuur te 
leren kennen. YFU is nog op zoek naar 
gemotiveerde gezinnen die bereid zijn 
om studenten op te vangen gedurende 
het schooljaar 2014-2015. De jongeren 
zijn tussen de vijftien en negentien 
jaar oud en gaan naar een middelbare 
school in de buurt van hun gastgezin. 
Bent u geïnteresseerd om één van 
deze jongeren voor een jaar (of een 
semester) in uw huis en hart op te 
nemen? Neem dan vrijblijvend contact 
op met YFU via inbound@yfu.be.

Meer informatie: www.yfu.be

Shop in 
Thals

ZATERDAG 5 en ZONDAG 6 APRIL 
Gratis modeshow vanaf 14 uur op de Grote Markt

Zondagnamiddag alle winkels open van 13 tot 17.30 uur 

Zondag: “Spel van de Roetaert” op de Grote Markt vanaf 14 uur

www.helemaalherentals.be

Thals adv stadskrant shopping voorjaar14_33210_INP.indd   1 3/03/14   14:31
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aCtIeVe SenIOr

OKra Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag tUrnen Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur

Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34 
Elke woensdag FIetSen Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur

Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93
Elke donderdag PetanqUe 't Convent / Van 13.30 tot 17 uur

Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37
Elke donderdag LIne-

danCen
Sportcomplex De Vossenberg / Van 13.30 tot  
15 uur / Info: Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78

OKra Sint-antonius
Elke maandag PetanqUe 't Convent / Van 14 tot 17 uur

Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86

Elke woensdag FIetSen Vertrek aan Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKra Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag WInter-

wande-
LInG

Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk /  
13 uur

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

Elke donderdag HOB-
BYCLUB 
VOOr 
dameS

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

UiT IN HERENTALS

Van 22/02 
tot 26/04

WereLd Wereldtals / Info: www.herentals.be/wereldtals

Van 22/03 
tot 13/04

tentOOn Hugo Draulans – The Holy Works / Kasteel Le Paige / Op 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 
14 tot 17 uur 

DI 01/04 raad Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augus-
tijnenlaan 30/ 20 uur

WO 02/04 JeUGd Buitenspeeldag / Sporthal in Noorderwijk, dorpsplein in 
Morkhoven en stadspark van Herentals / Van 13 tot 16 uur

DO 03/04 tHeater De Queeste – Odiel / cc de Werft, Werft 32, Geel / 20.15 uur 

VR 04/04 InFO Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 uur 
tot 15 uur

UIt Afterworkshopping / Stadscentrum / Winkels open tot 
19 uur

 HUmOr Steven Goegebeur – De geknipte man (dernière) / cc ’t 
Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

ZA 05/04 VerKOOP Garageverkoop Gezinsbond / Noorderwijk en Morkhoven 
/ Van 9 tot 16 uur

mUzIeK Ivo Victoria, Eva Mouton en Arne Van Petegem – Geen 
pijn of wat dan ook / cc ’t Schaliken / 20 uur

UIt Shop in Thals / Stadscentrum

ZO 06/04 JeUGd Spel van de Roetaert / Grote Markt / 13.30 uur

 VerKOOP Garageverkoop Gezinsbond / Noorderwijk en Morkhoven 
/ Van 9 tot 16 uur

tUIn Herentalse volkstuinen: les over het kweken van minder 
bekende groenten / Refter kOsh campus Scheppersstraat 
/ 10 uur

 InFO Velt-Middenkempen – Homeopathie voor planten / Club-
huis, begijnhof / Van 10 tot 12 uur

UIt Shop in Thals / Stadscentrum / Winkels open van 13 tot 
17.30 uur

MA 07/04 SenIOr Okra Sint-Waldetrudis – Veilig elektrisch leren fietsen / 
WZC Vogelzang, Vogelzang 1 / Van 9.30 uur tot 12 uur

DI 08/04 InFO Zitdag Infopunt Dementie / ’t Convent, Begijnhof 17 / Van 
14 tot 16 uur

 SenIOr Infosessie over gezond ouder worden / ’t Convent, Begijn-
hof 17 / 14 uur

DO 10/04 raad Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnen-
laan 30 / 20 uur

VR 11/04 UIt Willem Vermandere – De zeven laatste woorden / Sint-
Niklaaskerk in Morkhoven / 20 uur

ZA 12/04 InFO ASH Polaris – Yuri’s night / Koesthuis Stadspark / 15 uur
InFO La Leche Laegue: borstvoedingscursus / Sociale campus 

Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A

WO 16/04 FIetS Fietsgraveren / Fietspunt aan het station / Van 12 tot 16 uur
mUzIeK Esmé Bos, Bart Voet en Gwen Cresens – Wals / cc ’t Sch-

aliken / 14.30 uur 

VR 18/04 UIt Paashazen op de vrijdagmarkt / Stadscentrum

 VrOUW Vrouwenraad – paasfeestje / tuinpaviljoen van zaal ’t Hof 
/ Van 13.30 uur tot 16.30 uur / Info: louisa Van Sand, tel. 
014-22 00 55

Van 19/04 
tot 23/04

UIt Paaskermis / Grote Markt

ZO 20/04 UIt Paashazen op de zondagmarkt / Augustijnenlaan

MA 21/04 UIt Dorpspicknick van KVLV Morkhoven / Parochiezaal Mork-
hoven / Vanaf 10 uur

UIt Opening pop-upstore / Zandstraat 77 / 14 uur

DI 22/04 InFO Oefenen op de stemcomputer / De Cirkel, Lierseweg 
132/A / Van 13 tot 16 uur

raad Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

SOCIO Familiegroep dementie – Communicatie met personen 
met dementie / WZC Vogelzang, Vogelzang 1 / Van 14 tot 
16 uur

BLOed Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorder-
wijk, Ring 27-29 / Van 17.30 tot 20.30 uur

WO 23/04 JeUGd Voorleesmoment / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 14 tot 
15 uur

InFO Oefenen op de stemcomputer / De Cirkel, Lierseweg 
132/A / Van 13 tot 16 uur

DO 24/04 InFO Infoavond over de pensioenhervorming / Zaal ’t Hof /19 uur

DO 24/04 InFO Lezing door Liesbet Slegers / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 
20 uur

 WereLd-
mUzIeK

Canzoniere Grecanico Salentino – Volksmuziek uit het 
zuiden van Italië / CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, Heist-
op-den-Berg / 20 uur

InFO Oefenen op de stemcomputer / De Cirkel, Lierseweg 
132/A / Van 13 tot 16 uur

UIt Lezing: Trappist en de monniken / WZC Sint-Anna, Vorse-
laarsebaan 1 / 20 uur

Van 24/04 
tot 24/05

tentOOn Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Monument 
/ Vitrine, Markgravenstraat 77 / Open op maandag, dins-
dag en woensdag van 13 uur tot 22 uur en op zaterdag 
van 9 tot 13 uur 

VR 25/04 tHeater Ultima Thule en HETPALEIS – Door de bomen het bos (12+) 
/ cc ’t Schaliken / 20 uur

WaK /
qUIz

Curieus – Wereldtals quiz / Zaal ’t Hof / 19.30 uur

ZA 26/04 WaK /
tHeater

Theaterling – Alice in Wonderland / Zaal ’t Hof / 15 en 20 
uur 

UIt Replay Festival / Netepark / Info: www.replayfestival.be

Van 26/04 
tot 04/05

WaK /
tentOOn

François Van Roy – Keramiek op doek / Lakenhal / op 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 
14 tot 17 uur 

WaK /
tentOOn

Houtsnijders Club De Kempen / Kasteel Le Paige / van 13 
tot 17 uur

Van 26/04 
tot 11/05 

WaK /
tentOOn

F.V. Colette Panty – Ik zal fluiten zoals altijd / Pop Up ga-
lerij 79, Lierseweg 79 / op zaterdag en zondag van 13.30 
uur tot 17 uur

ZO 27/04 UIt Opening toeristisch seizoen / Van 13 tot 17 uur

 WaK /
tHeater

Theaterling – Alice in Wonderland / Zaal ’t Hof / 15 en 20 
uur 

WOOrd Frieda Van Wijck – Boeken en Bubbels / Lakenhal / 10.30 uur

Van 27/04 
tot 29/04 

UIt Kermis / Noorderwijk Statie

Van 27/04 
tot 11/05 

tentOOn Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Waldetrudis 
/ Sint-Waldetrudiskerk / Open op woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

MA 28/04 InFO Oefenen op de stemcomputer / Dorpshuis Morkhoven / 
Van 13.30 uur tot 15.30 uur

DI 29/04 FILm The Counselor / cc ’t Schaliken / 20 uur

WO 30/04 FILm The Lunchbox / cc ’t Schaliken / 14.30 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.
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UiT IN HERENTALS

 Geboorten

03/02 Leilani, dochter van Kristel Huysmans en Derk Brouns

05/02 Devan, zoon van Paola Bult en Artur van den Hil

05/02 Esther, dochter van Ils Laureys en Seppe Van Doninck

07/02 Juliette, dochter van Katrien Van den Broeck en Ben Van Olmen

15/02 Sofía, dochter van Lisa Geens

16/02 Fil, zoon van Kim Beirinckx en Nick Steurs

17/02 Sterre, dochter van Kim Wouters en Danny Dams

19/02 Jayden, zoon van Irène Todie en Ronald Vanhove

22/02 Mazen, zoon van Sofie Peeters en Mabrouk Ahmed Mabrouk

25/02 Casper, zoon van Sugi Van der Aa en Bert Aerts

26/02 Emila, dochter van Isabelle Vetters en Benjamin Morgan

27/02 Axl, zoon van Melissa dos Santos Almeida en Dennis de Groot

27/02 Jane, dochter van Chinwe Anyakwo-Mozo en James Anyakwo

02/03  Begga, dochter van Lieve Van Damme en Christophe Van de 

Poel

07/03 Hannah, dochter van Veerle Goormans en Tim Delsemme

 Overlijdens

07/02 Louisa Van Opstal (89), weduwe van Jozef Boons

08/02 Godfried Cannaerts (83), echtgenoot van Jozefina Van Nueten

11/02 Maria Verbinnen (91), weduwe van Maria Bellens

12/02 Augusta Peeters (80), weduwe van Clement Van Camp

13/02 Julien Van de Ven (81), echtgenoot van Francine Goormans

15/02 Luc Leenders (67), echtgenoot van Monique Spaas

15/02 Carolus Engelen (75), echtgenoot van Margareta Thijs

15/02 Joannes Van Dingenen (81), echgenoot van Maria Van Opstal

18/02 Jeannine Van Gorp (78), weduwe van Raymond Smets

18/02 Stefania Bellens (86), weduwe van Joris Van den Eynde

19/02 René Gebruers (81), weduwnaar van Yvonne Van kerkhoven

20/02 Gustaaf Peeters (75)

22/02 Albert Dams (74)

23/02 Jan Bellens (85), echtgenoot van Magdalena Verwimp

23/02  Maria Van den Broeck (100), weduwe van Renaat Van Den 

Bosch

24/02 Charles Buyckx (60), echtgenoot van Hermine Van Loy

24/02 Jozef Langewouters (80), echtgenoot van Lea Wils

26/02 Frans Heylen (87), weduwnaar van Maria Laenen

28/02 Arnold Janssen (48)

01/03 Victor Vermetten (83), weduwnaar van Julia Van Opstal

01/03 Denis Van Turnhout (75), weduwnaar van Rosalia Daems

04/03 Albertina De Schutter (95)

05/03 Marcel Janssens (76)

05/03 Raymond Verwimp (74), echtgenoot van Josephina Geuens

07/03 Louisa Joris (84), weduwe van Frans Leysen

08/03 Maurits Maes (87), echtgenoot van Anna Ceuleers

BURGERZAKEN

 Huwelijksaankondigingen

Bart Dockx (Herentals) en Miranda Nijs (Herentals)

Martial Van der Vorst (Herentals) en Nina Van Hecke (Herentals)

Theodorus Verkennis (Herentals) en Susy Cornelis (Herentals)

Serge Spellier (Herentals) en Gregory Hoebeeck (Herentals)

Peter Vanderheyden (Herentals) en Terive Swerts (Herentals)

Bart Verheyen (Herentals) en Heidi Molenberghs (Herentals)

Bram Goos (Herentals) en Nathalie Vervoort (Herentals)

Raf Claes (Herentals) en Ilse Bax (Herentals)

Erik Wullaert (Herentals) en Anja Van Nueten (Herentals)

Kim Van Steenbergen (Herentals) en Sonny Waegemans (Herentals)

 Huwelijken

Dominique Hoeylaerts (Herentals) en Jill Jegers (Herentals)

Jesse Geuens (Herentals) en Kimberly Noël (Herentals)

Marcel Mattys (Herentals) en Josée Dens (Herentals)

S-Sport
Elke dinsdag en 
donderdag

danSen 
VOOr
SenIOren

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 PetanqUe, 
mInIGOLF, 
Kaarten 
OF BInGO

't Convent / 13 uur
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

Elke 
donderdag

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

Sportelen

Elke maandag BadmIn-
tOn

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke maandag aqUaGYm Netepark / Van 15.20 tot 16.05 uur en van 16.15 
tot 17 uur

Elke dinsdag nOrdIC 
WaLKInG

Netepark / Van 9.55 uur tot 11.50 uur

Elke woensdag LICHaam 
In eVen-
WICHt

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BadmIn-
tOn

De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag aqUaFIt-
neSS

Netepark / Van 9 tot 9.50 uur

JOnG

Elke dinsdag PeUterS 
& zO

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

Elke donderdag PeUterS 
& zO 

Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 / Van 13 
tot 15 uur

Elke vrijdag-
namiddag

HaPPY 
HOUr

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

Vrijdag- en  
zaterdagavond

de rUStIGe Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

GezOndHeIdSWandeLInGen

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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drInGende HULP

Brandweer  100 of 112

Ziekenwagen 100

Politie 101

Antigifcentrum 070-245 245

Gasgeur 0800-65 065

WaCHtdIenSten 

Apothekers  0900-10 500  
 www.apotheek.be

Huisartsen

Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99  014-22 22 00

Morkhoven en Noorderwijk 014-54 83 83

Tandartsen  090-33 99 69

Stadsdiensten  014-28 50 50 

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

Belastingen - Belgiëlaan 31  02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13  014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60  014-85 95 10

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1  014-25 82 10

Compostmeesters  014-28 50 50

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35  014-28 51 30

Defecten aan de openbare verlichting  0800-6 35 35 

De Lijn  070-220 200

bpost - Belgiëlaan 51  022-012 345

Diftar - informatielijn  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  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A  014-24 66 66

Politiezone Neteland - Molenvest 23  014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10  014-85 92 40

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  014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21  014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133  014-24 61 11

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Aids-telefoon Vlaanderen               078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten  René 014-51 20 51

 Karel 014-51 55 48

 Lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon 078-15 22 52

Awel  102

Boskat  014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink  014-24 66 90

CardStop  070-344 344

Centrum Algemeen Welzijnswerk, 

CAW de Kempen, Hofkwartier 23  014-21 08 08 

Child Focus  116000

Contact Center Personen met een handicap  0800-987 99 

deN Babbelhoek 0472-22 86 71 

praatgroep Nederlands voor anderstaligen   014-22 17 81

Den Brand  

dagbesteding voor mensen met een handicap 014-84 12 00

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37  014-21 40 73

De Fakkel 0487-99 06 23 

vereniging waar armen het woord nemen  014-21 40 73

Diabetes Infolijn  0800-96 333

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17  014-28 20 00

DocStop  00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier  23 014-23 34 01

Eandis  078-35 35 00

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6  014-85 98 00

Holebifoon  0800-99 533

Infopunt dementie  014-28 20 00

IOK - Geel  014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Kankertelefoon  078-15 01 51

MS-liga Antwerpen  03-887 48 18

OpWeg  014-23 18 80

Info over wonen voor mensen met een handicap

PIDPA (klantenservice)  0800-90 300

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23  014-21 08 08

Tele-onthaal  106

Vertrouwensartsencentra  02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon  0800-122 66

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25
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SPREEKUREN

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

Rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

(uitkeringen aan mensen met een handicap)

tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

Rijksdienst voor de sociale verzekering van 

zelfstandigen 
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor 

zelfstandigen)

tweede woensdag van 9 tot 12 uur

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat

iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
iedere dinsdag van 13.30 uur tot 16 uur

enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

Opvanggezinnen:
enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18 

Fonds voor arbeidsongevallen
Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande, 

Warandestraat 42, Turnhout.

[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

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

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

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

schepen Mien Van Olmen
Ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, 
monumenten en landschappen, landbouw en 
plattelandsontwikkeling

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Jan Bertels
Financiën, jeugd, internationale samenwerking, 
informatica, huisvesting, OCMw en kerkfabrieken

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

schepen Ingrid Ryken
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

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

schepen Jan Michielsen
Mobiliteit, middenstand en lokale economie, 
markten en foren

alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx
Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid, gezondheidsbeleid, 
kinderopvang, sociale economie en seniorenprojecten

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Fons Michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW

alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be

Spreekuren OCmW Herentals
- Sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en 
 maandagavond van 18 tot 19 uur
-  Zitdag in Dorpshuis noorderwijk: elke dinsdag van 9.30 tot 

10.30 uur
- Zitdag in Dorpshuis Morkhoven: elke dinsdag van 11 tot 12 uur
-  Dienst rechtshulp OCMW: maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag van 9 tot 11.45 uur en maandagavond van 18 tot 20 uur



OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
ma dI WO dO Vr za zO

admInIStratIeF CentrUm
Gesloten op maandag 21 april

09.00-12.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00 09.00-12.00 09.00-12.00

13.30-16.00
09.00-12.00
13.30-16.00

CC ’t SCHaLIKen
Gesloten op maandag 21 april

09.00-12.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

BIB GILdeLaan
Gesloten op maandag 21 april

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00

BIB nOOrderWIJK
Gesloten op maandag 21 april

18.00-20.00 14.00-16.00  10.00-12.00

reCYCLaGeParK 09.00-18.00 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-12.00 08.30-14.30

JeUGddIenSt
Gesloten op maandag 21 april

09.00-12.30
13.30-16.30
17.30-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30 09.00-12.30

HUmmeLtJeSHOF
Gesloten op maandag 21 april

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00

SPOrtdIenSt
Gesloten op maandag 21 april

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

StadSarCHIeF
Gesloten op maandag 21 april

08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00 08.30-12.00 08.30-12.00

13.30-16.00
08.30-12.00
13.30-16.00

OP ZATERDAGEN 
5 EN 12 APRIL

OPEN VAN 9 TOT 12 UUR

tOerISme HerentaLS
Gesloten op maandag 21 april

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00
OP ZONDAG 

27 APRIL
OPEN VAN 13 TOT 17 UUR

StedeLIJKe WerKPLaatS
Gesloten op maandag 21 april

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

Het neteParK

Openingsuren paasvakanti e: De zwembaden en het recreati epark zijn gesloten op paaszondag 20 april. Op paasmaandag 
21 april zijn de zwembaden open van 9 tot 17 uur. Van dinsdag 8 april tot en met vrijdag 18 april zijn alle baden op week-
dagen open van 14 tot 21 uur. Het wedstrijdbad blijft  ook open van 7.30 uur tot 8.30 uur en van 12 tot 13 uur. Tijdens het 
weekend zijn de zwembaden open van 9 tot 17 uur.

reCreatIeBad 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

dOeLGrOePenBad 17.00-21.00 15.30-19.00 14.00-21.00 15.30-20.00 16.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

WedStrIJdBad
07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

Van 19 tot 23 april   Grote Marktot 23 april   Gr
Van 27 tot 29 april   Noorderwijk-statieot 29 april   Noor


