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Respect voor onze groenarbeiders

De lente is eindelijk in het land. In deze periode van het jaar brengen 
vele mensen hun tuin in orde en wordt er ijverig geplant en bewerkt. Ook de mannen en 
vrouwen van de groendienst hebben hun handen vol om het groen in de stad in orde te 
brengen. Het is voor hen niet altijd even gemakkelijk, zeker nu ze van de Vlaamse over-
heid steeds minder chemische onkruidbestrijders mogen gebruiken. Maar we genieten 
allemaal graag van kleurig en goed onderhouden openbare parken en pleintjes, zonder 
zwerfvuil, zonder hondenpoep en zonder vandalisme. Laten we zuinig zijn op onze open-
bare ruimte, en het werk van de gemeentelijke arbeiders respecteren.

U kunt ook helpen om onze straten kleuriger te maken door zelf een tegeltuintje aan te 
leggen. Vervang aan uw voorgevel een tegel van het voetpad door een bloemperkje of een 
klimplant. Dat mag in onze stad, als u maar voldoende ruimte overlaat voor de voetgan-
gers. Samen kunnen we onze straten doen opfleuren.

Uw burgemeester
Jan Peeters

voorwoord ...

Groepsaankoop groene energie 
voor bedrijven, zelfstandigen en verenigingen
Van 22 april tot en met 3 juni kunt u met uw bedrijf, vereniging of 
als zelfstandige vrijblijvend intekenen op een groepsaankoop van 100 
procent groene stroom en gas. Zo bespaart u niet enkel op uw ener-
giefactuur, maar draagt u ook uw steentje bij tot een beter milieu. 
Elk bedrijf dat of elke vereniging die jaarlijks minder dan 50.000 KWH 
elektriciteit (enkel laagspanning) en 100.000 KWH gas gebruikt, kan 
zich inschrijven. Omdat de verbrekingsvergoedingen voor professio-
nele contracten weggevallen zijn, kunt u probleemloos en zonder kos-
ten overstappen naar een goedkopere leverancier.

U schrijft zich in via www.samengaanwegroener.be of u komt langs op 
de infoavond op dinsdag 20 mei om 20 uur in de Lakenhal. Breng zeker 
uw laatste jaarfactuur mee. Op 4 juni organiseert de provincie een 
veiling waarbij energieleveranciers hun beste bod doen. Vanaf 16 juni 
krijgt u een persoonlijk voorstel en ziet u hoeveel u bespaart. Pas dan 
beslist u om al dan niet op het aanbod in te gaan. Overstappen naar de 
nieuwe leverancier doet u dan vanaf 1 september.
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Ook groepsaankoop voor gezinnen

Herentals doet dit jaar ook mee aan de provinciale groepsaankoop van 
100 procent groene stroom voor gezinnen. Van 1 juli tot 28 september 
kunt u zich vrijblijvend inschrijven op www.samengaanwegroener.be. 
Hebt u graag wat hulp, dan kunt in september terecht bij de milieu-
dienst in het administratief centrum. De vorige jaren was de actie een 
succes. In 2013 schreven 1.391 Herentalsenaren zich in. Hiervan gingen 
er 1.000 ook effectief in op het aanbod van de winnende energieleve-
rancier.

meer informatie: 
Milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, milieu@herentals.be
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Aankondigingen voor de Stadskrant van juni, 
juli en augustus moeten uiterlijk op maandag 
5 mei 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.

Uw belastingaangifte via tax-on-web

Uw belastingaangifte in orde krijgen is vaak een hele klus. doe daarom net als 3 miljoen an-
dere Belgen en dien uw aangifte digitaal in via www.tax-on-web.be. 

de voordelen van tax-on-web

• Tax-on-web is gebruiksvriendelijk.
• Tax-on-web is beveiligd met een persoonlijke toegang.
• Uw digitale aangifte is al voor een deel ingevuld.
• Tax-on-web herkent de meest voorkomende fouten en meldt dit onmiddellijk.
• U krijgt direct een eerste raming van het bedrag dat u moet betalen of terugkrijgt.
•  de website bevestigt automatisch dat de federale Overheidsdienst financiën uw aangifte 

heeft ontvangen.
• U draagt bij tot een beter leefmilieu omdat u mee papier bespaart.
• U kunt op de website hulp zoeken.

Infosessies tax-on-web

Als u Tax-on-web wilt leren gebruiken, bent u welkom op de gratis infosessies van het OCMW. 
Begeleiders geven u uitleg over het gebruik van Tax-on-web en u kunt uw registratie ter plaat-
se in orde brengen. de begeleiders helpen niet bij het invullen van de aangifte zelf. Er zijn 
infosessies op dinsdag 6 en woensdag 28 mei, telkens van 9 tot 12 uur, in ’t Peeseeke (sociale 
campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A). Inwoners van Noorderwijk en Morkhoven kunnen 
op woensdag 7 en woensdag 21 mei, telkens om 9.30 uur, terecht in het dorpshuis van Noor-
derwijk (Ring 26). 

Inschrijven voor een infosessie in het dorpshuis doet u via dienstencentrum ’t Convent, tel. 
014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be. Voor een infosessie in ’t Peeseeke schrijft 
u in tijdens de vrije inloopmomenten op maandag, woensdag en donderdag van 13 tot 16 uur 
en op vrijdag van 10 tot 12 uur.

meer hulp nodig?

de medewerkers van de controle personenbelasting helpen u elke werkdag van 9 tot 12 uur in 
RAC den Hamer (Belgiëlaan 31, tel. 02-575 82 60). U hoeft hier geen afspraak voor te maken. 
Breng alle nuttige documenten (belastingbrief, fiscale fiches, identiteitskaart) en eventueel 
betalingsbewijzen mee. 

Meer informatie: www.taxonweb.be

tractorsluis op de acacialaan

de Acacialaan is een verbindingsweg tussen  
Herentals en Noorderwijk. Voor de veiligheid van 
de fietsers en voetgangers die deze weg gebrui-
ken, staat er sinds 2001 een beugel die de weg 
afsluit voor het doorgaand autoverkeer. Het stads-
bestuur vervangt de beugel nu door een tractor-
sluis. Via deze sluis kunnen tractoren, fietsers en 
voetgangers passeren, maar auto’s niet. Zo kunnen 
landbouwers met de tractor naar hun percelen rij-
den zonder de drukke hoofdwegen van de stad te 
gebruiken. de tractorsluis staat op dezelfde plaats 
waar vroeger de beugel stond, op vijftig meter van 
het kruispunt met Hezewijk. 

WETENSWAARd

STAdS
krant
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WETENSWAARd

Veertig flats in het nieuwe woonzorgcentrum Sint-anna

Het Herentalse OCMW bouwt een nieuw woonzorgcentrum met daarin veertig flats voor 
senioren die nog zelfstandig kunnen wonen. Het nieuwe woonzorgcentrum bevindt zich naast 
het huidige WZC Sint-Anna aan de Vorselaarsebaan en wordt wellicht midden 2015 in gebruik 
genomen.

de veertig assistentiewoningen zullen vanaf juni van dit jaar worden verkocht via een obligatie 
met woonrecht. Zo lang u niet in de flat woont, ontvangt u rente op de obligatie. Zodra u de 
flat wel bewoont, bestaat uw vergoeding uit uw woonrecht. U ontvangt dan geen rente meer. 
Het voordeel van dit systeem is dat u alle voordelen van een eigenaar geniet, maar dat u niet 
onderworpen bent aan de plichten en kosten zoals die wel gelden bij de aankoop van een flat 
in een appartementsgebouw.

Infosessies op 3 en 12 juni

Het OCMW licht het nieuwe systeem van assistentiewoningen toe op dinsdag 3 juni om 
14 uur en op donderdag 12 juni om 19 uur in de schouwburg van ‘t Schaliken. de sessies 
beginnen stipt en de deuren gaan een half uur vooraf open. Tijdens de infosessies krijgt u een 
aanvraagformulier waarmee u een persoonlijk gesprek kunt aanvragen. die gesprekken vinden 
plaats in de loop van juni, juli, augustus en september.

Om een van de infosessies bij te wonen, schrijft u zich voor maandag 26 mei in aan de 
infobalie in het administratief centrum, via www.herentals.be/assistentiewoningen of via tel.  
014-28 50 50. Als de infosessies volgeboekt zijn of als u niet vrij bent op deze dagen, dan kunt u 
een brochure aanvragen via info@ocmwherentals.be. de brochure is beschikbaar vanaf begin 
juni en bevat alle informatie over de flats en het systeem van woonobligaties.

Bezoek een modelflat en modelkamer tijdens Open Wervendag

Op zondag 11 mei neemt aannemer Groep Van Roey deel aan de Open Wervendag. Tegen 
die datum maakt de aannemer een assistentiewoning klaar, zodat u kunt zien wat u koopt. U 
kunt ook een deel van het nieuwe woonzorgcentrum bezoeken. Houd er wel rekening mee dat 
de assistentiewoningen zich op de eerste verdieping van het woonzorgcentrum bevinden. Op  
11 mei zijn er nog geen liften geïnstalleerd. Met een rolstoel of scootmobiel kunt u dus helaas 
niet tot bij de modelflat komen.

Tijdens de Open Wervendag zijn de werkzaamheden aan de Poederleeseweg in volle gang. Het 
woonzorgcentrum is bereikbaar via een tijdelijke toegangsweg tussen de Olympiadelaan en de 
Vorselaarsebaan. Houd er rekening mee dat het parkeerterrein van het Netepark op 11 mei 
niet beschikbaar is voor de Open Wervendag. Bezoekers aan de werf kunnen parkeren aan het 
BLOSO-centrum en naast de Vorselaarsebaan.

Meer informatie over de infodagen: OCMW Herentals, Nederrij 135/A, tel. 014-24 66 40, 
www.herentals.be/assistentiewoningen. Er wordt telefonisch geen advies gegeven over de 
woonobligaties.

Stad bouwt opslag-
loods op addernesten

Het stadsbestuur heeft van de Vlaamse 
overheid toelating gekregen voor de 
aanleg van een stapelplaats en het bou-
wen van een opslagloods op het ter-
rein Addernesten in Wuytsbergen. Om 
het terrein goed bereikbaar te maken, 
wordt het wegdek van een deel van 
Wuytsbergen en de Montezumalaan 
vernieuwd en komen er uitwijkstro-
ken. de bedding van ’t Loopken en de 
Linke Vuilvoortloop wordt plaatselijk 
verbreed zodat de opvang- en buffer-
capaciteit voor hemelwater vergroot 
wordt met 1.500 kubieke meter. Het 
college gunt de opdracht voor de aan-
leg van het terrein en de herinrichting 
van de toegangswegen aan de firma 
Hegrola voor 594.121,43 euro. de firma 
Swinnen bouwt de opslagloods voor 
462.593,02 euro. de werkzaamheden 
starten in de loop van mei. Als de loods 
klaar is, krijgen de stedelijke opslag-
plaatsen aan Laar in Noorderwijk en de 
Boerenkrijglaan in Herentals een ande-
re bestemming.

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

Openbare verlichting 
in het Spaanshofpark 
uitgebreid

Het stadsbestuur laat de openbare ver-
lichting in het Spaanshofpark aanpas-
sen en uitbreiden. Het paadje in het 
Spaanshofpark tussen de Nederrij, de 
Spaanshoflaan en de Hut wordt veel 
gebruikt door fietsers en voetgangers. 
Ook de bezoekers van het ziekenhuis 
die hun auto parkeren in de Cardijn-
laan gebruiken dit paadje. Het college 
vertrouwt de werkzaamheden toe aan 
Iveka voor een bedrag van 2.051,98 
euro, exclusief btw.

Meer informatie: technische dienst, 
administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, 
info@herentals.be
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Buurtinformatienet-
werken verhogen uw 
veiligheid

In een buurtinformatienetwerk (BIN) 
wisselen de lokale politie en de aan-
gesloten burgers informatie uit om de 
veiligheid, de waakzaamheid en de so-
ciale controle in de buurt te verhogen. 
Herentals heeft negen particuliere 
BIN's, opgericht door de bewoners van 
een bepaalde buurt of wijk, een BIN-Z 
voor zelfstandigen en een BIN-MARKT 
voor marktkramers. Bij onraad waar-
schuwt de politie de BIN-leden via een 
telefonisch spraakbericht. 

Op donderdag 6 februari vond de jaar-
lijkse algemene vergadering plaats. 
Het verslag van deze vergadering kunt 
u raadplegen op www.politiezone-
neteland.be. Wilt u zich ook aanslui-
ten, neem dan contact op met de 
dienst preventie.

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

Schrijf u in voor Be alert

In heel wat noodsituaties is het cruciaal 
om de bevolking snel te waarschuwen. 
Het Crisiscentrum van de federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
werkt daarom aan de modernisering 
van de alarmeringskanalen. Be Alert 
is het nieuwe alarmeringssysteem van 
het Crisiscentrum van Binnenlandse 
Zaken. Met dat systeem kunnen ste-
den en gemeenten hun bewoners snel 
waarschuwen bij een ramp, bijvoor-
beeld via een sms. Herentals is een van 
de 33 Belgische gemeenten die deel-
nemen aan de voorbereiding van dit 
project. de telefoonnummers van het 
hele grondgebied zitten al in het Be 
Alert-systeem. Als u gealarmeerd wilt 
worden via een sms, kunt u zich online 
inschrijven op webform.be-alert.be.

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

GEZONdHEId

de mammobox, een educatief spel over borstkankeropsporing

de Mammobox is een educatief spel waarmee vrouwen op een ontspannen manier meer te 
weten komen over borsten, borstkanker en borstkankeropsporing. Herentalse verenigingen 
kunnen een gratis begeleide sessie met de Mammobox aanvragen bij de dienst preventie.

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

Herentals doet mee met de 10.000 stappenclash

Van 16 mei tot en met 16 juni doet Herentals mee aan de 10.000 stappenclash, een 
stappencompetitie tussen de inwoners van de verschillende Vlaamse gemeenten. In de 
aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal stappen we samen virtueel naar Brazilië om 
de Rode duivels aan te moedigen. Tegelijkertijd is dit de ideale manier om de gezondheid van 
de twaalfde man te verbeteren. 

Meer dan de helft van de Vlamingen beweegt onvoldoende. Elke dag 10.000 stappen zetten is 
een eenvoudige manier om uw gezondheid te verbeteren. Gemiddeld zetten we ongeveer 6.000 
stappen per dag. dat is maar 4.000 stappen verwijderd van het streefdoel en komt overeen met 
een halfuur meer bewegen per dag. Om uw stappen te tellen, hebt u een stappenteller nodig. 
dit toestelletje is te koop bij de apotheker en het ziekenfonds en kost ongeveer 21,50 euro.

deelnemen is eenvoudig. Surf naar www.10000stappen.be en registreer uw stappen. U vindt 
er ook meer informatie en tips. de gemeente die na een maand de meeste stappen heeft gezet, 
wint de 10.000 stappenclash. daarnaast wint ook de gemeente die de meeste vooruitgang 
heeft geboekt sinds de start van de wedstrijd.

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

roken … zet er een punt achter

31 mei is de Werelddag zonder Tabak, traditioneel een dag om stil te staan bij de gevolgen van 
het roken. dit jaar spitst de campagne zich toe op ouders. Als u niet wilt dat uw kind rookt, 
zeg dat dan en leg uit waarom. Bespreek daarbij ook het gebruik van alcohol en drugs en maak 
duidelijke afspraken. Als u niet goed weet hoe u dit moet aanpakken, neem dan een kijkje op 
www.gezondopvoeden.be. U vindt er informatie, tests en doe-opdrachten die u over concrete 
situaties doen nadenken en die u de kans geven uw opvoedingsvaardigheden aan te scherpen. 

En geef zelf het goede voorbeeld. Jongeren van ouders die roken, worden vaak zelf roker. Wilt 
u stoppen met roken? dat kan! Stoppen op wilskracht is mogelijk, maar stoppen met hulp 
verhoogt uw slaagkansen. Er zijn heel wat vormen van begeleiding en ondersteuning.
• Tabakstop: telefoneer naar 0800-111 000 of chat op www.tabakstop.be.
•  Exsmokers iCoach: gratis applicatie die u kunt downloaden in de Appstore of op Google Play Store.
•  Begeleiding: persoonlijk of in groep, bij een tabacoloog of een huisarts. Surf naar 

www.vlaanderenstoptmetroken.be voor een adres in uw buurt. de consultatie wordt 
gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds.

Bezoek de antirooktent op de feestmarkt

Het stadsbestuur sluit de jaarlijkse campagne rond stoppen met roken af tijdens de 
feestmarkt op vrijdag 11 juli. U bent er welkom in de antirooktent, waar een tabacoloog 
uitleg geeft over de mogelijkheden om te stoppen met roken, proeven doet met een 
rookrobot en CO-tests uitvoert bij rokers en niet-rokers.
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verkiezingen 2014

Moet ik stemmen?

in België is er stemplicht. U moet dus 
uw stem uitbrengen. Hebt u geen 
voorkeur voor een politieke partij, dan 
kunt u een blanco stem uitbrengen. 
Daarmee legt u zich neer bij wat de an-
dere kiezers samen beslissen.
niet-Belgen uit een europese lidstaat 
die zich lieten inschrijven op de kie-
zerslijst, moeten ook aan de stem-
plicht voldoen, ook als de inschrijving 
gebeurde bij een vorige verkiezing.

Volmacht

Wanneer u niet kunt stemmen, kunt u 
een andere kiezer een volmacht geven 
om het in uw plaats te doen. U vult dan 
het volmachtformulier (ACD/12) in. U 
geeft dit formulier mee met de per-
soon aan wie u volmacht geeft. U geeft 
aan deze persoon ook uw kiesbrief 
mee en een bewijs dat aantoont dat u 
niet kunt stemmen (bijvoorbeeld een 
attest van uw werkgever of de dokter). 
Als u om privéredenen in het buiten-
land verblijft (bijvoorbeeld vanwege 
een reis of een familiebezoek), moet 
u een attest hebben van een tijdelijk 
verblijf in het buitenland. zo’n attest 
vraagt u aan bij de burgemeester.

U kunt een volmacht geven aan iedere 
andere kiezer die voor dezelfde ver-
kiezingen als u mag stemmen. een vol-
machtkrijger kan per verkiezing maar 
één stem bij volmacht uitbrengen. De 
persoon aan wie u volmacht geeft, 
moet eerst zijn eigen stem uitbrengen 
en kan pas dan uw stem via volmacht 
uitbrengen in het stemlokaal dat op 
uw kiesbrief staat.

U vindt het volmachtformulier bij de 
dienst burgerzaken in het administra-
tief centrum en op www.herentals.be/
verkiezingen.

U kiest!

Op zondag 25 mei vinden de verkiezingen van het europese, federale en vlaamse parlement 
plaats. We bereiden u graag voor op een vlotte en aangename kiesgang.

Stemcomputers

Bij de verkiezingen op 25 mei maakt 
Herentals opnieuw gebruik van 
stemcomputers. De procedure is de-
zelfde als bij de vorige verkiezingen, 
met enkele kleine aanpassingen. We 
sommen hier de belangrijkste stap-
pen op:

•  U stemt door met uw vinger het 
scherm aan te raken.

•  De stemcomputer drukt uw stem 
af op een papiertje. zo kunt u con-
troleren of uw stem juist is weer-
gegeven.

•  U vouwt dit papiertje dicht en be-
geeft u naar de urne. Daar scant u 
dit papiertje in. Dat doet u door de 
afgedrukte code met de inkt naar 
beneden op de scanner te leggen.

•  Als dit scannen in orde is, hoort u een piep en ziet u een groen licht. U vouwt uw papiertje 
opnieuw dicht en steekt het papiertje in de urne.

Kan ik ergens oefenen?

nog tot 16 mei staan er stemcomputers opgesteld in de bibliotheek (gildelaan 13) en in het  
administratief centrum (Augustijnenlaan 30). er zijn ook oefensessies in het Dorpshuis van 
Morkhoven 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.

Wanneer mag u stemmen?

De stemlokalen zijn open van 8 tot 16 uur.

Wie mag stemmen?

Belgen ouder dan 18 jaar stemmen zowel voor het europese, het federale als het vlaamse par-
lement. europese burgers die in België wonen en ouder zijn dan 18 jaar, stemmen enkel voor 
het europese parlement. zij moeten zich wel tijdig hebben ingeschreven op de kieslijst.

Voor wie stemmen we?

We kiezen 21 vertegenwoordigers voor het europees parlement. Het totale aantal europese 
afgevaardigden bedraagt 751, verdeeld over de 28 lidstaten van de europese Unie.

We kiezen ook 24 van de 150 rechtstreeks verkozen kamerleden in het federale parlement. De 
andere 126 kamerleden worden verkozen in de andere provinciale kieskringen. 

Ten slotte kiest u 33 van de 118 leden voor het vlaamse parlement. De andere 85 parlements-
leden worden verkozen in de andere provinciale kieskringen. in het vlaamse parlement zetelen 
ook zes nederlandstalige Brusselaars.

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

www.vlaanderenkiest.be
www.herentals.be/verkiezingen
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zomer in het netepark

Het Netepark is deze zomer uw uitstap weer meer dan waard. Om het personeel optimaal 
te kunnen inzetten tijdens drukke momenten voert het Netepark deze zomer enkele verand-
eringen door. Tegelijkertijd probeert het Netepark ook om beter tegemoet te komen aan de 
behoeften van de bezoekers.

Sport- en spelaanbod voortaan inbegrepen in de toegangsprijs

In de zomervakantie verhuist de kassa van het Netepark naar de zomeringang van het domein. 
U betaalt daar dan telkens één toegangsprijs voor de speeltuin en de zwembaden. Nieuw dit 
jaar is dat ook het extra sport- en spelaanbod, zoals de minigolfbaan, het fietscrossparcours, de 
trampolines en het tafeltennis inbegrepen zijn in deze toegangsprijs. U hoeft uw kinderen dus 
niet meer met muntstukken naar de toezichters te sturen. deze aanpassing brengt bovendien 
geen stijging van de toegangsprijs met zich mee. Het is een extraatje dat het Netepark graag aan 
al haar bezoekers aanbiedt.

Buiten de zomervakantie, meer bepaald in de periode van 1 april tot 28 juni en van 1 tot 30 
september, is het extra sport- en spelaanbod voortaan enkel open tijdens de schooluren voor 
groepen die vooraf reserveren. de zwembaden en de speeltuin kunt u in deze periode wel  
tijdens de normale openingstijden bezoeken.

Openingstijden tijdens de zomervakantie

Van 28 juni tot 31 augustus is het recreatiedomein elke dag van 10 tot 21 uur open. Het eerste 
uur kunt u enkel gebruik maken van de speeltuin. de zwembaden en het sport- en spelaanbod 
gaan open om 11 uur. 

nieuwe openingsuren vanaf september

Wedstrijdbad

Trimzwemmers kunnen van maandag tot vrijdag dagelijks terecht in het wedstrijdbad. Van 7.30 
uur tot 9 uur en van 12 tot 13 uur zijn er zes banen beschikbaar. Van 13 tot 16.30 uur zijn er twee 
banen beschikbaar. Op woensdag is het wedstrijdbad van 14 tot 16 uur een pretbad.

Maandag 07.30-09.00 12.00-16.30 -

dinsdag 07.30-09.00 12.00-16.30 17.30-21.00

Woensdag 07.30-09.00 12.00-21.00

donderdag 07.30-09.00 12.00-16.30 17.30-21.00

Vrijdag 07.30-09.00 12.00-16.30 17.30-21.00

Zaterdag 09.00-17.00 -

Zondag 09.00-17.00 -

Recreatiebad en doelgroepenbad

Maandag - - -

dinsdag - - 17.30-21.00 

Woensdag - 14.00-21.00 

donderdag - - 17.30-21.00 

Vrijdag - - 17.30-21.00

Zaterdag 09.00-17.00 -

Zondag 09.00-17.00 -

Tijdens de korte schoolvakanties zijn de zwembaden elke dag open van 14 tot 21 uur.

De nieuwe openingstijden gelden enkel voor individuele gebruikers. Groepen, scholen en be-
drijven kunnen het zwembad nog steeds buiten deze uren reserveren.

turbozwemmen

In de zomervakantie kunnen kinderen 
vanaf drie jaar in het Netepark zwem-
lessen volgen. Kinderen met een di-
ploma van 25 meter schoolslag kun-
nen andere zwemstijlen aanleren of 
zich vervolmaken. Ook overlevings-
zwemmen staat op het programma. 
De lessenreeks omvat tien lessen. U 
kunt kiezen voor een reeks van 30 juni 
tot 11 juli of van 18 augustus tot 29 
augustus. Inschrijven kan vanaf maan-
dag 19 mei via www.uitinherentals.be/
turbozwemmen. Als u geen internet 
hebt, dan kunt u ook bij de sportdienst 
inschrijven.

zomerkampen

In de zomervakantie  zijn er leuke 
sportdagen voor kleuters en avon- 
tuurlijke sportweken voor kinderen en 
jongeren. de sportdagen voor kleuters 
vinden plaats van 7 tot 11 juli, van 28 
juli tot 1 augustus en van 4 tot 8 augus-
tus. deelnemen kost 15 euro per dag.

de sportweken voor kinderen en jon-
geren vinden plaats van 30 juni tot 
4 juli, van 7 tot 11 juli, van 14 tot 18 
juli, van 28 juli tot 1 augustus en van 
4 tot 8 augustus. In deze laatste week 
is er een taalsportkamp frans voor jon-
geren van tien tot twaalf jaar. Deelne-
men aan de sportweken kost tussen 75 
en 142,50 euro per week. deelnemers 
uit Herentals krijgen 20 procent kor-
ting (niet voor de kleutersportdagen). 
Houders van een Vrijetijdspas genieten 
50 procent korting. Kortingen zijn niet 
cumuleerbaar.

Inschrijven kan vanaf maandag 19 mei 
via www.uitinherentals.be/sportkam-
pen. Als u geen internet hebt, dan kunt 
u ook bij de sportdienst inschrijven.

meer informatie: 
Sportdienst, De Vossenberg, Markgra-
venstraat 93, tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be
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PROGRAMMA CC’T SCHALIKEN

kalès Guitar quartet
Klankentappers
Vrijdag 2 mei om 20 uur in de Lakenhal
Let op: nieuwe locatie

Naar aanleiding van de honderdste verjaardag 
van striptekenaar Willy Vandersteen vroeg 
Kalès Guitar Quartet aan jonge compo-
nisten om hun muzikale interpretatie op 
Vandersteens werk te geven. Jelle Tassyns, 
frederik Neyrinck, Tomas Hendriks, Jeroen de 
Brauwer en Lukas Huisman namen de uitda-
ging aan. Kalès Guitar Quartet wordt gevormd 
door vier jonge muzikanten met een pas-
sie voor klassieke gitaar. de tekeningen van 
Michel Verkinderen vullen het concert perfect 
aan.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenprijs)

nikolaas kende en Jolente de maeyer
Aperitiefconcert
Zondag 18 mei om 11 uur in de Lakenhal

Nikolaas Kende en Jolente de Maeyer bren-
gen een opgewekt romantisch programma 
met werk van Schubert, Brahms en dvorák. 
Pianist Nikolaas Kende trad op in concertzalen 
in binnen- en buitenland. Violiste Jolente de 
Maeyer speelde als solist met verschillende 
orkesten en stond in de Royal Albert Hall en 
de Queen Elisabeth Hall. In 2009 en 2012 werd 
zij geselecteerd voor de Koningin Elisabeth-
wedstrijd.

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenprijs)

Bronks
Waldeling (+6 jaar)
Zondag 25 mei om 14 en 16 uur in de Brink, Bosbergen 1

Ieder bos heeft zijn geschiedenis en zijn ge-
heimen, zijn smaak en geur. Saskia, uw per-
soonlijke wandelgids, vertelt in Waldeling een 
verhaal over een gebroken hart en een onfor-
tuinlijke boswachter. Het bos is decor, kos-
tuum en medespeler. Bronks is een Brussels 
theatergezelschap dat producties maakt voor 
kinderen en jongeren. Enkele jaren geleden 
waren ze in Herentals te gast met Christophe 
en Willy, een hilarische familievoorstelling op 
een voetbalveld.

Toegang: 8 euro / 5 euro 
(Vriendenprijs)

keet in Huis 

Öznur Karaca en Julie 
Cafmeyer
Zaterdag 17 mei om 20 uur
Gastgezin: Vermeiren, 
Poederleeseweg 42

Öznur Karaca is een jonge Antwerpse 
comedian. In haar eerste show bekeek 
ze de wereld door haar eigen bril. Nu 
bekijkt ze hoe anderen naar de wereld 
kijken. Is er een opticien in de zaal? 
Julie Cafmeyer heeft Lierse roots, 
maar ging in Nederland de podia on-
veilig maken. Zij kreeg in 2011 de 
aanmoedigingsprijs van het Utrechts 
Kleinkunstfestival. 

frank Cools (+7 jaar)
Zondag 18 mei om 14.30 uur
Gastgezin: Willems-Vernelen, 
Stationsplein 7
frank Cools vertelt, rijmt 
en zingt kleine verhaaltjes 
van Annie M.G. Schmidt in Een beetje 
Annie. Cools was tien jaar lang presen-
tator en programmamaker bij Radio 1. 

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vrienden-
prijs)

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

kinderen op het kasteel
Meidagen
Van zaterdag 17 mei tot en met zondag 1 juni in kasteel Le Paige
Open op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Naar jaarlijkse traditie nodigt vzw Ter Vesten 
in mei alle Herentalse scholen uit voor een sa-
menwerkingsproject op kasteel Le Paige. Met 
de medewerking van de Academie voor Beel-
dende Kunst en onder de begeleiding van de 
leerkrachten werken de kinderen van de lage-
re scholen met verrassend frisse fantasie rond 
een zelfgekozen thema. de kinderen nodigen 
ouders, grootouders familie en vrienden uit 
om hun werkjes te komen bewonderen. 

de tentoonstelling is enkel tijdens het week-
end open. 
de toegang is gratis.

extra: 
Zondag 18 mei organiseert vzw Ter Vesten Open Park van 14 tot 18 uur. In het park van 
kasteel Le Paige kunt u optredens van verschillende muziekverenigingen bijwonen, oude 
volksspelen beoefenen of deelnemen aan een fotowedstrijd. Er is heel wat randanimatie. 

numismatica
Coin Art XL
Van zaterdag 17 mei tot en met zondag 8 juni in de Lakenhal
Open alle dagen van 10 tot 17 uur

de Herentalse muntkundige vereniging  
Numismatica viert in 2014 haar tienjarig be-
staan. de muntkenners zetten dit feestjaar 
graag in de schijnwerpers door een unieke 
tentoonstelling in de Lakenhal. Aan de hand 
van uitvergrotingen en grafische studies 
van munten, biljetten en medailles, zowel 
op canvas als op schildersdoek, presenteert  
Numismatica een prachtig overzicht van de 
verschillende collecties. de uitvergrote ver-
sies van de munten en biljetten worden ge-
toond in gezelschap van de originele kleinoden.

de toegang is gratis.

UItVerkOCHt

ntGent / God van de slachting / donderdag 8 mei om 20 uur 
mieke mievis / miekes mysterieuze lichaam / donderdag 15 mei om 20 uur 
Wigbert / keet in Huis / Vrijdag 16 mei om 20 uur

MEIDA
GEN

Le Paige

SOCIO

Ouderengezelschaps-
dienst

U hebt de zorg opgenomen voor 
een bejaard familielid maar u 
moet enkele uren weg? Bent u een 
zelfstandig wonende senior en hebt 
u behoefte aan iemand die samen 
met u een wandeling maakt? Neem 
dan contact op met het Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap (PWA). 
Zij staan klaar om u gezelschap te 
houden. 

Meer informatie: PWA Herentals, 
Molenvest 21, tel. 014-24 89 60, 
pwa.herentals@skynet.be 
(elke voormiddag open van 9 tot 12 
uur en op maandag van 17.30 uur tot 
19.30 uur)

doe mee met de 
elfdaagse van 
Vlaanderen Feest

de Vlaamse overheid geeft 
feestcheques aan organisatoren 
van buurt- en straatfeesten die hun 
activiteit in het teken van Vlaanderen 
feest willen plaatsen. Voorwaarde 
is dat het feest plaatsvindt in het 
weekend van 28 en 29 juni of tussen 4 
en 12 juli. Met de feestcheque kunt u 
na afloop een aantal organisatiekosten 
terugkrijgen, met een maximum van 
170 euro. Er zijn maar een beperkt 
aantal cheques beschikbaar. Meld u 
dus snel aan op www.vlaanderenfeest.
eu. daar vindt u ook meer informatie 
over de voorwaarden en de uitgaven 
die wel en niet in aanmerking komen.

Vergeet uw straat- of buurtfeest ook 
niet aan te vragen bij het stadsbestuur. 
Wij helpen u graag bij de organisatie 
en bovendien hebt u recht op een 
subsidie van 50 euro.

Meer informatie: dienst toerisme, 
Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, 
www.herentals.be/straatfeesten
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de strijd tegen dementie

Op maandag 26 mei geeft professor 
Christine Van Broeckhoven in ’t Schaliken 
een lezing over de verschillende aspecten 
van dementie. de lezing start om 20.15 
uur. Vanaf 19 uur kunt u in de foyer 
een fototentoonstelling over dementie 
bezoeken. de foto’s werden gemaakt door cursisten van het 
dienstencentrum ’t Convent. Reserveren is verplicht en kan via ’t 
Convent (tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be).

zumba voor senioren

Om valpartijen te voorkomen, is het belangrijk dat u uw spieren en 
gewrichten zo veel mogelijk in beweging houdt. dienstencentrum 
’t Convent helpt u hierbij op weg met een kennismakingsles Zumba 
voor senioren. Zumba is gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dansen 
zoals salsa, samba en merengue. U leert de leuke, gemakkelijke 
danspassen op toffe muziek. de deelnemers worden verdeeld in 
twee groepen: beginners en actieve senioren. de kennismakingsles 
vindt plaats op vrijdag 9 mei om 15 uur in woonzorgcentrum Sint-
Anna (Vorselaarsebaan 1). deelnemen kost 1 euro en u krijgt er een 
gratis energiedrank bovenop. Schrijf u vooraf in bij dienstencentrum 
’t Convent.

Meer informatie in inschrijvingen: dienstencentrum ’t Convent, 
Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00 (elke werkdag tussen 9 en 12 uur), 
dienstencentrum@ocmwherentals.be

Honderd jaar rode kruis in Herentals

In 1914, in volle oorlogstijd, 
werd in Herentals een Rode 
Kruisafdeling opgericht. 
Honderd jaar later is het 
Rode Kruis Herentals nog 
steeds springlevend. Op 
zaterdag 31 mei nodigt het 
Rode Kruis iedereen uit op 
de Hulpdienstendag. U kunt 
er kennismaken met de werking van verschillende hulpdiensten: 
de Herentalse brandweer staat op post, de politie Neteland komt 
met een kantelwagen en de civiele bescherming van Brasschaat is 
aanwezig met een grote bluswagen. Aan de tekenacademie wordt 
er een militaire verzorgingspost uit 1945 nagebouwd en staat er een 
heus kinderdorp met springkastelen en spelletjes. En uiteraard kunt 
u die dag de nieuwe lokalen van het Rode Kruis in de Schoolstraat 
bezoeken. Verder is er een tentoonstelling van oude Rode 
Kruiswerkpakken en kunt u een postzegelverzameling bewonderen, 
volledig in het thema van het Rode Kruis. de Schoolstraat, 
Bolwerkstraat, Vossenberg, Markgravenstraat en Vestingstraat zijn 
die dag verkeersvrij.

Strijk neer… en het strijkteam van  
’t Gerief doet uw werk

Al bijna tien jaar staat dienstenbedrijf ’t Gerief garant voor kwaliteit 
in het huishouden. In het strijkpunt in Herentals (Lichtaartseweg 
22) kunt u elke werkdag terecht voor uw strijk. Wie in Noorderwijk 
of Morkhoven woont, kan op maandag, woensdag en vrijdag ook 
terecht in het strijkpunt in Olen-Centrum (Herentalseweg 1, in 
dienstencentrum Komie Geire).

Strijkpunt Herentals
Maandag  07.00-12.15  en  15.00-19.00
dinsdag  08.30-12.15  en  13.00-16.30
Woensdag  08.30-12.15  en  13.00-16.30
donderdag  07.00-12.15  en  13.00-19.00
Vrijdag  08.30-12.15  en  13.00-16.30

Strijkpunt Olen Centrum
Maandag  09.00-17.00
Woensdag  09.00-17.00
Vrijdag  09.00-17.00

Hoe werkt het?

U brengt uw ongestreken textiel naar het strijkpunt en een tweetal 
dagen later haalt u uw wasmand met netjes gestreken was weer 
op. Vooraf reserveren is niet nodig. U betaalt bij het afhalen met 
dienstencheques. ’t Gerief werkt met vaste afhaaltijden en een 
prijslijst.

acties!

’t Gerief verwent haar klanten regelmatig met leuke acties:
•  Tot 31 mei krijgen alle klanten van ’t Gerief twee uur gratis strijk 

als zij ervoor zorgen dat vrienden of familie klant worden. Alle 
actievoorwaarden vindt u terug op www.tgerief.be.

•  Tot 31 mei krijgen alle nieuwe klanten een welkomstcadeautje.
•  In juni maken alle klanten kans op een ballonvaart boven de 

Kempen.

meer hulp nodig?

de huishoudhulpen van ’t Gerief bieden hulp bij u thuis. de jobcoach 
van ’t Gerief selecteert grondig, begeleidt de huishoudhulpen en is 
een vast contactpersoon voor de klant. Kunt u thuis wel wat hulp 
gebruiken, meld u dan vrijblijvend aan bij ’t Gerief. Er is geen lange 
wachtlijst, dus u wordt snel geholpen.

Meer informatie: ’t Gerief, tel. 014-28 57 57, www.tgerief.be
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Veertiende café chantant van de Gagel

Op zondag 11 mei om 15 uur brengt gemengd zangkoor de Gagel voor de veertiende keer een 
café chantant in zaal ’t Hof. Als gastkoor treedt het Hertals Zeemanskoor op, een veertigkop-
pig gezelschap van stoere Herentalse zeebonken. de Gagel zelf bouwt zijn programma op rond 
bekende nummers die, onder de muzikale begeleiding van het kwartet delarivière, het publiek 
regelmatig uitnodigen om een refreintje mee te zingen. de toegang bedraagt 10 euro.

Meer informatie en kaarten: tel. 014-26 21 39, gsm 0474-66 92 60

de Langste nacht met Christoff

Op vrijdag 16 mei organiseert vzw Opweg, de vroegere dienst Begeleid Wonen, naar jaarlijkse 
gewoonte de Langste Nacht. de deuren van zaal ’t Hof gaan open om 19 uur en om 21 uur 
brengt de alom bekende charmezanger Christoff een gastoptreden. dit optreden wordt ge-
tolkt in Vlaamse Gebarentaal door de vzw Sign Up. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop en 
6 euro aan de kassa.

Meer informatie: vzw Opweg, Markgravenstraat 65, tel. 014-23 18 80, info@vzwopweg.be

rommelmarkt en garageverkoop

Op zaterdag 10 mei organiseert de Vrolijke Kliek opnieuw een rommelmarkt en een garage-
verkoop. Iedereen die in de buurt van diependaal, het Spaans Hof, Sint-Job, Wochterberg, de 
Gareelmakersstraat en het Kruineikenplein woont, kan meedoen. deelnemen kost 4 euro. U 
kunt zich inschrijven bij de Vrolijke Kliek.

Meer informatie en inschrijvingen: de Vrolijke Kliek, Koepoortstraat 7, gsm 0495-80 23 18

Improvisatieconcert in de Sint-Waldetrudiskerk

de Schola Gregoriana Cantabo brengt samen met Jo 
Hermans (jazz-bugel) en Bart Wuilmus (orgel) een 
improvisatieconcert in de Sint-Waldetrudiskerk. de 
bijzondere combinatie van de sobere eenstemmige  
gregoriaanse melodieën en de improvisaties op jazz-
bugel en orgel scheppen een unieke sfeer. Het concert 
vindt plaats op zondag 25 mei om 15 uur in de Sint-Wal-
detrudiskerk. de toegang is gratis.

Gezocht: kunstenaars voor montmartre

Op zondag 14 september brengt de cultuurraad de 
sfeer van Montmartre opnieuw naar het begijnhof. Het 
succes van deze dag is voor een groot deel te danken 
aan de kunstenaars die er hun manier van werken toe-
lichten en hun voltooide kunstwerken tentoonstellen. 
Ook voor deze vijfde editie is de cultuurraad op zoek 
naar schilders, beeldhouwers, keramisten, pottendraai-
ers, kantklossers, borduursters, juweelontwerpers, gra-
fische kunstenaars, kalligrafieschrijvers, bloemschik-
kers, dichters en andere kunstenaars. Inschrijven kan 
via claire.perdaen@skynet.be of via tel. 014-21 07 88.

thornak brengt volks-
muziek in het Cultuur-
café

Thornak is een Kempens folktrio 
dat zijn inspiratie vooral haalt uit de  
Scandinavische folkmuziek, maar 
evenzeer Hongaarse, Tuvaanse en 
andere traditionele muziek speelt. 
Met Myrna Mens aan de viool, Jan  
Vanhamel aan de gitaar en kalyuka en 
Oscar Beerten aan de viool, kalyuka, 
kargyraa, doedelzak en mondharp 
brengt Thornak een smakelijke hut-
sepot van de meest uiteenlopende 
volksmuziek.

Het Cultuurcafé vindt plaats op zater-
dag 24 mei om 20 uur in het fundatie-
huis op het Begijnhof. de deuren wor-
den geopend om 19 uur en de toegang 
is gratis.

Wilt u zelf een optreden geven in  
het Cultuurcafé, dan kunt u met  
uw voorstel terecht op info@cultuur-
raadherentals.be of bij cultuurcen-
trum ’t Schaliken op de Grote Markt.

Ontbijt van de Gezins-
bond

Op zondag 1 juni kunt u tussen 8 en 11 
uur ontbijten in de parochiezaal van 
Morkhoven. deelnemen kost 5 euro 
voor leden van de Gezinsbond Noor-
derwijk en Morkhoven. Niet-leden be-
talen 8 euro, kinderen tussen drie en 
twaalf jaar betalen 2 euro en kinderen 
jonger dan drie jaar mogen gratis mee-
eten. Inschrijven kan tot 20 mei.

Meer informatie en inschrijvingen: 
gezinsbond.morkhoven@hotmail.com
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dagen Veilig motorrijden

de Lokale Politie Antwerpen organiseert op zaterdag 3 en 
zondag 4 mei de dagen Veilig Motorrijden. Tijdens deze da-
gen kunt u uw rijvaardigheid en behendigheid op de motor 
testen en verbeteren. deelnemen is gratis en iedere motor-
rijder is welkom. Motorrijders uit de Politiezone Neteland rij-
den in groep vanuit Herentals naar Antwerpen. Ze verzame-
len om 9 uur op het multifunctionele terrein aan de Herenthoutseweg. Schrijf u online in op 
www.politieantwerpen.be/formulier/verkeerseducatie.

Meer informatie: Lokale Politie Neteland, tel. 014-24 42 10, verkeer@politieneteland.be

Historisch jaarboek XXIII

Traditiegetrouw geeft de Herentalse Geschiedkundige Kring 
elk jaar een Historisch Jaarboek uit. dit jaar verschijnt de 
drieëntwintigste editie. Het jaarboek bevat niet minder dan 
360 bladzijden, opnieuw boordevol wetenswaardigheden 
over Herentals. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met meer 
dan 120 foto’s en illustraties, waarvan de meeste nooit eer-
der gepubliceerd werden.

Het nieuwe jaarboek bevat ‘voor elck wat wils’. Zo zijn er 
uitvoerig gedocumenteerde artikels over de groei en de 
uitbouw van Herentals in de beginfase van zijn geschiede-
nis, het wonder van de Hegge (1412), 550 jaar kruisweg van 
Kruisberg en de geschiedenis van de openbare bibliotheken 

van Herentals. Het Jaarboek wordt afgesloten met een bijdrage die een grondig historisch ge-
argumenteerd antwoord geeft op de vraag Welke is de Kempische (hoofd)stad: Herentals of 
Turnhout?

Het boek is vanaf maandag 12 mei te koop in het stadsarchief. de voorverkoopprijs van 29 
euro geldt tot 31 mei. U kunt het jaarboek ook laten opsturen. de verzendingskosten bedragen 
9 euro. Betalen kan op rekening BE 41 001 5129682 10 (001-5129682-10) van de Herentalse 
Geschiedkundige Kring met vermelding ‘Jaarboek XXIII’.

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

Live Comedy in ’t Schaliken

Live Comedy organiseert in mei twee co-
medyshows in cultuurcentrum ’t Schaliken. 
Het optreden van William Boeva op vrijdag 
9 mei is uitverkocht maar op donderdag 29 
mei kunt u nog wel freddy de Vadder aan 
het werk zien. Zijn gloednieuwe show Freddy 
twijfelt luidt het vijftienjarige jubileum in van 
Vlaanderens meest vuilgebekte en meest 
beruchte comedypersonage. de toegang be-
draagt 16 euro.

Meer informatie en tickets: 
www.livecomedy.be

de biodynamische tuin-
bouw

Op zondag 11 mei van 10 tot 12 uur 
vertelt dirk Govaerts van Widar vzw 
u alles over de biologisch-dynamische 
tuinbouw. dirk Govaerts volgde een 
opleiding in de biologisch-dynamische 
landbouw in Nederland en is ondertus-
sen dertig jaar actief in de biologisch-
dynamische landbouw. dirk vertelt u 
alles over het opmaken van een teelt-
plan en de teelttechnieken in de biolo-
gisch-dynamische landbouw. deelne-
men kost 2,50 euro, maar VELT-leden 
mogen gratis binnen. de voordracht 
vindt plaats in het clubhuis op het Be-
gijnhof.

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

theaterspektakel 
august, august, august

August, een eenvoudige clown, droomt 
ervan hogerop te geraken. Hij slooft 
zich uit om zijn doel te bereiken. Als zijn 
ultieme wens binnen handbereik ligt, 
steken de anderen stokken in de wie-
len. 

August, August, August is een circus-
theatervoorstelling voor het hele gezin. 
de voorstellingen vinden plaats op 16, 
17, 18, 22, 23 en 24 mei in de schouw-
burg van 't Schaliken.

Meer informatie en tickets:
cultuurcentrum 't Schaliken, 
tel. 014-28 51 30, www.schaliken.be, 
www.theaterspektakel.be

Vrij van zegel: art.198 - V.U. Vera Goris, Spekmolenstraat 37, 2200 Herentals
Niet op de openbare weg gooien.
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16, 17, 18, 22, 23 

en 24 mei 2014

Tekst: Pavel Kohout
Regie en tekstbewerking: Dirk Couvent
Muziek: Hans Rombouts
Spel: Toon Peeters, Serge Van Goubergen, Liese 
Bergen, Lore Gebruers, Ignace De Volder, Alex 
Janssens, Laura Emery, Bert Leysen, Sebastien 

Schouwburg cc ‘t Schaliken, 
Grote Markt 35, Herentals
Aanvang: 

20 u. / zondag 15 u.
Tickets: 

11,00 euro - 10,00 euro (-26, +55 jaar,
groepen van 15 pers., OPENDOEK)
Reservatie: 
cc ‘t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
tel. 014 28 51 30
www.theaterspektakel.be

Vind ons leuk op Facebook 

en win gratis tickets!
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Van 24/04 
tot 24/05

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

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 
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 galerij 
79, Lierseweg 79 / Op zaterdag en zondag van 13.30 uur 
tot 17 uur

Van 26/04 
tot 11/05

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

VR 02/05 InFO Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 uur 
tot 15 uur

UIt Afterworkshopping / Stadscentrum / Winkels open tot 
19 uur

 kLaSSIek Kalès Guitar Quartet – Klankentappers / Lakenhal / 20 uur 

ZA 03/05 OPen Tabula Rasa – Den Grooten Atelier: kunstenaars aan het 
werk / Kunstatelier Tabula Rasa, Schoolstraat 44 / van 11 
tot 18 uur 

mUzIek The Legends – Bal populaire / Zaal 't Hof / 20.30 uur 

MA 05/05 InFO Oefenen op de stemcomputer / dorpshuis Morkhoven / 
Van 13.30 uur tot 15.30 uur

dI 06/05 raad Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augus-
tijnenlaan 30 / 20 uur

 InFO Infosessie Tax-on-web / ’t Peeseeke, Lierseweg 132/A / 
Van 9 tot 12 uur

WO 07/05 InFO Oefenen op de stemcomputer / Basisschool Leertuin, 
Populierenlaan 1 / Van 14 tot 16 uur

 InFO Infosessie Tax-on-web / dorpshuis Noorderwijk, Ring 26 
/ 9.30 uur

dO 08/05 BLOed Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven, 
Goorstraat 1 /Van 17.30 uur tot 20.30 uur

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

tHeater NTGent – God van de slachting / cc ’t Schaliken / 20 uur / 
UITVERKOCHT

VR 09/05 SenIOr Kennismakingsles Zumba / Woonzorgcentrum Sint-Anna , 
Vorselaarsebaan 1 / 15 uur

HUmOr William Boeva – Megalomaan / Cultuurcentrum ’t Schali-
ken / 20 uur

ZO 11/05 mUzIek Veertiende café chantant van de Gagel / Zaal ’t Hof / 15 
uur

InFO Velt Middenkempen – De biodynamische tuinbouw / Van 
10 tot 12 uur / Clubhuis begijnhof

Van 11 tot 
13 mei

kermIS Meikermis / dorpsplein Morkhoven

dI 13/05 InFO Zitdag Infopunt dementie / ’t Convent, Begijnhof 17 / Van 
14 tot 16 uur

dO 15/05 WOOrd Mieke Mievis – Miekes mysterieuze lichaam / Lakenhal / 20 
uur / UITVERKOCHT

SenIOr Grijze Panters – nationale dag in Brussel met bezoek aan de 
Muntschouwburg / Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

VR 16/05 UIt de Langste Nacht / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 19 uur

 VrOUW Vrouwenraad – bezoek aan paardenmelkerij Het Braban-
derhof / fundatiehuis, Begijnhof / 13.30 uur / Info: Louisa 
Van Sand, tel. 014-22 00 55

Jazz Rebirth: Collective / Zaal Ootello, Ezaart 162, Mol / 20.15 uur
mUzIek Keet in Huis – Wigbert / Huiskamer in Herentals / 20 uur / 

UITVERKOCHT

tHeater Theaterspektakel – August, August, August / cc ’t Schali-
ken / 20 uur

ZA 17/05 FIetS fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 
tot 16 uur

HUmOr Keet in Huis – Öznur Karaca en Julie Cafmeyer / Huiska-
mer in Herentals / 20 uur

SPOrt Belgisch kampioenschap boccia / Sporthal de Vossenberg / 
Info: www.ievzw.be

tHeater Theaterspektakel – August, August, August / cc ’t Schali-
ken / 20 uur

VAN 
17/05 TOT 
01/06

tentOOn Kinderen op het Kasteel – Meidagen / Kasteel Le Paige / 
op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

VAN 
17/05 TOT 
08/06

tentOOn Numismatica – Coin Art XL / Lakenhal / Alle dagen van 10 
tot 17 uur 

ZO 18/05 tHeater Keet in Huis – frank Cools (+7 jaar) / Huiskamer in Heren-
tals / 14:30 uur
Theaterspektakel – August, August, August / cc ’t Schali-
ken / 15 uur

kLaSSIek Nikolaas Kende en Jolente de Maeyer – Aperitiefconcert / 
Lakenhal / 11 uur 

UIt Vzw Ter Vesten – Open Park / Park van Kasteel Le Paige / 
14 tot 18 uur

 SPOrt Belgisch kampioenschap boccia / Sporthal de Vossenberg 
/ Info: www.ievzw.be

MA 19/05 BLOed Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Mark 41 /
Van 17.30 uur tot 20.30 uur

dI 20/05 InFO Infoavond groepsaankoop groene energie voor bedrijven, 
zelfstandigen en verenigingen / Lakenhal / 20 uur

WO 21/05 InFO Infosessie Tax-on-web / dorpshuis Noorderwijk, Ring 26 
/ 9.30 uur 

dO 22/05 SenIOr Grijze Panters – Natuurwandeling / Info: Ruf Van Cauter, 
tel. 014-21 12 69

tHeater Theaterspektakel – August, August, August / cc ’t Schali-
ken / 20 uur

VR 23/05 tHeater Theaterspektakel – August, August, August / cc ’t Schali-
ken / 20 uur

ZA 24/05 tHeater Theaterspektakel – August, August, August / cc ’t Schali-
ken / 20 uur

mUzIek Cultuurcafé – Thornak / fundatiehuis, Begijnhof / 20 uur

FUIF forbidden Nation / Zaal ’t Hof / 22 uur

ZO 25/05 mUzIek Schola Gregoriana Cantabo, Jo Hermans en Bart Wuilmus 
/ Sint-Waldetrudiskerk / 15 uur

 tHeater Bronks – Waldeling (+6 jaar) / de Brink, Bosbergen 1 / 14 
en 16 uur

MA 26/05 InFO Christine Van Broeckhoven - de strijd tegen dementie / cc 
’t Schaliken / 20.15 uur 

dI 27/05 raad Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

WO 28/05 InFO Infosessie Tax-on-web / ’t Peeseeke, Lierseweg 132/A / 
Van 9 tot 12 uur

dO 29/05 HUmOr freddy de Vadder – Freddy twijfelt / Cultuurcentrum ’t 
Schaliken / 20 uur

ZA 31/05 UIt Hulpdienstendag / Schoolstraat, Bolwerkstraat, Vossen-
berg en Markgravenstraat / Van 13 tot 17 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.

Kermis Morkhoven
van 11 mei tot 13 mei
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  Geboorten

10/03 dylano, zoon van Kelsey Roks en Micha Boels

11/03 Hannah, dochter van Annelies Elsacker en Philip Proost

11/03  Thiemen, zoon van Natascha Van den Broeck en Jan Van  

Kerckhoven

11/03 Vik, zoon van Isabel Tegenbos en Roel Van Mogh

17/03 Tiany, dochter van Inez Cuylaerts en Jonas Laenen

18/03 Elin, dochter van Marèse van der Zant en Martinus van Groningen

18/03 Elise, dochter van Sarah Goovaerts en dieter fonteyn

21/03 Morris, zoon van Elies Maegh en William Vetters

22/03 floris, zoon van Marian Michielsen en Maarten Vansina

25/03 Lasse, zoon van Inge Helsen en Bruno Van Laere

26/03 Marcelle, dochter van Nele Cloots en frederik Govaert

29/03 Lore, dochter van Wendy Van Hoof en Kurt Van Leemput

29/03 Beritan, dochter van Necla Alptekin en Azat Alptekin

 Overlijdens

12/02 Alois Borremans (77), echtgenoot van Rosalia Verheyen

10/03 Alice Claes (92), weduwe van Pieter Van de Kerckhof

14/03 Marcel Van Houdt (88), echtgenoot van Yvonne Vermylen

15/03 Mariette Ceulemans (73), echtgenote van frans Loos

16/03 August Peelaerts (87), echtgenoot van Augusta Van Grieken

18/03 Josepha Saelen (92), weduwe van Jozef Mertens

18/03 Pierre Pollenus (79), echtgenoot van Josepha Michielsen

18/03 Jan Magis (82), weduwnaar van Anna Calaerts

18/03 Maria Geudens (92), weduwe van Jozef Leysen

19/03 Bertha Vande Poel (87), weduwe van françois Thiran

21/03 Josephus Van Looveren (81)

21/03 Willy Van Ginneken (73), echtgenoot van Hermina Vervoort

21/03 Jan Pandelaers (90), echtgenoot van Maria Vanleuffelen

24/03 Maria Ruts (86), weduwe van Gaston Belmans

25/03 frans Van Wolputte (85), echtgenoot van Simone Maes

27/03 Maria Van de Perre (87), weduwe van frans Verheyen

30/03 Renaat Van Craen (83), echtgenoot van Maria Truyts

01/04 Rachel Geens (55)

Huwelijken

Mehmet Akkus (Herentals) en fadime Safak (Herentals)

Wim Lauwers (Herentals) en Isabel Bouwen (Herentals)

Huwelijksaankondigingen

david Van Lommel (Herentals) en debora Castro (Herentals)

frank Willems (Herentals) en Yolanda Boschmans (Herentals)

Jimmy Van de Wouwer (Herentals) en Clarissa Jonkers (Herentals)

Steven Vervloet (Herentals) en Nicky Naets (Herentals)

Bert Van Hove (Herentals) en Tinne Mertens (Herentals)

Pieter Laureys (Herentals) en Sandy Schoovaerts (Herentals)

Kurt Broeckx (Herentals) en An Stausens (Herentals)

BURGERZAKEN

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

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 maandag PeUterS 
& zO

Buurthuis diependaal, Musketstraat 100 / Van 13 
tot 15 uur

Elke dinsdag PeUterS 
& zO 

Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A / Van 9 tot 
12 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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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 donderdag 1, vrijdag 2, 
donderdag 29 en vrijdag 30 mei

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 donderdag 1, vrijdag 2, 
donderdag 29 en vrijdag 30 mei

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 donderdag 1 en donderdag 
29 mei

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 18.00-20.00 14.00-16.00  10.00-12.00

reCYCLaGePark
Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2, 
donderdag 29 en vrijdag 30 mei

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

JeUGddIenSt
Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2, 
donderdag 29 en vrijdag 30 mei

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 donderdag 1, vrijdag 2, 
donderdag 29 en vrijdag 30 mei

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

SPOrtdIenSt
Gesloten op donderdag 1, vrijdag 2, 
donderdag 29 en vrijdag 30 mei

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 donderdag 1, vrijdag 2, 
donderdag 29 en vrijdag 30 mei

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  
17 EN 24 MEI

OPEN VAN 9 TOT 12 UUR

tOerISme HerentaLS
Gesloten op donderdag 1 en donderdag 
29 mei

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 donderdag 1, vrijdag 2, 
donderdag 29 en vrijdag 30 mei

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 Wegens zwemwedstrijden is het wedstrijdbad op zondag 27 april vanaf 12 uur en op zaterdag 10 mei vanaf 15 uur gesloten.

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

OPEN WERVENDAG
ZONDAG 11 MEI 2014
VAN 10 TOT 17 UUR

Bezoek de werf van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Anna


