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Een tuin op de stoep
Een tegeltuintje, of ook een geveltuintje, is een stuk trottoir langs een
huis of een muur waaruit enkele tegels zijn verwijderd en waarin bloemen, planten of boompjes worden gekweekt. U kunt een aanvraag
voor een tegeltuintje indienen via www.herentals.be/tegeltuintjes.
Nadat u een toestemming van het schepencollege hebt gekregen, verwijdert u enkele tegels langs de gevel van uw huis. Door de tegels op
hun kant te zetten, kunt u ze gebruiken om een keermuurtje te bouwen dat maximaal 30 centimeter hoog is. Dat keermuurtje mag u ook
in baksteen maken. Als u de verwijderde tegels niet gebruikt, berg ze
dan goed op, zodat u ze later eventueel nog kunt terugplaatsen.
Graaf vervolgens een plantput van 40 tot 50 centimeter diep. Let daarbij op kabels of buizen. De aarde uit de plantput vervangt u door potgrond. Voeg eventueel nog wat organische meststof toe. Zo geeft u uw
tegeltuin onmiddellijk een goede start.
Aanraders zijn de klimhortensia, klimop, klimrozen, blauwe regen, kardinaalsmuts, wingerd, druif en clematis. Sommige klimplanten kunnen
wat steun gebruiken. Zorg dan voor een leidraad of raamwerk om hen
op weg te helpen. Meer tips voor het aanleggen van een tegeltuintje
vindt u op www.groenvanbijons.be

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

voorwoord ...
Politie investeert in vaste camera’s voor meer veiligheid
De Lokale Politie Neteland heeft vorig jaar opmerkelijk meer controles op verkeer gedaan,
met resultaat. Het aantal uitgeschreven boetes nam toe, maar vooral: het aantal ongevallen met slachtoffers nam af. In deze stadskrant leest u er meer over.
Dit jaar investeert de politiezone 540.000 euro in de plaatsing van een netwerk van vaste
bewakingscamera’s met nummerplaatherkenning. In de eerste fase worden daarmee de
grote invalswegen van onze zone beveiligd, aan de opritcomplexen van de E313 en op de
gewestwegen. In 2015 moeten deze camera’s werken. Ze zullen dienen voor snelheidscontroles via trajectcontrole, en kunnen via de nummerplaatlezing ook geseinde voertuigen
herkennen. De politie krijgt hiermee een bijkomend instrument om inbraken en strafbare
feiten aan te pakken.
Het is een forse investering, maar een die noodzakelijk is om de aanhoudende inbrakenplaag in onze regio tegen te gaan.
Uw burgemeester
Jan Peeters

www.groenvanbijons.be
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De stad investeert dit jaar 250.000 euro in het onderhoud van straten. Zo krijgen de
Wiekevorstseweg en de Burchtstraat een volledig nieuwe asfaltverharding. Op de Kleerroos en
het Kerkplein en in de Boerenkrijglaan en Klaterteer worden de slechte stukken asfalt hersteld.
De asfaltwerkzaamheden worden nog voor de bouwvakantie uitgevoerd, zodat de nieuwe
wegmarkeringen voor het begin van het nieuwe schooljaar aangebracht kunnen worden.
Het stadsbestuur verbetert ook de betonwegen van Grote Plek, Duipt, de Servaas Daemsstraat,
de Toekomstlaan, de Schransstraat, Lankem, de Doornestraat, Rossem, Pluiskensvest en Hoge
Weg door de voegvullingen tussen de betonvakken te vernieuwen. In Wolfstee, de Grensstraat,
Grote Plek, de Saffierstraat en Hoge Weg worden plaatselijk slechte betonvakken vernieuwd.
Deze lijst van straten kwam tot stand aan de hand van controles door de technische dienst
en meldingen van burgers. De buurtbewoners krijgen tijdig een brief in de bus met meer
informatie over de werkzaamheden.
Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Geef Wuytsbergen een buiten-gewoon feest cadeau
In 2013 nam Herentals deel aan het project Buiten-Gewone Plekjes van de Antwerpse
regionale landschappen en Landschapspark Zuidrand. Iedereen werd uitgenodigd om op
zoek te gaan naar gewone plekjes die een groene opknapbeurt konden gebruiken. Na een
uitgebreide stemronde in Herentals kwam het kapelletje in Wuytsbergen als winnaar uit de
bus. Het ontwerp voor de opknapbeurt is klaar en tegen de zomer tovert de groendienst het
kapelletje om tot een buiten-gewoon plekje.
Ook de 49 andere verkozen plekjes in de provincie Antwerpen kregen een gepaste opknapbeurt.
Als feestelijke afsluiter van het project dingen al deze plekjes mee naar de publieksprijs.
Stemmen kan van 2 juni tot 31 juli op www.buitengewoneplekjes.be. U vindt er ook meer
informatie over alle opknapbeurten. De drie winnende plekjes krijgen een buiten-gewoon
feest cadeau, waarop de hele buurt welkom is.
Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
info@herentals.be

Verhoogde premie voor vervangen van ramen en plaatsen
van muurisolatie
Als u een woning renoveert die voor 1 januari 2006 aangesloten werd op het elektriciteitsnet van
Eandis, dan hebt u er alle baat bij om de ramen te vervangen door hoogrendementsbeglazing en
gelijktijdig muurisolatie te plaatsen. Sinds dit jaar biedt Eandis namelijk een combinatiepremie
aan waarbij u een verhoogde premie van 48 euro per vierkante meter (met een maximum van
1.680 euro) krijgt voor de vervanging van enkel glas of 60 euro per vierkante meter voor de
vervanging van dubbel glas (met een maximum van 2.100 euro). Deze premie is vier keer zo hoog
als de premie voor hoogrendementsglas zonder muurisolatie. De premie voor muurisolatie zelf
verandert niet: 6 euro per vierkante meter voor de isolatie van een bestaande spouw en 15
euro per vierkante meter voor het plaatsen van isolatie aan de buitenzijde van een bestaande
buitenmuur. U moet de premie uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum aanvragen bij Eandis.
Meer informatie: www.eandis.be
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Stad blijft strijden tegen hondenpoep
Al vele jaren voeren het
stadsbestuur en de Lokale
Politie
Neteland
een
strijd tegen hondenpoep.
Hondenpoep blijft immers
een van de grootste
ergernissen in Herentals,
zowel voor bewoners als
voor bezoekers. De meeste
hondeneigenaars
dragen
hun verantwoordelijkheid en de stad bedankt hen daarvoor. Door hun inspanningen werken
hondeneigenaars mee aan een mooie en aangename stad. Er zijn echter nog steeds enkele
hardnekkige overtreders, die hun verantwoordelijkheid niet opnemen. Met de jaarlijkse
campagne wil het stadsbestuur hondeneigenaars blijvend bewust maken van de belangrijke
rol die zij spelen om dit probleem op te lossen.
Eerst voeren de gemeenschapswachten gedurende drie weken een sensibiliseringscampagne,
waarbij ze hondeneigenaars aanspreken. Hondeneigenaars die zakjes bij zich hebben, krijgen
een attentie. Daarna voert de Lokale Politie Neteland een heel jaar door controles uit. Als u
geen zakjes bij u hebt of als u nalaat de hondenpoep op te ruimen, riskeert u een gemeentelijke
administratieve sanctie die kan oplopen tot 250 euro. Ten slotte willen we u er ook aan herinneren
dat u uw hond steeds aan de leiband moet houden. De hond laten loslopen is verboden.
Inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk die de actie tegen hondenpoep willen
steunen, kunnen bij de stad een campagneaffiche aanvragen om voor het raam te hangen. U
kunt deze affiche aanvragen via het e-loket, aan de balie van het administratief centrum, of
telefonisch via 014-28 50 50.
Meer informatie: dienst preventie, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Meer verkeerscontroles, minder ongevallen
In april maakte de Lokale Politie Neteland haar jaarverslag voor 2013 bekend. Een opmerkelijke evolutie is de
daling van het aantal verkeersslachtoffers tegenover vorig jaar. In 2013 waren
er 289 ongevallen met letsel. Dat zijn er
21 minder dan vorig jaar (-7 procent).
Het aantal gewonden daalde met 17
tot 372 (-4 procent). Het aantal doden
daalde met 1 naar 1. Het aantal weekendongelukken daalde van 70 naar 58
(-17 procent) met in totaal 75 gewonden (-23 procent). Er vielen, net zoals
in 2012, geen doden in het weekend.
Deze daling is voor een belangrijk deel
te wijten aan meer uitgebreide controles. Zo schreef de politie in 2013
10.333 processen-verbaal voor verkeersinbreuken. Dat zijn er 3.146 meer
dan in 2012 (+44 procent). De onbemande camera's registreerden 6.054
overtredingen, een stijging van 2.702
overtredingen tegen 2012 (+81 procent). Dit harde werk van de politie
heeft dus duidelijk zijn resultaten gehad.

Opgepast voor gauwdieven
Het aantal gauwdiefstallen in Herentals blijft hoog. Gauwdieven plegen hun misdaden meestal
op druk bezochte plaatsen, zoals winkels, winkelstraten, markten of haltes van het openbaar
vervoer. Daarom voeren het stadsbestuur en de Lokale Politie Neteland actie tijdens de
jaarlijkse feestmarkt op vrijdag 11 juli. Aan de infostand kunt u terecht voor preventietips. Ook
Li Pak Ni Me, een opgewekte Chinese verschijning, spreekt u van onder zijn grote rijsthoed aan
om u te waarschuwen voor gauwdieven en tips te geven. De gemeenschapswachten maken u,
zoals elke week tijdens de markt, attent op onveilige situaties.
Ook de handelaars in het centrum dragen hun steentje bij. Zij hangen posters op om hun klanten
te waarschuwen voor zakkenrollers. Het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z)
telt momenteel 78 leden. Ook de vrijdagmarkt heeft sinds 2009 een buurtinformatienetwerk,
waarbij 98 marktkramers aangesloten zijn. Zij krijgen meteen een bericht van de politie als er
gauwdieven op de markt gesignaleerd zijn.
Gauwdiefstallen 2009-2013
2009

2010

2011

2012

2013

Herentals

98

85

81

82

81

Politiezone

117

104

101

96

105

Meer informatie: dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, preventie@herentals.be
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Welzijn
Start2Stop helpt u
stoppen met roken
Met het project Start2Stop willen
de Herentalse huisartsen en het AZ
Herentals zo veel mogelijk mensen
helpen stoppen met roken. Bent u
zelf een toekomstige ex-roker? Kom
dan naar de infoavond op donderdag
5 juni om 20 uur in Hotel Karmel
(Grote Markt 39). U krijgt er informatie
over de mogelijkheden en u kunt
meteen inschrijven voor begeleide
groepssessies.
De toegang is gratis, maar vooraf
inschrijven is aangeraden. Dat kan
via www.start2stop.be, aan de balie
van het ziekenhuis (Nederrij 133)
of in Gezondheidscentrum De Berk
(Berkenlaan 17).

Toiletpas voor stomadragers
StomaVlaanderen, de organisatie van alle stomaverenigingen in Vlaanderen, lanceerde
onlangs een toiletpas voor stomadragers. Daarvoor werd een samenwerking afgesloten met
verschillende ondernemersorganisaties: Horeca Vlaanderen, Unizo, Comeos en het Neutraal
Syndicaat voor Zelfstandigen. Deze pas biedt stomadragers de mogelijkheid om snel en
discreet gebruik te maken van de toiletten in horecazaken en winkels. Door het vertonen van
de pas brengen ze het personeel op de hoogte van hun situatie, zodat hun snel de weg naar de
sanitaire voorzieningen gewezen kan worden.
De toiletpas geeft stomadragers een gevoel van veiligheid, wat hun toelaat om actief deel
te nemen aan de samenleving. Hij wordt uitgereikt op basis van een aanvraagformulier,
dat de huisarts invult. Het document staat op www.stomavlaanderen.be, maar het kan ook
aangevraagd worden via info@stomavlaanderen.be of een van de Vlaamse stomaverenigingen.

Hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming?
Op 1 januari 2014 werden het OMNIO-statuut en de regeling voor verhoogde tegemoetkoming
bij de ziekteverzekering samengevoegd tot één eenvormige regelgeving. Deze regeling, die
voortaan ‘verhoogde tegemoetkoming’ heet, geeft sommige mensen recht op een hogere
terugbetaling voor gezondheidszorg. Als u een sociale tegemoetkoming geniet, hebt u
automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. Hebt u een laag inkomen, dan moet u
zelf een aanvraag indienen bij uw ziekenfonds.
Van 10 tot 13 juni plaatsen de leden van het armoedeoverleg het recht op de verhoogde
tegemoetkoming in de kijker. Het stadsbestuur, het OCMW, CAW De Kempen, De Dorpel en
De Fakkel doen mee aan de actie. Zij bekijken of u in aanmerking komt voor de verhoogde
tegemoetkoming en geven u meer informatie over de voordelen die u dan krijgt. Vooral
gezinnen met maar één inkomen hebben er baat bij om te laten nakijken of ze aan de
voorwaarden voldoen.
Het armoedeoverleg organiseert ook enkele infomomenten over de verhoogde
tegemoetkoming. De infomomenten vinden plaats op:
• dinsdag 10 juni om 13.30 uur in buurthuis Diependaal (Musketstraat 100)
• woensdag 11 juni om 13 uur in De Dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 37)
• donderdag 12 juni om 13 uur in De Cirkel (Lierseweg 132)
• vrijdag 13 juni om 13.30 uur in de Dorpelshop (Spekmolenstraat 2)

Word ‘Vriend van den
Tap’ en win een bakfiets
De ‘Vriend van’-campagne van de
provincie Antwerpen lanceert leuke,
besparende en duurzame acties. Zo
roept Vriend van den Tap inwoners op
om twee weken lang leidingwater te
drinken in plaats van flessenwater.
Inwoners die de ‘hier woont een
Vriend van den Tap’-poster aan het
raam hangen, maken kans op een
van de leuke prijzen. U kunt de poster
downloaden op www.vriendvan.be.
De wedstrijd loopt tot 31 augustus.

4

juni juli augustus 2014

Meer informatie: vzw De Fakkel, gsm 0487-99 06 23,
vzwdefakkel@gmail.com

Vergroot de Hoop
De stad neemt opnieuw deel aan de actie Vergroot de Hoop. Tussen 15 juni en 31 augustus
kunt u uw taxussnoeisel gratis afleveren op het recyclagepark. In het snoeisel van de taxushaag
zit een stof die gebruikt wordt om geneesmiddelen tegen kanker te maken. Enkel jong, eenjarig
snoeisel bevat deze waardevolle stof. Het is dus belangrijk dat het verzamelde snoeigroen
afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. Snoei uw taxushaag alleen bij droog weer
en gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen, want taxussnoeisel dat nat is of
vermengd is met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. Breng het taxussnoeisel binnen 24
uur naar het recyclagepark. Per kubieke meter ingezameld snoeisel gaat er 50 euro naar de vzw
Olivia Hendrickx Research Fund.
Meer informatie: dienst milieu, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, milieu@herentals.be

PREVENTIE
Vertrek gerust op vakantie
U vertrekt op vakantie? Even lekker ontspannen en daarna in uw vertrouwde woning terugkomen? Die terugkomst kan minder fijn zijn als er brand is uitgebroken, of wanneer uw
woning bezoek kreeg van inbrekers. Om dit te voorkomen, geeft de stad u graag enkele tips
om met een gerust gemoed op reis te vertrekken.
Vermijd brand
• Plaats alle brandbare materialen buiten het bereik van zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen.
• Schakel alle elektrische apparaten uit, met uitzondering van ijskast en diepvriezer.
• Doof alle lampen zonder tijdschakelaar.
• Sluit de toevoer van al deze apparaten af: boiler, gasfles, gasfornuis, …
Voorkom inbraak en diefstal
• Laat geen afwezigheidsbericht achter op uw deur.
• Vermeld uw vakantieplannen niet op sociale media.
• Maak geen vermelding van uw afwezigheid op uw antwoordapparaat.
• Schakel uw telefoon door naar uw gsm of een ander toestel.
• Gebruik tijdschakelaars om af en toe het licht te laten branden.
• Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen dingen: gsm, laptop, tablet, …
• Berg waardevolle spullen op in een kluis of bij een bank.
• Noteer de serienummers van waardevolle dingen (formulier beschikbaar op
www.besafe.be).
• Licht vertrouwenspersonen in over de periode dat u afwezig bent.
• Vraag hen om de brievenbus leeg te maken en af en toe de rolluiken op te halen.
• Laat beplanting onderhouden en zichtbare grasperken maaien.
• Controleer de beveiliging van ingangen: ramen, deuren, keldergaten, koepels en dakvensters.
• Sluit ramen en deuren van uw huis, garage en tuinhuisje.
• Sluit roosters en hekken met een kettingslot.
• Bewaar uw ladders en tuingereedschap binnenshuis.
• Doe niet-gebruikte voertuigen op slot.
• Maak tweewielers vast met een hangslot aan een vastzittend voorwerp.
• Geef de huissleutels en sleutels van niet-gebruikte voertuigen aan een vertrouwenspersoon of neem ze mee.
• Vermeld uw gegevens niet op sleutelhangers.
• Breng uw gegevens niet aan op uw bagage, maar liever aan de binnenkant.
• Activeer uw alarmsysteem. Informeer de contactpersonen over de procedure bij een
alarmmelding en breng uw alarmcentrale op de hoogte van uw vertrek.

Wat te doen bij zeer
warm weer?
Als de temperaturen deze zomer de
hoogte in schieten, kunt u beter voorzorgsmaatregelen nemen. Enkele tips:
• Drink twee liter per dag, liefst water,
ook als u geen dorst heeft. Vermijd
alcohol!
• De warmste uren van de dag liggen
tussen 12 en 16 uur. Dan moet u inspanningen vermijden, binnen blijven of in ieder geval schaduw opzoeken. Gaat u toch buiten, draag dan
een hoed, zonnebril en lichte kleding.
• Zorg voor afkoeling: leg af en toe een
koele handdoek in uw nek, neem een
koele douche of een bad.
• Laat de zonwering zakken of doe de
gordijnen dicht van kamers die veel
zon krijgen. Doe overdag de ramen
dicht als het buiten warmer is dan
binnen. Zet ’s nachts en vroeg in de
morgen ramen open als het buiten
koeler is dan binnen.
• Zorg voor elkaar: steek een helpende
hand toe als er in uw omgeving ouderen of zieken zijn, die hulp nodig hebben om deze adviezen op te volgen.
• Ga met vragen over uw gezondheid
naar uw huisarts of raadplaag uw
apotheker als u medicijnen gebruikt.

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

Diefstalpreventieadvies
De diefstalpreventieadviseur van de stad komt bij u langs en bekijkt hoe u uw woning beter
kunt beveiligen. U krijgt gratis advies over veilige leefgewoonten, bouwtechnische maatregelen (garagepoorten, deuren, ramen, lichtkoepels, …) en elektronische maatregelen als
een alarminstallatie.
Vraag het gratis diefstalpreventieadvies aan op www.herentals.be/inbraakpreventie.
Woningtoezicht
Als u wilt, houden de politie en de gemeenschapswachten tijdens uw afwezigheid uw
woning in de gaten. U kunt dit woningtoezicht aanvragen via een onlineformulier op
www.politieneteland.be of op www.herentals.be/inbraakpreventie.

juni juli augustus 2014

5

OP STAP IN EIGEN STAD
Zomerwandelingen en -ﬁetstochten
In juli en augustus vinden de jaarlijkse Zomerwandelingen en themafietstochten plaats. Een ervaren gids neemt u mee langs de mooiste
plekjes van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. De tochten vertrekken stipt om 14.30 uur en vertrekken aan de Lakenhal op de
Grote Markt. Uitgezonderd de wandeling op 10 augustus, die vertrekt aan de Oude Gasthuiskapel. De wandelingen duren ongeveer
twee uur, de fietstochten twee en een half uur. Deelnemen is gratis
en inschrijven is niet nodig.

Wandelen
Zondag 13 juli:
Zondag 27 juli:
Zondag 10 augustus:
Zondag 24 augustus:

Bezoek de Sint-Waldetrudiskerk en de Sint-Catharinakerk
De Sint-Waldetrudiskerk staat tijdens het toeristisch seizoen open
voor het publiek. Nog tot 28 september kunt u de kerk bezoeken op
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 14
tot 17 uur.
Nieuw dit jaar is dat u ook de Sint-Catharinakerk op het Begijnhof
kunt bezoeken. De kerk is open op vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 17 uur. In beide kerken ligt er een handige gratis brochure voor
u klaar.

Ter Vesten gaan
Herentals, hertogelijke stad
Ziekenzorg door de eeuwen heen
Sagen en legenden

Fietsen
Zondag 20 juli:
Zondag 17 augustus:

Kempense waterwegen
Trappelen in de vallei van de Aa

Zomerse zoektochten, ook voor kinderen
Fietsen en wandelen langs knooppunten
Het fietsknooppuntennetwerk in de Antwerpse Kempen kreeg de
voorbije winter een grondige facelift, goed voor een vijftigtal nieuwe knooppunten en 175 kilometer nieuwe trajecten. De vier oude
kaarten zijn vervangen door een grote kaart die de hele Antwerpse
Kempen omvat. De kaart kost 9,95 euro.

Wandelaars en fietsers kunnen ook dit jaar deelnemen aan een
zomerse zoektocht. Voor de wandelaars heeft de dienst toerisme een
pittige fotozoektocht uitgewerkt met ‘kunst in de stad’ als thema.
Geef uw ogen goed de kost en zet twintig foto's in de volgorde zoals
u ze op het traject tegenkomt. De fietstocht van ongeveer 30 kilometer leidt u langs de mooiste plekjes van Herentals en omgeving.
Het traject loopt bijna volledig langs het fietsknooppuntennetwerk
Antwerpse Kempen.
Bij de dienst toerisme kunt u dit jaar ook de brochure van de fietszoektocht van de Olense Kartoenale kopen. Deze fietstocht is een
initiatief van onze buren, maar loopt ook een stukje over Herentals.
Speciaal voor kinderen van zeven tot twaalf jaar zijn er twee zoektochten. In het centrum kunnen de kinderen aan de hand van een
tiental vragen en (knutsel)opdrachtjes Herentals op een andere
manier ontdekken. In de groene noordrand van Herentals, in de omgeving van de Bosbergen, kunnen de kinderen op zoek gaan naar een
schat.
Al de brochures zijn te koop bij de dienst toerisme en kosten 2,50 euro.
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Ook wandelen langs knooppunten is een echte aanrader. Wie vanuit
Herentals vertrekt, kan gebruikmaken van het netwerk Kempense
Heuvelrug. Dat verbindt Herentals met Kasterlee en Retie. Het
netwerk Kempense Beemden leidt u dan weer in westelijke richting.
De kaarten kosten 8 euro.
Alle kaarten zijn te koop bij de dienst toerisme.

Picknickplaats aan de Kleine Springberg
Wandelaars en fietsers zijn van harte welkom op de picknickplaats
aan de Kleine Springberg. Die bevindt zich aan wandelknooppunt
13, en op tweehonderd meter van fietsknooppunt 14. Op deze overdekte picknickplaats kunt u even uitblazen in een prachtige groene
omgeving.

Historische ﬁetstocht door Noorderwijk en Morkhoven

Hidrodoe

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

Kom naar Hidrodoe en ontdek de wereld van water. Meer dan 120
interactieve opstellingen, zowel binnen als buiten, leren u alles over
water. Ontdek de waterstofraket, de gigantische zeepbellen, de waterdammen, het Romeinse badhuis, de waterparaplu en de springfonteinen. Hidrodoe is elke dag open van 9.30 uur tot 17 uur, uitgezonderd op woensdag en zaterdag.
Hidrodoe (PIDPA), Haanheuvel 7, tel. 014-44 26 58,
www.hidrodoe.be

Het Netepark

Art Center Hugo Voeten
Op de oever van het Kempisch Kanaal vindt u het Art Center Hugo
Voeten. Kunstverzamelaar Hugo Voeten stelt er zijn uitgebreide en
veelzijdige kunstverzameling in tentoon, met onder meer gipsen van
Auguste Rodin en grafisch werk en zelfs tekeningen van Frans Masereel.
Er ligt ook een speciaal accent op actuele kunstenaars. Zo herbergt het
museum werken van Ai Wei Wei, Christo en Panamarenko. Verder telt
de collectie een groot aantal werken van Bulgaarse kunstenaars, voor
wie Hugo Voeten een belangrijke mecenas is.
Art Center Hugo Voeten, Vennen 23, tel. 0475-55 51 25,
christel@artcenterhugovoeten.org, www.artcenter.hugovoeten.org

Het Netepark is deze zomer uw uitstap weer meer dan waard. Van
28 juni tot 31 augustus is het recreatiedomein elke dag van 10 tot 21
uur open. Het eerste uur kunt u enkel gebruikmaken van de speeltuin. De zwembaden en het sport- en spelaanbod gaan open om 11
uur. Tijdens deze periode betaalt u 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. Als
Herentalsenaar betaalt u 3,40 euro. Wie jonger is dan veertien jaar of
ouder dan zestig jaar betaalt 2,70 euro. Ook voor personen met een
handicap bedraagt de toegang 2,70 euro. Kinderen jonger dan drie
jaar mogen gratis binnen.
Netepark, Vorselaarsebaan 56 , tel. 014-85 97 10, www.netepark.be

Openingstijden infokantoor Toerisme
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, worden de openingstijden
van het infokantoor toerisme in de zomer uitgebreid. Het kantoor
is het hele jaar open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en
van 13.30 uur tot 16 uur (uitgezonderd op maandagnamiddag) en
op zaterdag van 10 tot 14 uur. In de maanden juli en augustus is het
kantoor ook open op zondag van 10 tot 14 uur. Ook op 11 en 21 juli
en op 15 augustus is het kantoor open van 10 tot 14 uur.

Meer informatie
Toerisme Herentals, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be, www.uitinherentals.be
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PROGRAMMA cc ’T SCHALIKEN
Kommil Foo
Breken (herneming)
Donderdag 5 juni om 20 uur in de schouwburg
UITVERKOCHT

Wim Winters
Klavechord-recital
Zaterdag 7 juni om 20 uur in kasteel Le Paige
Wim Winters volgde piano en orgel aan het conservatorium van Amsterdam. Een belangrijk deel van zijn
muzikale activiteit besteedt hij aan het klavechord.
Sinds 2008 geeft hij concerten met het oeuvre van
Bach, Mozart, Haydn en Beethoven.
Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenprijs)

TENTOON
Oproep
Ter Vesten nam twintig jaar geleden
de restauratie van kasteel Le Paige
op zich. De vzw wil deze verjaardag in
september vieren met een tentoonstelling. Hebt u documenten, foto's
of gebruiksvoorwerpen of kent u verhalen over het kasteel, zijn bewoners
of het arboretum? Dan mag u contact
opnemen met dokter Avonds (Cardijnlaan 42, tel. 014-22 39 39). Alle informatie die kan bijdragen tot een breder beeld over Le Paige is welkom.
Natuurlijk kunt u rekenen op discretie
en krijgt u alles in onberispelijke staat
terug. U kunt uw informatie ook afleveren bij het cultuurcentrum.

Unm
The House That Built Us
Woensdag 11 juni, donderdag 12 juni en vrijdag 13 juni
om 20.15 uur, zaterdag 14 juni om 15 uur en om 20.15
uur aan de Everdongenlaan 7-9 in Turnhout.
Een huis wordt met sloop bedreigd. Van op haar sterfbed wil de ijlende woning haar levensverhaal vertellen.
Met horten en stoten komen er herinneringen naar
boven. Om de geschiedenis van dit huis te vertellen,
namen unm en choreograaf Koen De Preter achttien
acteurs in de arm. The House That Built Us is een productie van Zomer van Antwerpen en C-Mine Genk, met
de steun van de Vlaamse overheid.
Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenprijs)

Uitreiking van de Nestor
Zaterdag 23 augustus om 15 uur
schouwburg cc ’t Schaliken
Op 23 augustus organiseert de cultuurraad
in samenwerking met het literaire tijdschrift
Heibel, cc 't Schaliken en de stad Herentals de
uitreiking van de Nestor. De toegang is gratis, maar u moet zich inschrijven. Dat kan vanaf 1 juli bij Frans Depeuter, tel. 014-26 63 39,
depeuter.frans@telenet.be

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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Stedelijke Academie
voor Beeldende Kunst
Onderweg

Van zaterdag 14 juni tot en met zondag
22 juni in kasteel Le Paige
Open op woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Naar jaarlijkse traditie tonen de laureaten van de Stedelijke Academie voor
Beeldende Kunst hun werk in kasteel
Le Paige. De afstudeerprojecten zijn de
kroon op het werk van een jarenlang
leerproces dat van beginners echte
kunstbeoefenaars heeft gemaakt. De
artefacten van deze bevlogen personen
doen u terugblikken op een kunstzinnig
seizoen en bieden een artistieke kijk op
onze omgeving. De toegang is gratis.

PROGRAMMA seizoen 2014 - 2015
Cultuurcentrum ’t Schaliken zet tijdens het culturele seizoen 2014-2015 het thema ‘oorlog’
centraal. Met in het achterhoofd de herdenking van de Eerste Wereldoorlog vindt u dit
thema terug in verschillende voorstellingen en tentoonstellingen.

Seizoensfolder en website 2014-2015
Hebt u nog geen seizoensfolder met het programma van het nieuwe seizoen ontvangen? Mail
of bel uw contactgegevens door en we sturen u een gratis exemplaar op.
U kunt het programma ook bekijken
op de vernieuwde website. Daar krijgt
u bij elke voorstelling foto’s, filmpjes
en muziekfragmenten te zien en te
horen.
Een voorsmaakje van de grote namen?
Wat dacht u van Pol Goossen, Warre Borgmans, Eddy et les Vedettes,
Compagnie Cecilia, Pieter Embrechts,
Theater FroeFroe, Els de Schepper,
Raf Walschaerts, Connie Neefs, Nigel Williams, Herman Brusselmans, Eva De Roovere en vele
anderen.

Tarieven en Vriendenpas
Cc ’t Schaliken hanteert twee prijzen:
een basistarief en een Vriendenprijs.
Houders van een Vriendenpas van cc
’t Schaliken genieten van het laagste
tarief. Er worden geen extra kortingen
gegeven aan personen jonger dan 26
jaar, personen ouder dan 55 jaar of
groepen.
De Vriendenpas kost 10 euro, voor
-26-jarigen is dat 5 euro. Een Vriendenpas geldt voor één seizoen in cc ’t
Schaliken en is strikt persoonlijk. Elke
persoon die van de Vriendenprijs wil
genieten, moet een Vriendenpas kopen.

Voordelen Vriendenpas

Vanaf dinsdag 10 juni om 9 uur kunt u op papier, telefonisch en via mail bestellen. Aanvragen
voor tickets worden in volgorde van ontvangst behandeld, na de onlineticketverkoop. Bestelformulieren kunt u downloaden op de website of afhalen aan de balie van het cultuurcentrum.

1. U betaalt het goedkoopste tarief, de
Vriendenprijs. Die krijgt u voor alle
voorstellingen van cc ’t Schaliken,
ongeacht hoeveel voorstellingen u
kiest.
2. U verdient een Vriendenpas terug
als u voor vier voorstellingen tickets
reserveert.
3. Voor de films hebt u recht op 1,50
euro korting.
4. 
Tijdens het seizoen zijn er voor
Vrienden regelmatig speciale acties.

Om online tickets te kunnen bestellen, heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
Deze kunt u aanmaken in het onlineticketsysteem. Na uw reservatie betaalt u meteen de
tickets met bancontact. Als de betaling in orde is, krijgt u een aantal dagen later uw tickets
in de bus.

In de loop van het seizoen kunt u tegen
het Vriendentarief nog altijd kaarten
bijbestellen voor andere voorstellingen.

Mocht u problemen ondervinden met het online reserveren of bij het aanmaken
van een gebruikersnaam, dan neemt u op contact op met het cultuurcentrum via
cultuurcentrum@herentals.be of 014-28 51 30.

cc ‘t Schaliken

Onlineticketverkoop
De ticketverkoop start online op woensdag 4 juni 2014 om 13 uur. Iedereen kan vanaf dan via
de website tickets en Vriendenpassen kopen. De bestellingen via de website krijgen tot dinsdag
10 juni voorrang op papieren bestelformulieren en op bestellingen via e-mail en telefoon.

seizoen ‘14-‘15

Café ’t Theater is open
Op vrijdag 16 mei opende het nieuwe
café ’t Theater op de Grote Markt 35.
’t Theater is dagelijks open vanaf 10 uur.
Op vrijdag kunnen de vroege marktbezoekers er al vanaf 8 uur terecht. Dinsdag is het café gesloten. De concessionaris van het café, dat eigendom is van
de stad Herentals, is Jan Van Loy.
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DONDERSE DAGEN
Gratis beiaardconcerten op de Grote Markt en muziekoptredens
op het buitenplein van cc ’t Schaliken

The Fuckuleles – covers
Mr. Sousa & The Barracudas – covers

Koen Van Assche – beiaardconcerten

Donderdag 21 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Beiaard Lakenhal
Donderdag 3 juli om 20.30 uur
Donderdag 10 juli om 20.30 uur
Donderdag 17 juli om 20.30 uur
Donderdag 24 juli om 20.30 uur
Koen Van Assche bespeelt de beiaard van de Lakenhal en brengt u
een aangename mix van licht klassieke muziek en jazz. U kunt van
het concert genieten vanaf een terras of bank op de Grote Markt.
Koen Van Assche is stadsbeiaardier van Herentals, Antwerpen, Lier
en Turnhout. Hij won verschillende prijzen tijdens internationale
beiaardwedstrijden.

The Evil Empire Orchestra – funk, rock en soul
Donderdag 7 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
Drie mannen, drie ukeleles, en een containerschip vol rock-’n-roll.
Geen Hawaïaans getokkel, geen romantische zonsondergangen en
geen bloemenhemden. Wel een geweldige show met de coolste en
verrassendste covers. Rhythm Is a Dancer, What Is Love, Jump for Joy,
Ecuador, Poker Face, … Virtuoos, onnozel, ontroerend en hilarisch.
Want een goed nummer heeft niet meer nodig, en een fout nummer
wordt er alleen maar beter door.
Deze feestelijke avond wordt afgetrapt door Mr. Sousa & The
Barracudas. Deze zevenkoppige blazersformatie uit Herentals en
omstreken behaalde vorig jaar de halve finale van Belgium's Got
Talent op VTM.
Met The Evil Empire Orchestra ontdekt u een zelden gehoorde mix
van funk, rock en soul, in een universum waar stoutheid regeert en
feesten primeert. The Evil Empire Orchestra is een gloednieuwe
band met muzikanten uit The Internationals, El Tattoo del Tigre en
Zita Swoon. Een duivels strakke ritmesectie, een sexy blazerbastion
en een zangeres met fluwelen tong. Dansen en swingen zult u!

Clearwater – covers
Donderdag 14 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
CCR behoort tot de grondleggers van de huidige rockmuziek. In een
tijdspanne van amper vier jaar, van 1968 tot 1972, bracht Creedence
maar liefst zeven lp's uit. Proud Mary, Bad Moon Rising, Have You
Ever Seen the Rain, Down On the Corner, Hey Tonight, Up Around
the Bend, ... Deze wereldhits waren redenen waarom Clearwater
een eerbetoon wilde brengen aan deze legendarische Amerikaanse
rockband. Met de bayou-swampsound en de typische John Fogertystem brengt Clearwater CCR weer tot leven.
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Along Comes Mary – swing, jazz, lindyhop
Captain Steel – dj
Donderdag 28 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken
Gewapend met een strakke band kleurt Mary onstuimig buiten de
lijnen van het traditionele jazzwereldje. Ze gooit alles in de strijd
om u op de dansvloer te krijgen. Houdt u van swing, rock-’n-roll
en gospel? Haal dan snel uw glimmende dansschoenen van onder
het stof. Van de tango naar een twist. Van A Tisket a Tasket over
Jailhouse Rock naar ... Along Comes Mary.
Captain Steel sluit de zomer af met een stomende dj-set. Wie het
aandurft om bij Captain Steel aan boord te stappen, kan zich beter
voorbereiden op een stevige muzikale trip door de getto’s van
onze wereld. Zijn tropische reizen garanderen drie dingen: zweet,
stampende global beats en vermoeide benen.

SPORT
Zwemlessenreeks najaar 2014
In het najaar organiseert de sportdienst telkens
zwemlessen voor baby’s, peuters, kleuters, kinderen en volwassenen. Een lessenreeks omvat tien
lessen. Kinderen en volwassenen kunnen kiezen tussen groepslessen en lessen per twee personen. Inschrijven kan vanaf woensdag 20 augustus via www.
uitinherentals.be/zwemlessen. De lessen starten in
de week van 15 september.
Meer informatie: sportdienst, De Vossenberg,
Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be

Sporten in Diependaal
Sporten is gezond. Dat weet iedereen. Toch is het niet voor iedereen gemakkelijk om te beginnen met sporten. U hebt eerst een aangepast trainingsschema en een goede basis nodig.
Sportivan, Vivas en buurtcontactpunt De Klink geven u deze zomer een duwtje in de rug om die
basis op te bouwen. Alle activiteiten zijn gratis en vinden plaats of starten aan het buurthuis van
Diependaal (Musketstraat 100).

jEUGD
Wanted 4 W.A.N.T.E.D.
Kinder- en jeugdkoor W.A.N.T.E.D.
heeft het komende jaar een heleboel
ﬂitsende, muzikale projecten op het
programma staan. Daarom is het koor
op zoek naar nieuwe leden. Heb je
zangkriebels en ben je tussen zeven en
twintig jaar, kom dan een kijkje nemen
op de wekelijkse repetities. Kinderen
hebben geen zangervaring of muziekkennis nodig, wel een grote dosis
enthousiasme en liefde voor muziek.
Meer informatie: Nancy Buyens,
gsm 0494-42 48 80 (na 16 uur)

Word animator in het
jeugdwerk

Beweegweek
Op 7 en 8 juli kunt u in het buurthuis komen proeven van zumba, op 9 en 10 juli kunt u er ZuidAmerikaanse dans uitproberen en op 11 juli kunt u leren linedancen. Al de lessen starten om
19 uur en eindigen rond 20.30 uur.
Start to Run
Op acht weken tijd leert u een afstand van 3 kilometer lopen. De lessen vinden telkens plaats
op donderdag om 10 uur. Op donderdag 10 juni staat de coach aan het buurthuis klaar voor de
eerste les.
Zomerﬁetsen
U bent geen loper maar wil toch iets aan uw basisconditie doen? Neem dan deel aan de zomerfietstochten. Vanaf 10 juni fietsen we elke donderdag een dertigtal kilometer. De fietstochten
starten om 13.30 uur en eindigen rond 16 uur.
Meer informatie: Pol Goris, tel. 0473-33 43 52

Basketbal op de Grote Markt
Onder de naam SummerThals3x3 organiseert de
Koninklijke Herentalse Basketbalclub in volle zomer
een basketbaltoernooi op de Grote Markt. Op
zondag 6 juli van 10 tot 19 uur nemen 48 teams,
verdeeld in verschillende categorieën, het tegen
elkaar op. Naast het plein zijn er drankenstands, een
barbecue, een vip-tent, een dunk contest en nog
meer randanimatie. Ploegen kunnen zich inschrijven via de website.
Meer informatie: www.summerthals3x3.be,
www.hbbc.be

Om de kwaliteit van de speelpleinwerkingen te garanderen, maakt de
jeugddienst gebruik van gebrevetteerde animatoren. Heb jij ook zin om,
samen met enthousiaste collega’s, kinderen een leuke tijd te bezorgen tijdens
de vakanties? Schrijf je dan snel in voor
een van de vele animatorcursussen
die door verschillende organisaties
worden georganiseerd. Na de vorming moet je nog een stage doen. Als je
deze succesvol afrond, ben je de trotse
eigenaar van een animatorbrevet. De
contactgegevens van de verschillende
vormingsorganisaties kan je terugvinden op www.jeugddienstherentals.be/
vormingsorganisaties. Het stadsbestuur geeft je bovendien een subsidie voor
het volgen van een cursus.
Meer informatie: jeugddienst,
Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
www.jeugddienstherentals.be
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jEUGD T
B EDANK
de Sjallekes
V Speelpleinwerking
OO R HET UITHANGEN
VAN DEZE AFFICHE

1 augustus 2014
PODIUM

Het stadsbestuur organiseert van 8 tot
31 juli en van 1 tot 14 augustus een
buurtspeelpleinwerking in het buurthuis van Diependaal. Alle kinderen
die geboren zijn tussen 2002 en 2009
mogen van 12 tot 16 uur mee komen
spelen, sporten en knutselen. Deelnemen is gratis. Er is geen werking op 11
juli en op 15 augustus.

Herentals

FEEST

PROGRAMMA

Speelpleinwerking
Diependaal

www.herentalsfeest.be

Namiddagprogramma: vanaf 15.00 u
Ketnetband met Kaatje
Kathleen Aerts

De Speelbus

Ook de Speelbus toetert weer rond.
Het busje, volgeladen met spel- en
knutselmateriaal, trekt door de stad
stopt op verschillende pleintjes in
Avondprogramma: vanaf 19.00 u Presentatie: Caren en
Meynen
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.
De Speelbus komt elke voormiddag van
9 tot 12 uur en elke namiddag van 13
tot 16 uur in een andere wijk. Alle kinDe Sjallekes is er voor kinderen geboren tussen 2000 en 2009. De speelpleinwerking loopt van
deren geboren tussen 2002 en 2009
30 juni tot 18 juli, van 28 juli tot 8 augustus en van 18 tot 22 augustus. De activiteiten vinden
mogen gratis meespelen. U krijgt binplaats van 9 tot 16 uur in basisschool Wijngaard (Wijngaard 9). Deelnemen aan de werking kost
nenkort een
23.30 u - 03.00 u
Open air party met Mega Ambi Deejays
& folder in de bus waarop u
4 euro per dag (2 euro met een Vrijetijdspas). Er is vooropvang vanaf 7 uur en naopvang tot 18
kunt terugvinden wanneer de Speelbus
uur. De voor- en naopvang kost PARCOURS
0,90 euro per begonnen halfuur. Van 8 tot 9 uur en van 16 tot
in uw buurt komt.
17 uur is de opvang gratis. Er is geen vakantiewerking op 11 juli.

De Romeo’s Deluxe

Natalia
Les Truttes

Milk Inc.

15.30 u - 17.15 u
15 reeksen peuter, kleuter en kids run
16.26
u
200m en
voor
G-atleten
(allezijn
leeftijden)
Op vrijdag 4 juli, vrijdag 18 juli, vrijdag 1 augustus, vrijdag 8 augustus
vrijdag
22 augustus
18.30
u
20.30
u
LU
2U
VAN
HERTALS
ook kinderen met een handicap welkom. Schrijf uw kind vooraf in bij de jeugddienst. Zo weten
Grote mee
Markt:
Inschrijvingen,
prijsuitreiking en inleveren chip
de animatoren over welke handicap
en kunnen
zeTent
er rekening
houden
bij het
14.00het
u –gaat,
21.00
u
opmaken van hun planning. Het stadsbestuur biedt de animatoren een speciale opleiding aan,
zodat zij uw kind goed kunnen opvangen.

TENT Grote Markt
14.00 u - 20.00 u
inschrijvingen LU 2U van Hertals
15.35 u - 17.30 u
uitslagen en prijsuitreikingen van de verschillende kinderreeksen
Speelpleinwerking NoMo
14.00 u - 16.30 u
BAL POPULAIRE met ORGEL DECAP
20.45 u - opnieuw
21.00 ueen speelpleinwerking
Uitslag LU 2Uvoor
vanalle
Hertals
Deze zomer organiseert het stadsbestuur
kinderen
van Noorderwijk en Morkhoven geboren tussen 2000 en 2009. De speelpleinwerking NoMo
vindt plaats van 14 tot 25 juli in de Chirolokalen van Morkhoven (Sint-Niklaasstraat 17) en van
18 tot 29 augustus in de lokalen van KLJ Noorderwijk (Kruisstraat). De werking loopt van 9 tot
16 uur. Deelnemen kost 4 euro per dag (2 euro met een Vrijetijdspas). Er is geen vakantiewerking op 21 juli.

i.s.m Triatlonteam DCM-Heylen Vastgoed

Informatieﬁche de Sjallekes
en NoMo
PARKING
BIBLIOTHEEK
15.00 u - 20.30 u
Secretariaat, drank- & eetgelegenheid,
randanimatie
Meer informati
e

Naar goede gewoonte hoeft u uw kinderen niet vooraf in te schrijven om te kunnen deelneWisselzone Herentals Duatlon Jeugddienst, Stadspark z/n,
men aan de speelpleinwerking de Sjallekes of aan speelpleinwerking NoMo. Dat willen we
tel. 014-21 21 86,
graag zo houden. De jeugddienst vraagt wel om minstens enkele werkdagen voor de eerste
jeugddienst@herentals.be,
PARKING BIBLIOTHEEK & DE VEST
deelname een informatiefiche in te vullen. Zo gaan de inschrijvingen vlotter en beschikt de
16.30 u - 18.15 u
Start & Finish Herentals Duatlon www.jeugddienstherentals.be,
jeugddienst meteen over alle noodzakelijke informatie. U kunt de fiche invullen aan de balie
www.facebook.com/jeugddienst.herentals
van de jeugddienst of op www.jeugddienstherentals.be/informatiefiche-speelplein.
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GELIEVE DEZE AFFICHE AAN UW STRAATVENSTER
TE PLAKKEN , ZO GEEFT U, ALS HERENTALSENAAR,
UITING AAN UW SYMPATHIE VOOR HET CRITERIUM

FIETST

Herentals

PROGRAMMA
31 juli 2014

www.heren

t.be

13.00 u -18.15 u

Vlaamse Wielerschool op parcours
Initiatie en demonstratie jeugd op Grote Markt o.l.v. Vlaamse Wielerschool
Wedstrijd voor DAMES ELITE “Grote Prijs Delta Tenten”.
Internationaal criterium voor militairen
Wedstrijd voor ondernemingen: “AG-Insurance Trofee”

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

Publiciteitskaravaan op parcours
Voorstelling van alle renners op het podium
Voorstelling van alle renners op het parcours
10de INTERNATIONAAL BORETTI NA-TOUR CRITERIUM
Huldiging AG-Insurance Trofee
Winnaar,2, 3 & Coca Cola tussenspurten Elite op podium

TROFEE

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

3 augustus 2014

7.00 u - 8.00 u Inschrijvingen en secretariaat
8.00 u - 10.00 u start familietocht 45 km
start toertocht 60 km, 100 km, 165 km

Grote Markt (noordkant):
Kinderanimatie: GVA & Mondelez & klimmuur 29 Bn Log.
Kerkplein: Adventure park 29 Bn Log.
Ambiancezone – publiekstent met discobar De Witte Stilte
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RETTI na-Tour criterium

www.herentalsfeest.be

B EDANK T
V OO R HET UITHANGEN
VAN DEZE AFFICHE

FEEST

Herentals

PROGRAMMA
1 augustus 2014
PODIUM

www.herentalsfeest.be

Namiddagprogramma: vanaf 15.00 u
Ketnetband met Kaatje
Kathleen Aerts
Avondprogramma: vanaf 19.00 u

Presentatie: Caren Meynen

De Romeo’s Deluxe

Natalia
23.30 u - 03.00 u

Les Truttes

Open air party met Mega Ambi Deejays &

Milk Inc.

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

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

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

inschrijvingen LU 2U van Hertals
uitslagen en prijsuitreikingen van de verschillende kinderreeksen
BAL POPULAIRE met ORGEL DECAP
Uitslag LU 2U van Hertals

i.s.m Triatlonteam DCM-Heylen Vastgoed
PARKING BIBLIOTHEEK
15.00 u - 20.30 u
Secretariaat, drank- & eetgelegenheid, randanimatie
Wisselzone Herentals Duatlon
PARKING BIBLIOTHEEK & DE VEST
16.30 u - 18.15 u
Start & Finish Herentals Duatlon

Braderij
in Thals

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

(elke dag van 13.30 tot 21 uur)

31 juli 2014

13.00 u -18.15 u

FIETST

PROGRAMMA

woensdag 25 t.E.M. zaterdag 28 juni

Herentals

hertals
sjot mee
www.heren

t.be

Vlaamse Wielerschool op parcours
Initiatie en demonstratie jeugd op Grote Markt o.l.v. Vlaamse Wielerschool
Wedstrijd voor DAMES ELITE “Grote Prijs Delta Tenten”.
Internationaal criterium voor militairen
Wedstrijd voor ondernemingen: “AG-Insurance Trofee”

Live op groot scherm
grote markt - herentals

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

Publiciteitskaravaan op parcours
Voorstelling van alle renners op het podium
Voorstelling van alle renners op het parcours
10de INTERNATIONAAL BORETTI NA-TOUR CRITERIUM
Huldiging AG-Insurance Trofee
Winnaar,2, 3 & Coca Cola tussenspurten
Elite op podium
voorprogramma
vanaf 16 uur

TROFEE

belgië - algerije
17 juni 2014

Donderdag & Vrijdag
Kinderanimatie 13.00 u - 20.00 u

Grote Markt (noordkant):
Kinderanimatie: GVA & Mondelez & klimmuur 29 Bn Log.
Kerkplein: Adventure park 29 Bn Log.
Ambiancezone – publiekstent met discobar De Witte Stilte

straatanimatie
Herentals zingt / zaterdag om 20 uur
3 augustus
2014
Win een elektrische
ﬁets
WK voetbal op groot scherm
13.00 u - 20.00 u
Parking bibliotheek

7.00 u - 8.00 u Inschrijvingen en secretariaat
8.00 u - 10.00 u start familietocht 45 km
start toertocht 60 km, 100 km, 165 km

/ donderdag vanaf 20 uur
www.helemaalherentals.be

Fietsen

P EETERS H ERENTALS

belgië - rusland
22 juni 2014

voorprogramma vanaf 14 uur

Zuid-korea - belgië
26 juni 2014

voorprogramma vanaf 16 uur

aankondigingen
Bibliotheeknieuws
Boekenverkoop
De traditionele boekenverkoop vindt plaats van
donderdag 5 tot en met zaterdag 21 juni. In de
inkomhal van de bib liggen een heleboel afgevoerde romans, informatieve boeken, jeugdboeken, kinderboeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s op
u te wachten. De materialen worden verkocht
aan een vriendenprijsje. De opbrengst gaat naar
11.11.11.
Voorleesmoment
De grote vakantie komt nu wel heel dichtbij. De
leesfeeën brengen de kinderen alvast in de stemming tijdens het voorleesmoment op woensdag
18 juni. Ze vertellen een leuk verhaal rond het
thema ‘vakantie en reizen’ en gaan daarna samen
met de kinderen knutselen. Het voorleesmoment
vindt plaats van 14 tot 15 uur. Kinderen van vier
tot tien jaar zijn welkom.
E-boeken in de bib
Sinds kort kunt u in de bibliotheek e-boeken ontlenen. Dat zijn digitale boeken die u kunt
lezen op uw tablet of smartphone. Met een e-boekenkaart van 5 euro kunt u drie boeken
ontlenen die vier weken op uw toestel blijven staan. De app die u daarvoor nodig hebt, kunt
u gratis downloaden via de App Store of Google Play.
Lees ook dag- en weekbladen digitaal
Via bibliotheek.gopress.be hebt u binnen de muren van de bibliotheek toegang tot de
Gopress-kiosk. U kunt er de zeven laatst verschenen uitgaven van verschillende dag- en
weekbladen doorbladeren, en een archief van kranten- en weekbladartikels raadplegen.
Wilt u deze informatie ook thuis raadplegen, dan kunt u op de eerste verdieping van de bib
een gratis code aanvragen. Met die code meldt u zich aan op de website krantenarchief.
bibliotheek.be, waar u een jaar lang artikels kunt opzoeken en lezen.
Meer informatie: bibliotheek Herentals, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50,
herentals@bibliotheek.be, www.bibliotheek-herentals.be

Op vakantie met een blik op het Zuiden
Van 7 tot 11 juli organiseert Broederlijk Delen kampen in de Hoge Rielen in Lichtaart. Voor jonge gezinnen met kinderen is er Kamping Noord-Zuid, een vijfdaags tentenkamp waar inhoud,
plezier en inzet centraal staan. Het is een week boordevol workshops, gastsprekers en muzikale animatie. Voor de kinderen zijn er aparte activiteiten, overgoten met een Noord-Zuidsausje.
Meer informatie vindt u op www.broederlijkdelen.be/doe-mee/kamping-noord-zuid.
Jongeren van zestien tot vijfentwintig jaar zijn welkom op het Wereldkamp. U denkt, droomt
en debatteert er over enkele grote thema’s uit de ontwikkelingssamenwerking. En ’s avonds is
er natuurlijk tijd voor een (h)eerlijke pint voor een betere wereld.
Kijk snel op www.broederlijkdelen.be/doe-mee/wereldkamp.
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Kaatje komt naar
Herentals
Op zondag 22 juni zijn Kaatje, Kamiel
en Victor te gast in cultuurcentrum
’t Schaliken. Ze zingen en dansen dat
het een lieve lust is. Tot Kamiel plots
beseft dat hij eigenlijk geen mens is en
zonder afscheid te nemen het bos intrekt, op zoek naar zichzelf. Kaatje en
Viktor zetten de zoektocht in naar hun
beste vriend en beseffen nog maar
eens de kracht en het belang van echte vriendschap.
Meer informatie en tickets:
www.goedenavond.be/kaatje

Bach-zomer in de
Sint-Waldetrudiskerk
In juli is de Japanse organiste Masako
Honda te gast in de Sint-Waldetrudiskerk. Tijdens een reeks van vier middagconcerten brengt zij een bloemlezing uit het orgeloeuvre van Johann
Sebastian Bach. Masako Honda studeerde aan het Conservatorium te
Antwerpen en gaf concerten in binnen- en buitenland. Voor de Nederlandse radio maakte zij een opname
met werken van J.S. Bach, gespeeld op
het wereldberoemde Schnitger-orgel
te Noordbroek. De Bach-concerten
hebben plaats op zaterdag 5, 12, 19 en
26 juli, telkens om 14 uur. De toegang
is gratis.
Meer informatie:
www.orgelherentals.be

Herentals zingt, zingt u mee?
Op zaterdag 28 juni kunt u voor de derde keer
genieten van Herentals Zingt als afsluiter van de
braderie. Iedereen is ’s avonds welkom op de
Grote Markt om uit volle borst populaire liedjes
mee te zingen. Als voorprogramma is er om 20 uur een optreden van Wim Leys en Ad Fundum.
Vanaf 21 uur is het uw beurt. Tijdens de meezingavonden van Vlaanderen Zingt is het publiek
immers de ster van de avond. Het repertoire bestaat uit zowel Nederlandstalige als Engels- en
Franstalige liedjes. Vindt u van uzelf dat u niet kunt zingen? Geen probleem, rondom u staan
allicht tientallen mensen die dat ook van zichzelf vinden.
De dienst toerisme is nog op zoek naar een dertigtal enthousiaste podiumzangers en -zangeressen om het feestje mee op gang te trekken. Zangervaring of talent is absoluut niet nodig,
zin om flink wat sfeer te maken wel. Wilt u individueel of met uw vereniging deelnemen aan dit
spektakel, en kunt u zich vrijmaken op 28 juni van 20 tot 24 uur, geef dan voor 13 juni een seintje aan de dienst toerisme (Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be). Meer
informatie, foto’s, filmpjes en de volledige liedjeslijst vindt u op www.vlaanderenzingt.be.

Ontdek de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
Op zondag 22 juni, zaterdag 30 augustus en
zondag 31 augustus is iedereen tussen 11
en 18 uur welkom in de Stedelijke Academie
voor Beeldende Kunst. Zowel de leerlingen
van het kinder- en jeugdatelier als de leerlingen van de hogere graad stellen hun werken van het afgelopen jaar tentoon. De leerkrachten staan voor u klaar om een woordje
uitleg te geven.
Wie alvast wil proeven van de verschillende
disciplines kan op de academie een workshop volgen. De workshops zijn gratis .U hebt
geen vooropleiding of materiaal nodig. Inschrijven kan tot zondag 22 juni via tel. 014-28 51 55
of academie.beeldende.kunst@herentals.be.

De schatkamer van de
Sint-Waldetrudiskerk
De voorbije maanden werd de beveiligingsinstallatie in de Sint-Waldetrudiskerk grondig vernieuwd. Daardoor
kon de kerkfabriek, onder leiding van
de dienst Onroerend Erfgoed van de
Vlaamse overheid, in de oude sacristie
een schatkamer inrichten en een aantal kunstwerken in de kerk beter tentoonstellen. Dat alles gebeurde dankzij
subsidies van de Vlaamse overheid, de
provincie Antwerpen en het stadsbestuur. De kerkraad kreeg ook financiële steun van de provincie om twee
grote schilderijen van de zeventiendeeeuwse meester Artus de Bruyn te restaureren.
Om dit te vieren, nodigt de kerkraad
iedereen uit op een feestzitting op zaterdag 28 juni om 15 uur. Marc Mees,
erfgoedadviseur van de provincie Antwerpen, geeft een toelichting over de
zilverschat van de Sint-Waldetrudiskerk en restaurateur Etienne Mahieu
geeft uitleg over de twee behandelde
schilderijen. Na de zitting is er gelegenheid tot napraten in de raadzaal en de
tuin van de oude dekenij. U kunt de
schatkamer nog tot eind september
bezoeken van woensdag tot en met
zondag, telkens tussen 14 en 17 uur.

• Dinsdag 24 juni van 14 tot 16 uur of van 19 tot 21 uur
	Workshops keramiek, schilderen, beeldhouwen, en tekenen en grafiek (vanaf 18 jaar)
• Woensdag 25 juni van 14 tot 17 uur
	Creatieve workshop voor jongeren (van 12 tot 18 jaar)
• Woensdag 10 september van 19 tot 22 uur
	Workshop video en animatie (vanaf 15 jaar)
Is de artistieke vonk al overgesprongen, schrijf u dan in voor het schooljaar 2014-2015 via het formulier op www.uitinherentals.be/kunstacademie of via academie.beeldende.kunst@herentals.be.
U kunt ook terecht op het secretariaat:
• Tijdens de open dagen van de academie
• In juni op maandag, dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur
• Op 1 en 2 juli van 10 tot 18 uur en op 5 juli van 9 tot 12 uur
• Op 25, 26 augustus en 27 augustus van 10 tot 18 uur
Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 77,
tel. 014-28 51 55, academie.beeldende.kunst@herentals.be,
www.uitinherentals.be/kunstacademie
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aankondigingen
56ste Provinciale Veeprijskamp
Op pinkstermaandag 9 juni organiseren het stadsbestuur en de landelijke raad al voor de 56ste
keer een veeprijskamp. De veeprijskamp vindt plaats op het multifunctioneel terrein aan de
Herenthoutseweg, ter hoogte van het voetbalterrein. Op het programma staan demonstraties
en wedstrijden met paarden, pony’s, schapen, geiten, ezels en rundvee.
Behalve de wedstrijden zorgen de organisatoren ook voor een hele waaier aan randattracties.
U kunt onder meer een speculaasbakker, kaasmakers, een imker, een stoelenvlechter, jachthoornblazers en een hoefsmid aan het werk zien. Er worden ook paarden getoiletteerd en er is
een kleinveestand met kippen, konijnen en cavia's. Voor de allerkleinsten is er een tekenhoek
en een groot springkasteel. In de ruime feesttent kunt
u terecht voor een hapje en een drankje. Een gezellige boerenmarkt met hoeveproducten en ambachten
maakt het plaatje compleet. De veeprijskamp begint
om 13 uur. De toegang is gratis.
Meer informatie: dienst toerisme,
Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be

Koningschieten
Op zondag 15 juni kroont de Koninklijke Aloude Sint-Sebastiaansgilde een
nieuwe koning. Het koningschieten is
een van de belangrijkste tradities in
een schuttersgilde. Alle beëdigde mannelijke gildeleden kunnen deelnemen
aan een schietwedstrijd op de staande wip. Wie de gaai eraf schiet en de
waardigheid aanvaardt, wordt koning
voor drie jaar. Iedereen is welkom op
het Begijnhof van 14 tot 17 uur om de
wedstrijd bij te wonen.
Meer informatie:
www.sintsebastiaan-herentals.be

Garageverkoop KWB Sint-Jan
Door het succes van de voorbije jaren en op vraag van kopers en verkopers organiseert KWB
Sint-Jan ook dit jaar een garageverkoop. Die vindt plaats op zaterdag 7 juni van 9 tot 16 uur in
de wijken Krakelaarsveld en de Molekens. Verkopers uit verder afgelegen straten staan op het
plein op de hoek van Veldhoven en Krakelaarsveld. Vanaf 9 uur kunt u op dit plein een gratis
lijst met de deelnemers, de aangeboden koopwaar en een wegbeschrijving krijgen. Ook is er
gelegenheid voor een hapje en een drankje. Wilt u zelf deelnemen, dan kunt u nog tot 31 mei
inschrijven. U betaalt 3 euro.
Meer informatie en inschrijvingen: Jos Janssens, gsm 0472-93 36 80, krakel.janss@telenet.be

Garageverkoop en buurtfeest in Diependaal
Op zondag 6 juli valt er in Diependaal heel wat te beleven. Van 9 tot 14 uur kunt u er tijdens
de garageverkoop snuisteren tussen de oude spulletjes. Deelnemen is gratis. Mensen die geen
garage hebben, mogen hun spullen te koop aanbieden op het grasveld naast het buurthuis.
Daarna kunt u iets gaan drinken aan het buurthuis en genieten van een spetterend optreden
tijdens het buurtfeest.
Meer informatie: Pol Goris, gsm 0473-33 43 52

Goed fout met vrouwenkoor IdemDito
IdemDito is een jong vrouwenkoor onder leiding van
Koen Wellens. Op zaterdag 21 juni om 20 uur geeft
het koor een concert in cultuurcentrum ’t Schaliken.
Het thema is ‘goed fout’ en Maarten Cox treedt op als
speciale gast. De toegang bedraagt 10 euro. Kinderen
jonger dan twaalf jaar mogen gratis binnen. Aarzel
niet en kom gerust een kijkje nemen. IdemDito belooft u een gezellige en ontspannende avond.

Open Tuinen
Tijdens Open Tuinen staan 227 bijzondere tuinen open voor de tuinliefhebber. In Herentals bent u op 15, 22, 28
en 29 juni welkom in ’t Bloemen-hofje
van de familie Van Doninck - Daems
(Wuytsbergen 156). De tuin is open
van 10 tot 18 uur. De toegang bedraagt
1,50 euro. In de tuingids Open Tuinen
2014 vindt u een overzicht van de deelnemende tuinen en allerhande tips en
weetjes over kindvriendelijke tuinen.
U kunt deze gids kopen bij een Aveveverkooppunt in uw buurt. Open Tuinen
is een organisatie van de Landelijke
Gilden.
Meer informatie: www.opentuinen.be

Meer informatie en tickets: gsm 0477-31 62 67, idemditokoor@hotmail.com
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Computerlessen voor iedereen
Schrijf u in voor de computercursussen van ’t Peeseeke
Van 4 tot en met 8 augustus kunt u zich inschrijven voor de cursussen van het openbaar
computerlokaal ’t Peeseeke. De cursussen lopen van september tot december 2014. Er zijn
korte initiatiecursussen, die u laten kennismaken met de computer en het internet, en er
zijn cursussen om met een bepaald computerprogramma te leren werken. Alle cursussen
zijn gratis. U betaalt enkel een waarborg van 5 euro.
’t Peeseeke heeft ook elke week vrije inloopdagen. U kunt dan gratis gebruikmaken van de
computers. Er is altijd een begeleider aanwezig die u op weg helpt en uw vragen beantwoordt.
Meer informatie: ’t Peeseeke, Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A, tel. 014-24 66 97

Andere initiatieven in Herentals
• De Dorpel: gratis gebruik computers en internet op woensdagnamiddag
Info: Sint-Waldetrudisstraat 37, tel. 014-21 40 73, dedorpel@edpnet.be
• Lokaal dienstencentrum: gratis computerlessen voor senioren in ’t Convent en in het
Dorpshuis van Noorderwijk.
Info: Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be
• vzw Kreatief: computerlessen voor beginners
Info: Grote Markt 25, tel. 014-23 12 77, www.vzwkreatief.be
• CVO DTL Herentals: computerlessen voor beginners en gevorderden
Info: Kerkstraat 38, tel. 014-23 23 70, www.dtl.be
• VDAB: onlinecursussen (www.weblerenmaakdeklik.be)

Gezocht: vrijwillige lesgevers computerinitiatie
Het OCMW is op zoek naar lesgevers en begeleiders voor de beginnerscursussen in de openbare computerlokalen van ’t Convent en ’t Peeseeke. U leert de cursisten onder meer werken met een klavier en een muis, documenten opslaan, mails versturen en iets zoeken op
het internet. Als vrijwilliger mag u opleidingen volgen en wordt u intensief begeleid. Geeft u
graag les en kent u iets van computers? Meld u dan aan bij het OCMW.
Meer informatie: Betty Peeters, tel. 014-28 20 02, bettypeeters@ocmwherentals.be

Open dag 29 Bataljon Logistiek
Op zondag 1 juni zet het 29 Bataljon Logistiek uit Grobbendonk zijn deuren open voor het
publiek. Tussen 10 en 17 uur kunt u terecht in Kwartier Den Troon voor demonstraties, helikoptervluchten, rondritten met legervoertuigen, kinderanimatie en nog veel meer. U bereikt de
toegang tot de open dag via de Koolaardestraat.

Boerderijdag in
De Kijfelaar
Van 7 tot en met 15 juni staat een
nieuwe editie van de Bioweek op het
menu. De Bioweek is een campagne
van vzw BioForum Vlaanderen, de
sectororganisatie van de biologische
landbouw en voeding. Dertien ambassadeurs van de biosector nodigen het
grote publiek uit om de kracht van bio
te ontdekken. In Noorderwijk zet bioboerderij De Kijfelaar (Schravenhage
4) zijn deuren open op zondag 8 juni.
Van 14 tot 15 uur is er een workshop
Bioboer of biolandbouwer? en van 15
tot 16 uur geeft Bioweekambassadeur
Wim Schotsmans een rondleiding op
de boerderij. Om 18 uur bent u welkom aan tafel voor een biodiner met
chef-kok Jo Bussels van Radis Noir. Inschrijven voor het diner kan via info@
dekijfelaar.be.
Meer informatie: www.bioweek.be

Kermisjogging in
Morkhoven
Van 24 tot 26 augustus is er kermis in
Morkhoven. Op dinsdag sluit de dertiende editie van de kermisjogging de
kermis af. Deze organisatie van de Landelijke Gilde Morkhoven en Koninklijke
Fanfare Zucht naar Kunst is ieder jaar
een enorm succes. Er zijn loopwedstrijden voor kinderen en volwassenen. Voorinschrijven kan via www.
kermisjogging.be. De dag zelf is er nog
mogelijkheid om in te schrijven in de
parochiezaal.
Meer informatie: www.kermisjogging.be

Meer informatie: www.29bataljonlogistiek.be

Sunday Goodies
Op zondag 8 juni vindt er van 11 tot 18 uur een nieuwe editie van Sunday Goodies plaats in de
parochiezaal van Morkhoven. Startende ondernemers bieden er hun zelfgemaakte of unieke
producten aan. Van 14 tot 17 uur is er gratis kindergrime en tussendoor kunt u genieten van
een lekkere pannenkoek of een gerecht van de plant-aardige kok.
Meer informatie: www.facebook.com/sundaygoodies
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uit in herentals
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda's.
JUNI

INFO

Proeversdag kinder- en jeugdverhalen schrijven / Het
schrijfatelier van Aag, Stationsplein 7 / Van 10 tot 16 uur /
Info: www.aagvernelen.be

WK 2014

België – Algerije / Grote Markt / 18 uur

Van 17/05 TENTOON
tot 01/06

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

Van 17/05 TENTOON
tot 08/06

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

WO 18/06 FIETS

ZO 01/06

Open dag 29 Bataljon Logistiek / Kwartier Den Troon in
Grobbendonk / Van 10 tot 17 uur

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

DO 19/06

SENIOR

MA 02/06 BLOED

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

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

VR 20/06

JEUGD

Parkrock / Stadspark / Van 11.30 uur tot 18.30 uur

DI 03/06

RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustjnenlaan 30 / 20 uur

VROUW

SENIOR

Grijze Panters – bezoek aan de Red Star Line / Info: Ruf Van
Cauter, tel. 014-21 12 69

Vrouwenraad – De Groote oorlog (1914-1918) in Herentals
en de Kempen / Fundatiehuis, Begijnhof / Van 13.30 uur tot
16.30 uur / Info: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

ZA 21/06

MUZIEK

IDemDito – Goed fout / cc ’t Schaliken / 20 uur

INFO

Infosessie assistentiewoningen Sint-Anna / cc ’t Schaliken
/ 14 uur

ZO 22/06

WK 2014

België – Rusland / Grote Markt / 18 uur

OPEN

DI 17/06

WO 04/06 SOCIO

Familiegroep dementie – Juridische aspecten bij dementie /
’t Convent, Begijnhof 17 / 17 uur

JEUGD

Kaatje Theater / cc ’t Schaliken / Om 13.30 uur en om
15.30 uur

DO 05/06

INFO

Infoavond Start2Stop / Hotel Karmel, Grote Markt 39 / 20 uur

OPEN

HUMOR

Kommil Foo – Breken (herneming) / cc ’t Schaliken / 20 uur
/ UITVERKOCHT

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

RAAD

INFO

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

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

UIT

UIT

Afterworkshopping / Stadscentrum / Winkels open tot 19 uur

Proclamatie leerlingen middelbare en hogere graad van
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans /
Hikstraat 28 / 19 uur

VERKOOP

Garageverkoop KWB Sint-Jan / Hoek Veldhoven en Krakelaarsveld / Van 9 tot 16 uur
Wim Winters – Klavechord-recital / Kasteel Le Paige / 20 uur

VR 06/06

ZA 07/06

KLASSIEK

ZO 08/06

UIT

Bioweek – Boerderijdag De Kijfelaar / Schravenhage 4 / Van
13 tot 17 uur

UIT

Sunday Goodies / Parochiezaal Morkhoven / Van 11 tot 18 uur

MA 09/06 UIT
DI 10/06

INFO
INFO

Veeprijskamp / Multifunctioneel terrein Herenthoutseweg
/ 13 uur
Zitdag Infopunt Dementie / ’t Convent, Begijnhof 17 / Van
14 tot 16 uur
Infomoment over de verhoogde tegemoetkoming / Buurthuis Diependaal, Musketstraat 100 / 13.30 uur

Van 11/06 TENTOON
tot 28/06

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst - Figuurlijk / Vitrine, Markgravenstraat 77 / Open op maandag, dinsdag en
woensdag van 13 tot 21 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur.

WO 11/06 INFO

Infomoment over de verhoogde tegemoetkoming / De Fakkel/De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 / 13 uur

THEATER

DO 12/06

VR 13/06

ZA 14/06

RAAD

22

Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

INFO

Infomoment over de verhoogde tegemoetkoming / De
Cirkel, Lierseweg 132 / 13 uur

THEATER

Unm – The House That Built Us / Everdongenlaan 7-9, 2300
Turnhout / 20.15 uur

INFO

Infosessie assistentiewoningen Sint-Anna / cc ’t Schaliken
/ 19 uur

INFO

Infomoment over de verhoogde tegemoetkoming / Dorpelshop, Spekmolenstraat 2 / 13.30 uur

THEATER

Unm – The House That Built Us / Everdongenlaan 7-9, 2300
Turnhout / 20.15 uur

THEATER

Unm – The House That Built Us / Everdongenlaan 7-9, 2300
Turnhout / 15 uur en 20.15 uur

SOCIO

Zomerfeest Bremdael / Ernest Claesstraat 54 / 13 uur

Van 14/06 TENTOON
tot 22/06
ZO 15/06

Unm – The House That Built Us / Everdongenlaan 7-9, 2300
Turnhout / 20.15 uur

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – Eindwerken /
Kasteel Le Paige / op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

UIT

Koninklijke Aloude Sint-Sebastiaansgilde – koningschieten /
Begijnhof / Van 14 tot 17 uur

SOCIO

Zomerfeest Bremdael / Ernest Claesstraat 54 / 13 uur
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DI 24/06

Van 25/06 UIT
tot 28/06

Braderie / Stadscentrum

DO 26/06

WK 2014

Zuid-Korea – België / Grote Markt / 22 uur

UIT

Proclamatie leerlingen lagere graad van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans / cc ’t Schaliken / 19 uur

LEZING

Feestzitting schatkamer / Sint-Waldetrudiskerk / 15 uur

UIT

Herentals Zingt / Grote Markt / 20 uur

RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

ZA 28/06
JULI
DI 01/07

WO 02/07 FIETS

Fietsgraveren / Dorpshuis Morkhoven / Van 13 tot 16 uur

DO 03/07

KLASSIEK

Donderse Dagen – beiaard Lakenhal / Grote Markt / 20.30
uur

VR 04/07

INFO

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

UIT

Afterworkshopping / Stadscentrum / Winkels open tot 19 uur

ZA 05/07

MUZIEK

Masako Honda – Bach-zomer / Sint-Waldetrudiskerk / 14 uur

ZO 06/07

UIT

Garageverkoop en buurtfeest / Diependaal

SPORT

Koninklijke Herentalse Basketbalclub – SummerThals3x3 /
Grote Markt / Van 10 tot 19 uur

MA 07/07 SPORT

Beweegweek – Initiatieles zumba / Buurthuis Diependaal /
Van 19 tot 20.30 uur

DI 08/07

Beweegweek – Initiatieles Zumba / Buurthuis Diependaal /
Van 19 tot 20.30 uur
Beweegweek – Zuid-Amerikaanse dans / Buurthuis
Diependaal / Van 19 tot 20.30 uur

SPORT

WO 09/07 SPORT
DO 10/07

VR 11/07

ZA 12/07

KLASSIEK

Donderse Dagen – beiaard Lakenhal / Grote Markt / 20.30
uur

SPORT

Beweegweek – Zuid-Amerikaanse dans / Buurthuis
Diependaal / Van 19 tot 20.30 uur

SPORT

Start to Run / Buurthuis Diependaal / 10 uur

SPORT

Zomerfietsen / Buurthuis Diependaal / Van 13.30 uur tot
16 uur

UIT

Feestmarkt / Stadscentrum / Van 8 tot 14 uur

SPORT

Beweegweek – linedancen / Buurthuis Diependaal / Van 19
tot 20.30 uur

MUZIEK

Masako Honda – Bach-zomer / Sint-Waldetrudiskerk / 14 uur

ZO 13/07

UIT

Zomerwandeling – Ter Vesten gaan / Lakenhal / 14.30 uur

DI 15/07

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwjk, Ring 27-29 / Van 17.30 uur tot 20.30 uur

OKRA Sint-Waldetrudis

DO 17/07

KLASSIEK

Donderse Dagen – beiaard Lakenhal / Grote Markt / 20.30 uur

Elke dinsdag

ZA 19/07

FIETS

Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 tot
16 uur

Elke woensdag

MUZIEK

Masako Honda – Bach-zomer / Sint-Waldetrudiskerk / 14 uur

Elke donderdag

MUZIEK

Overmacht - Park Edition II / Stadspark

ZO 20/7

UIT

Zomerfietstocht – Kempense waterwegen / Lakenhal /
14.30 uur

DI 22/07

RAAD

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

DO 24/07

KLASSIEK

Donderse Dagen – beiaard Lakenhal / Grote Markt / 20.30 uur

ZA 26/07

MUZIEK

Masako Honda – Bach-zomer / Sint-Waldetrudiskerk / 14 uur

ZO 27/07

UIT

Zomerwandeling – Herentals, hertogelijke stad / Lakenhal
/ 14.30 uur

DO 31/07

UIT

Herentals Fietst / Stadscentrum

UIT

Afterworkshopping / Stadscentrum / Winkels open tot 19 uur

UIT

Herentals Feest / Stadscentrum

UIT

Classico Boretti / Stadscentrum

AUGUSTUS
VR 01/08
ZO 03/08

Fietsgraveren / Dorpshuis Noorderwijk / Van 13 tot 16 uur

DO 07/08

MUZIEK

Donderse Dagen – Evil Empire Orchestra / Buitenplein cc 't
Schaliken / 20.30 uur

ZO 10/08

UIT

Zomerwandeling – Ziekenzorg door de eeuwen heen / Oude
Gasthuiskapel / 14.30 uur

MA 11/08 BLOED

ZO 17/08

RAAD

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Van 17.30 uur tot 20.30 uur
Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Elke donderdag

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

Petanque 't Convent / Van 14 tot 17 uur

Elke woensdag

Fietsen

Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86
Vertrek aan Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag

winterNormaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk /
wande13 uur
ling
Petanque Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur

Info: Karel, tel. 014-21 65 03

Elke donderdag

HOBBYCLUB
VOOR
DAMES

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

S-Sport
Elke dinsdag en
donderdag

dansen
Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder
voor
partner) Sportcomplex De Vossenberg / Van 9 tot
senioren 12 uur /

Elke dinsdag

PETANQUE, 't Convent / 13 uur
MINIGOLF, Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79
KAARTEN
OF BINGO
Fietsen

Info: Marie-Louise Bertels, tel. 014-21 99 79

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

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven,
Goorstraat 1 / Van 17.30 uur tot 20.30 uur

Elke
donderdag

MUZIEK

Donderse Dagen – Clearwater / Buitenplein cc 't Schaliken
/ 20.30 uur

Sportelen - Niet in juli en augustus

UIT

Zomerfietstocht – Trappelen in de vallei van de Aa / Lakenhal / 14.30 uur

MA 18/08 BLOED

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

Elke maandag

BADMINTON

Elke maandag

AQUAGYM Netepark / Van 15.20 tot 16.05 uur en van 16.15

Elke dinsdag

NORDIC
WALKING

Elke woensdag

senioren- De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur
fitness

Elke donderdag

BADMINTON

De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

AQUAFITNESS

Netepark / Van 9 tot 9.50 uur

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
Bekijk de openingsuren tijsens de zomerperiode op
www.facebook.com/peutersenzo

Elke vrijdagnamiddag

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

WO 20/08 FIETS

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

DO 21/08

MUZIEK

Donderse Dagen – The Fuckuleles + Mr. Sousa & The Barracudas / Buitenplein cc 't Schaliken / 20.30 uur

ZA 23/08

UIT

Uitreiking van de Nestor / cc 't Schaliken / 15 uur

OPEN

Infodag Centrum voor Volwassenenonderwijs DTL / kOsh
Campus Collegestraat, Collegestraat 46 / Van 10 tot 12 uur

Elke vrijdag

Van 24/08 KERMIS
tot 26/08

Kermis / Morkhoven

JONG

ZO 24/08

UIT

Zomerwandeling – Sagen en legenden / Lakenhal / 14.30 uur

DI 26/08

RAAD

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

UIT

Kermisjogging / Morkhoven

MUZIEK

Donderse Dagen – Along Comes Mary + DJ Captain Steel /
Buitenplein cc 't Schaliken / 20.30 uur
Septemberkermis / Grote Markt

DO 28/08

Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34
Fietsen
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93
Petanque 't Convent / Van 13.30 tot 17 uur
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37
LineSportcomplex De Vossenberg / Van 13.30 tot
dancen
15 uur / Info: Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78
Turnen

Elke woensdag

WO 06/08 FIETS

DO 14/08

actieve senior

Van 30/08 KERMIS
tot 08/09
ZA 30/08

OPEN

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

ZO 31/08

OPEN

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

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur
tot 17 uur
Netepark / Van 9.55 uur tot 11.50 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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BURGERZAKEN
Geboorten

Huwelijken

03/04

Gibbar, zoon van Giovanca Pieternella en Sula Ndaula

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

04/04

Flor, zoon van Elke Govaerts en Daan Goedemé

06/04

Sien (), dochter van Nathalie T’Syen en jef Haemhouts

Mehmet Akkus (Herentals) en Fadime Safak (Herentals)

08/04

Seth, zoon van Lies Gastmans en Dennis Peeters

10/04

julie, dochter van Kelly Van Lommel en Maarten jacobs

12/04

Casper, zoon van Linda Huypens en Dirk Wilbers

14/04

Hanne, dochter van An Geysen en Marco Schilders

16/04

Noor, dochter van Sara Van Vlerken en joeri jansen

18/04

Elena, dochter van Tine Van Gorp en Arnout De Cuyper

22/04

Alice, dochter van Barbara Dom en Philippe Maenderveld

Raf Claes (Herentals) en Ilse Bax (Herentals)

24/04

Sep, zoon van Ellen Verstappen en Luc de Peuter

Dirk Savels (Herentals) en Linda Van der Auwera (Herentals)

25/04

Alec, zoon van Michelle Mertens en Philippe Geudens

01/05

Ward, zoon van Lien Van Doninck en Ken Kenis

03/05

Ella, dochter van Sofie Van Cauwenberghe en Rudolph janse

06/05

Mari, dochter van jesse Gysels en Kristof Smolders

10/05

Abel, zoon van Ann Van der Flaas en jonathan De Laet

Overlijdens

Jean-Pierre Op de Weerdt (Herentals) en Daisy Verstricht (Herentals)
Theodorus Verkennis (Herentals) en Suzy Cornelis (Herentals)
Pieter Laureys (Herentals) en Sandy Schoovaerts (Herentals)
Joris Hoeylaerts (Herentals) en Marieke Van Hove (Herentals)
Bart Bertels (Herentals) en Isabel De Vooght (Herentals)
Robin Leysen (Herentals) en Gina Du Bosch (Herentals)

Huwelijksaankondigingen
Kris Van Noten (Herentals) en Michelle Van Rooy (Herentals)
Diégo Bormans (Herentals) en Tanja Van Damme (Herentals)
Tim Dieltjens (Herentals) en Isabelle Vleminx (Herentals)
Tom Steenackers (Herentals) en Sanne Renders (Herentals)
Raf Bertels (Herentals) en Kris Goormans (Herentals)

02/04

Paula Mols (84), echtgenote van August Mertens

Michiel Van Belle (Herentals) en Sara Pelckmans (Herentals)

03/04

Roger Ceuppens (70), echtgenoot van Renilde Liekens

Sidney Marinus (Herentals) en Nele Janssens (Herentals)

03/04

Maria Van Gestel (94), weduwe van Aloysius Beirinckx

06/04

Maria Van Even (78), weduwe van Henricus Domen

Francis janssens (Ranst) en Sally Govaert (Herentals)

07/04

Gustaaf janssens (74), echtgenoot van Helena Vercammen

07/04

Hugo Torfs (67), echtgenoot van Sabina Daems

08/04

Henri Cloots (81)

10/04

josephina janssens (74), echtgenote van Rogerius Neefs

10/04

Coleta Peeters (79), weduwe van Lodewijk Lachi

11/04

Maria Leysen (95), weduwe van Karel Verstrepen

13/04

Melania Rossenbacker (86), weduwe van Frans Hermans

13/04

Adolf De Boel (89), weduwnaar van Irena Sprengers

14/04

josephus Iva (81), echtgenoot van Carolina Van Genechten

14/04

Mathilde Helsen (82), echtgenote van René Daems

14/04

joseph Lambrechts (94), echtgenoot van jeanne Dreesen

15/04

juliette Thiels (87), weduwe van Lucien Groothaert

17/04

Anna Berré (75), echtgenote van Leonardus Van Lommel

17/04

Helena Malolepsza (89), weduwe van josephus Vanderveken

22/04

jozef Michiels (74), echtgenoot van Irma Verwimp

24/04

Gustaaf Vervoort (74), echtgenoot van Maria Van Camfort

24/04

Anna Heylen (86), echtgenote van Ernest Ooms

26/04

Bernadette Wouters (60), echtgenote van Ludovicus Laenens

27/04

josée Gevers (62), weduwe van Marcel Dejonghe

27/04

Petrus De Cat (74), echtgenoot van Maria Smeyers

30/04

Frieda Wagner (94), weduwe van jean Eylenbosch

02/05

Elisabeth Climan (87)

02/05

Renaat Willems (89), echtgenoot van Rosa Geens

03/05

Ludovicus Schoofs (88)

06/05

Simone Claesen (83), echtgenote van Victor Verstrepen

08/05

Luciaan Smolderen (61)

08/05

Margareta Lievens (83), weduwe van Hendrik Verheyen
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jan Geens (Herentals) en An Roeymans (Herentals)
Daan Janssens (Herentals) en Leen Tilkin (Herentals)
Chris Dillen (Herentals) en Suzanna Wagemans (Herentals)
Jelle Van Laer (Herentals) en Caroline Vleugels (Herentals)
Jan Proost (Herentals) en Jenny Verelst (Herentals)

Doe mee aan de kermisrommelmarkt
Van zaterdag 30 augustus tot maandag 8 september staat de
kermis weer op de Grote Markt. Het kermiscomité en het stadsbestuur zorgen voor enkele leuke extra's. Zo is er op zondag
7 september van 14 tot 18 uur een kermisrommelmarkt. Wilt
u deelnemen, schrijf u dan vóór woensdag 3 september in via
www.herentals.be/rommelmarkt of met het inschrijvingsformulier dat u vindt in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30,
2200 Herentals). U betaalt 5 euro per kavel van 3 meter. Kinderen
tot twaalf jaar die speelgoed aanbieden, nemen gratis deel. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde
bedrag op het rekeningnummer BE 33-0682-2305-3446.
Meer informatie:
technische dienst,
administratief centrum,
Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50,
technische.dienst@herentals.be

PARK
ROCK

vrijdag 20 juni 2014
18.30 u

11.30 u

stadspark Herentals

eigen drank niet toegelaten!

GuntheR D

hAlve
neuRO

meGA

Ambi
DeejAys

blAzinG ROw
emilliOn

tOCO
AFteRPARty

in jh 10R20
met gratis optredens vanaf 18.30 u

FMKP

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Aids-telefoon Vlaanderen			

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

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

Huisartsen
Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99

Anonieme Alcoholisten

078-15 15 15

014-22 22 00

Morkhoven en Noorderwijk 014-54 83 83

014-21 08 08

Child Focus

116000

Contact Center Personen met een handicap

Tandartsen

090-33 99 69

Stadsdiensten

014-28 50 50

0800-987 99

deN Babbelhoek

0472-22 86 71

praatgroep Nederlands voor anderstaligen
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00
014-21 40 73

Belastingen - Belgiëlaan 31

02-575 82 60

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

De Fakkel

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

014-22 17 81

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
Drughulp - Hofkwartier

00800-2123 2123
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

014-21 33 05

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

Kankertelefoon

078-15 01 51

NMBS - Herentals

03-229 56 14

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

OpWeg

014-23 18 80

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Info over wonen voor mensen met een handicap

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

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

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Tele-onthaal

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk

014-85 92 40

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Tekenacademie - Markgravenstraat 77

014-28 51 55

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Woonzorglijn

078-15 25 25

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan

014-22 04 44

Zelfmoordlijn

1813

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Ziekenvervoer (niet dringend)

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Zit Stil (ADHD)
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106

105
03-830 30 25

Spreekuren
De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de stadsdiensten.
U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot die diensten richten.
Staat u erop om de burgemeester of de schepenen te spreken, dan
kunt u bij hen terecht tijdens hun spreekuren in het administratief
centrum. U kunt bij hen langsgaan of u kunt bellen: 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
in juli en augustus alleen 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
Met vakantie van 20 juli tot en met 11 augustus
[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
In juli en augustus alleen na afspraak
Met vakantie van 28 juli tot en met 13 augustus
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden
Sport en personeel

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

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
GEEN ZITDAG OP WOENSDAG 13 AUGUSTUS

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

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
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

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
In juli en augustus alleen na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Fons Michiels

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

Spreekuren OCMW Herentals
- Sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en
maandagavond van 18 tot 19 uur
-	Zitdag in Dorpshuis noorderwijk: elke dinsdag van 9.30 tot
10.30 uur
- Zitdag in Dorpshuis Morkhoven: elke dinsdag van 11 tot 12 uur
-	
Dienst rechtshulp OCMW: maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9 tot 11.45 uur en maandagavond van 18 tot 20 uur
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openingstijden stadsdiensten
Ma

di

wo

do

vr

Administratief centrum
Gesloten op maandag 9 juni, vrijdag
11 juli, maandag 21 juli en vrijdag 15
augustus

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 9 juni, vrijdag
11 juli, maandag 21 juli en vrijdag 15
augustus

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 9 juni, vrijdag
11 juli, maandag 21 juli en vrijdag 15
augustus

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

bib Noorderwijk
Gesloten op maandag 9 juni en maandag 21 juli

18.00-20.00

RECYCLAGEPARK
Gesloten op vrijdag 11 juli en vrijdag 15
augustus

14.00-16.00

za

zo

10.00-16.00

10.00-12.00

09.00-18.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

JEUGDDIENST
Gesloten op maandag 9 juni, vrijdag
11 juli, maandag 21 juli en vrijdag 15
augustus

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 9 juni, vrijdag 11
juli, maandag 21 juli en van 11 tot en
met 15 augustus

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

SPORTDIENST
Gesloten op maandag 9 juni, vrijdag
11 juli, maandag 21 juli en vrijdag 15
augustus

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 9 juni, vrijdag
11 juli, maandag 21 juli en vrijdag 15
augustus

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

TOERISME HERENTALS
Gesloten op maandag 9 juni. Op vrijdag
11 juli, maandag 21 juli en vrijdag 15
augustus open van 10 tot 14 uur

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

STEDELIJKE WERKPLAATs
Gesloten op maandag 9 juni, vrijdag
11 juli, maandag 21 juli en vrijdag 15
augustus

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

RECREATIEBAD

14.00-21.00

14.00-21.00

14.00-21.00

14.00-21.00

DOELGROEPENBAD

17.00-21.00

15.30-19.00

14.00-21.00

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

08.30-14.30

10.00-14.00

10.00 - 14.00
in juli en augustus

14.00-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

15.30-20.00

16.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

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

HET NETEPARK

Openingstijden juli en augustus
Van 28 juni tot 31 augustus is het recreatiedomein elke dag open van 10 tot 21 uur. Het eerste uur kunt u enkel gebruikmaken van de
speeltuin. De zwembaden en het sport- en spelaanbod gaan open om 11 uur. Tijdens deze periode zijn het gebruik van de binnen- en
buitenzwembaden, de speeltuin en het sport- en spelaanbod in de toegangsprijs inbegrepen.

