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8zomersportkampen

respect voor onze groenarbeiders

de lente is in het land. In deze periode van het jaar brengen vele mensen 

hun tuin in orde en wordt er ijverig geplant en bewerkt. We nodigen familie 

en vrienden uit voor een barbecue en praten gezellig bij. Het voorjaar is dan ook een fijne tijd voor 

iedereen.

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 steeds minder chemi-

sche onkruidbestrijders mogen gebruiken. Maar we genieten allemaal graag van kleurig en goed 

onderhouden openbare parken en pleintjes, zonder zwerfvuil, zonder hondenpoep en zonder van-

dalisme. Laten we daarom zuinig zijn op onze openbare ruimte, en respect hebben voor het werk 

van de stedelijke arbeiders. Ze verdienen het.

Uw burgemeester, 

Jan Peeters

voorwoord...

Herdenkingsmonument voor alphonse Steurs

In de Molenstraat in Morkhoven wordt deze maand een monument 
onthuld ter nagedachtenis van Alphonse Steurs (1875-1955). Steurs 
was een belangrijk worstelaar, die een groot deel van zijn leven in 
Morkhoven woonde. Hij werd meermaals Belgisch kampioen, drie-
maal Europees kampioen, en in 1913, 1915 en 1916 zelfs wereldkam-
pioen. 

Al tijdens zijn jeugd bracht hij enkele jaren door bij zijn tante in Ber-
teneinde. Na zijn worstelloopbaan keerde hij terug naar Morkhoven. 
Hij liet een prachtig huis bouwen in de Molenstraat, waar hij tot aan 
zijn dood in 1955 bleef wonen. Dit huis, ‘de villa van Steurs’, werd vorig 
jaar afgebroken. Toen ontstond bij zijn familieleden en sympathisan-
ten het idee om een blijvende herinnering aan hem op te richten.

Steursfeesten op 9 en 10 mei

Het herdenkingsmonument, gemaakt door Morkhovenaar Remi Ber-
tels, wordt op zaterdag 9 mei onthuld. Vanaf 14 uur kunt u een wor-
steldemonstratie bijwonen in de sporthal (Streepstraat 2). daarna 
kunt u verder feesten op de meikermis die dit jaar een dag vroeger 
opent, ter ere van Alphonse Steurs. In het Dorpshuis kunt u ook een 
tentoonstelling bezoeken die aan hem gewijd is. die is open op zater-
dag 9 mei van 16 tot 20 uur en op zondag 10 mei van 10 tot 18 uur.
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Stad investeert fors in nieuwe voetpaden

In 2015 laat de stad een hele reeks voetpaden opnieuw aanleggen. Het gaat om de voetpaden 
in de waterloostraat, Bergenstraat, Arnhemstraat, Ieperstraat, Menenstraat, Zavelstraat, Zwa-
nenberg, Daalakker, Cardijnlaan, Oud-strijderslaan, noorderwijksebaan en Kolveniersstraat. Het 
schepencollege gunde de opdracht aan Hoogmartens Wegenbouw nv uit Opglabbeek voor de 
prijs van 1.267.104,87 euro.

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

Uw belastingaangifte via tax-on-web 

Uw belastingbrief in orde krijgen is vaak een hele klus. de meest gebruiksvriendelijke manier 
is het digitaal indienen van uw aangifte via www.tax-on-web.be. Het programma vult een deel 
van de gegevens automatisch in en begeleidt u bij het vervolledigen van uw aangifte. Om Tax-
on-web te gebruiken hebt u uw elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer 
nodig. wie een federaal token heeft, kan zich ook zo aanmelden.

Puk- en pincode kwijt?

Kent u uw pincode niet meer, kom dan met uw pukcode langs bij de dienst burgerzaken in het 
administratief centrum. U kunt er onmiddellijk een nieuwe pincode invoeren. Bent u zowel uw 
pin- als uw pukcode kwijt, vraag dan tijdig nieuwe codes aan via www.herentals.be/e-loket. 
Het duurt twee tot drie weken voor uw nieuwe codes aankomen.

Hulp nodig bij het invullen van uw belastingen?

Hebt u vragen bij het invullen van uw belastingbrief, neem dan contact op met het algemeen 
infonummer van de federale overheidsdienst financiën: tel. 02-572 57 57. de medewerkers 
van de personenbelasting helpen u ook elke werkdag van 9 tot 12 uur verder in RAC Den  
Hamer (Belgiëlaan 31). Breng alle nuttige documenten (belastingbrief, fiscale fiches, identi-
teitskaart) mee.

Vier basisregels voor het uitlaten van uw hond 

Vuile schoenen, een broek die in de wasmachine moet en een vieze geur in heel het huis: nie-
mand die het leuk vindt. Hondenpoep op straat blijft dan ook een van de grootste ergernissen 
van de inwoners en bezoekers van Herentals. En ook de medewerkers van de stad komen maar 
al te vaak hondenpoep tegen bij het opruimen van de straat of bij het werken in plantsoenen.  

de meeste hondeneigenaars dragen hun verantwoordelijkheid en de stad bedankt hen daar-
voor. Er zijn echter nog steeds enkele hardnekkige overtreders die moeilijk te overtuigen zijn. 
Voor hen zetten we de regels nog eens op een rijtje:

• U houdt uw hond steeds aan de leiband.
• U hebt hondenpoepzakjes bij de hand.
• U ruimt de hondenpoep van uw hond zelf op. 
• U gooit de volle zakjes in een openbare vuilnisbak of thuis in de restafvalcontainer. 

dit voorjaar voeren de gemeenschapswachten opnieuw een bewustmakingscampagne. Gedu-
rende twee weken spreken zij de hondeneigenaars aan die zij tegenkomen op hun ronde. daarna 
voert de lokale Politie Neteland het hele jaar door onaangekondigde controles uit. Wie de regels 
overtreedt, riskeert een gemeentelijke administratieve sanctie die kan oplopen tot 350 euro. 

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



enkele fabeltjes over roken

als u rookt onder een afzuigkap of bij een open raam is de rooklucht sneller weg.
Roken onder de afzuigkap of met de ramen en deuren open is geen oplossing. Het zal nooit 
alle schadelijke deeltjes verwijderen. de rook verspreidt zich immers door heel de woning 
en slaat neer op tapijten, meubels, gordijnen en andere materialen. Daardoor blijft u nog 
lang na het doven van de laatste sigaret schadelijke stoffen inademen. 

Ik kan niet stoppen met roken, ik heb het al geprobeerd.
Gemiddeld heeft een roker vijf tot zes pogingen nodig voor hij er in slaagt om te stoppen. 
Dat is volkomen normaal, want nicotine is een zeer verslavende drug. Stoppen met roken is 
een proces. terugval is zeker geen mislukking, maar een onderdeel van dat proces. De kans 
dat het de volgende keer wel lukt, wordt alleen maar groter.

Ik rook al twintig jaar, het heeft geen zin meer om te stoppen.
Twintig minuten na het stoppen met roken is er al een daling van de bloeddruk te zien. Na 
drie maanden begint het risico op een hartinfarct te dalen en verbetert de longfunctie. dit 
zijn maar enkele van de voordelen op korte termijn. Stoppen met roken heeft dus altijd zin, 
ongeacht de leeftijd.
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Subsidie voor  
zwaluwnesten
Zwaluwen zijn gemakkelijk herkenbare 
en graag geziene vogels. Hun aanwezig-
heid in de buurt van huizen en boerde-
rijen werd lange tijd als vanzelfsprekend 
beschouwd. Maar de laatste twintig 
jaar neemt hun aantal drastisch af. Om 
de zwaluwen te ondersteunen geeft de 
stad een subsidie aan mensen die een 
huis hebben waar zwaluwen nestelen. 
de subsidie geldt voor nesten van de 
huiszwaluw, boerenzwaluw en gier-
zwaluw (hoewel die laatste geen echte 
zwaluw is). U kunt de subsidie in juni en 
juli aanvragen via www.herentals.be/
aanvraagformulier-subsidie-zwaluwen. 

Stad bestrijdt  
processierupsen 
Weldra duiken de eerste eikenproces-
sierupsen opnieuw op. deze behaarde 
rupsen kunnen ernstige jeukhinder 
veroorzaken. daarom laat de stad de 
rupsen en nesten op openbaar do-
mein verwijderen door een profes-
sionele firma. de stad heeft hiervoor  
een budget van 20.000 euro. Geef  
uw meldingen door aan de dienst  
milieu via tel. 014-28 50 50 of  
www.herentals.be/meldingsformulier. 
Hebt u rupsen of nesten in uw tuin die 
geen gevaar vormen voor de openbare 
veiligheid, dan bent u zelf verantwoor-
delijk voor de bestrijding.

57ste Provinciale Veeprijskamp op pinkstermaandag  
Op maandag 25 mei organiseren het 
stadsbestuur en de landelijke raad al 
voor de 57ste keer een veeprijskamp. 
de veeprijskamp vindt plaats op het 
multifunctionele terrein aan de He-
renthoutseweg, ter hoogte van het 
voetbalterrein. Op het programma 
staan demonstraties en wedstrij-
den met paarden, pony’s, schapen, 
geiten, ezels en rundvee. tijdens de 
pauze kunt u de G-sportruiters aan 
het werk zien. 

Naar goede gewoonte is er weer heel wat randanimatie. In de ruime feesttent kunt u terecht voor 
een hapje en een drankje. Voor de allerkleinsten is er een tekenhoek en een groot springkasteel. 
Aan de kleinveestand kunt u van dichtbij kennismaken met kippen, eenden, konijnen en cavia’s. 
Ook de jachthoornblazers zijn op het appel en een gezellige boerenmarkt met hoeveproducten 
en ambachten maakt het plaatje compleet. U kunt er onder andere een speculaasbakker, een 
kaasmaker en een imker aan het werk zien. de veeprijskamp start om 13 uur. de toegang is gratis.

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

Breng je PMD-zak naar het 
containerpark 

en ontvang een leuke attentie 

zaterdag 9 mei 
van 9 tot 12 uur

Werelddag zonder tabak

de tabakoloog helpt!
Op 31 mei is het Werelddag Zonder Tabak. dat is een uitstekend moment om te kiezen voor 
een leven zonder tabak. Mensen die willen stoppen met roken, kunnen bij een tabakoloog 
terecht. deze specialist werkt samen met u een manier uit om te stoppen met roken. dat kan 
in groep of individueel. 

de eerste consultatie kost tussen 30 en 50 euro. daarna betaalt u 20 tot 40 euro. Belangrijk om 
te weten is dat u van uw ziekenfonds om de twee jaar een terugbetaling voor acht consulta-
ties bij een erkend tabakoloog of huisarts kunt krijgen. U vindt een tabakoloog in de buurt op 
www.vlaanderenstoptmetroken.be.

Of liever op een andere manier? 
• Bel naar Tabakstop (tel. 0800-111 00) of surf naar www.tabakstop.be.
• download de iCoach-app of surf naar www.stopsmokingcoach.eu.

Meer informatie
dienst milieu, administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, 
info@herentals.be
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Wat is gezinszorg?

Een dienst voor gezinszorg ondersteunt mensen die tijdelijk of de-
finitief niet in staat zijn om voor hun huishoudelijke taken en hun 
hygiënische verzorging op zich te nemen. Het gaat dan om ouderen, 
zieken, personen met een beperking en sommige gezinnen.

Gezinszorg is thuiszorg op maat. de medewerkers van een dienst 
gezinszorg zijn geschoolde verzorgenden. Zij helpen u thuis bij uw  
persoonlijke verzorging en doen huishoudelijk werk. dat kan be-
staan uit:

• gezonde en aangepaste maaltijden klaarmaken
• de boodschappen doen
• hygiënische verzorging 
• helpen bij de vaat, de was, de strijk en het verstelwerk
• baby’s en kinderen verzorgen
• de woning (beperkt) onderhouden
• helpen bij zinvolle en aangepaste vrijetijdsbesteding

Hoeveel kost gezinszorg?

de prijs van gezinszorg wordt berekend volgens uw inkomen en 
hulpbehoevendheid.

Waar kunt u gezinszorg aanvragen?

U kunt gezinszorg aanvragen bij:
• thuiszorg Kempen (in samenwerking met het OCMw),  
 Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, gsm 0471-09 30 97,  
 tina.cox@iok.be 
• Landelijke thuiszorg, nonnenstraat 12 bus 2, tel. 014-86.11.50, 
 Lt.noorderkempen@kvlv.be, www.landelijkethuiszorg.be
• Familiehulp, Greesstraat 11/C, tel. 014-28 32 20,   
 herentals@familiehulp.be, www.familiehulp.be
• De Voorzorg, de Liberale Mutualiteit en het Vlaams en neutraal 
 Ziekenfonds

Wat is huishoudhulp?

Een dienst huishoudhulp helpt u bij het onderhoud van uw woning, 
de boodschappen, de was, de strijk en het koken. Iedereen kan huis-
houdhulp vragen. dat moet gebeuren via een erkend dienstenbe-
drijf. 

Hoeveel kost huishoudhulp?

U betaalt met dienstencheques een vaste prijs van 9 euro per uur. 
die kostprijs kunt u inbrengen in uw jaarlijkse belastingaangifte. Na 
de fiscale verrekening kost een dienstencheque u nog 6,30 euro. 

Belastingkrediet

Mensen met een laag inkomen kunnen gebruikmaken van huishoud-
hulp via een belastingkrediet. U vraagt de terugbetaling aan door 
het fiscale attest van de dienstencheques bij uw belastingaangifte 
te voegen. Als u geen belastingbrief ontvangt, moet u die zelf aan-
vragen bij het lokale belastingkantoor (RAC Den Hamer, Belgiëlaan 
31). Meer informatie over het belastingkrediet krijgt u bij de fOd 
financiën (tel. 02-572 57 57) of bij de dienstenbedrijven. 

Waar kunt u huishoudhulp aanvragen?

• Dienstenbedrijf ’t Gerief, Lichtaartseweg 22, tel. 014-28 57 57,   
 info@tgerief.be, www.tgerief.be
• Dienstenbedrijf Puuur, Herenthoutseweg 44/C, tel. 014-25 96 20,   
 puuur.herentals@ons.be, www.puuur.be (let op de 3 u’s!)
• PIt ( in samenwerking met de Christelijke Mutualiteit),   
 tel. 078-15 00 45
• Het Onafhankelijk Ziekenfonds, De Voorzorg, de Liberale Mutualiteit
• Interimkantoren

Een vrouwelijke zelfstandige kan een aanvraag doen voor 105 gratis 
dienstencheques wanneer zij na de geboorte van haar kind of kinde-
ren haar activiteit herneemt. Meer info verneemt u via uw sociaal 
verzekeringsfonds.

GezInSzOrG

Bent u een vrouwelijke zelfstandige? 

HUISHOUdHULP
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Praatgroep voor blinden
en slechtzienden
Praatgraag is een praatgroep voor blin-
den en slechtzienden. Op vrijdag 22 mei 
om 14 uur komt de groep voor het eerst 
samen in Bistro de Swaen (Belgielaan 1). 
Hebt u zin in een leuke babbel met ande-
re blinden en slechtzienden uit de buurt, 
kom dan zeker langs. Bistro de Swaen ligt 
vlakbij de bushalte op de Belgiëlaan en op 
800 meter van het station. Hebt u moeite 
om het adres te vinden, dan haalt de or-
ganisatie u op aan het station.

Meer informatie: Ann Van Gils, 
tel. 014-73 44 87, gsm 0477-40 51 57

Budget(praat)café 
Tijdens het budget(praat)café kunt u op 
een ontspannen manier praten over al-
les wat te maken heeft met het budget. 
Op maandag 4 mei bent u welkom in de 
dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 37). Het 
gesprek vertrekt vanuit de vraag hoe 
reclame ons koopgedrag beïnvloedt. 
Op woensdag 13 mei kunt u terecht in 
de Cirkel (lierseweg 132). die dag is het 
thema vrije tijd. Het budget(praat)café 
is gratis. Iedereen is welkom van 13.30 
uur tot 16 uur en inschrijven is niet no-
dig. de koffie en koekjes staan klaar.

Meer informatie: Nancy Blockx, 
nancy.blockx@cawdekempen.be, 
gsm 0470-10 93 21

armoede, wat is dat  
eigenlijk?
Denise Verhaert, coördinator van vzw 
De Fakkel, geeft op woensdag 27 mei 
om 20 uur een lezing over hoe de fak-
kel armoede en uitsluiting in onze maat-
schappij wil bestrijden, samen met de 
betrokkenen. Na de lezing kunt u vra-
gen stellen en gezellig een wijntje drin-
ken. De toegang is gratis, maar enkel als 
u inschrijft, bent u zeker van een plaats.

Meer informatie en inschrijvingen:  
HuisvandeMens, tel. 014-85 92 90,  
herentals@demens.nu

Computers? Internet? Wij helpen u op weg!
Wilt u leren werken met een computer en kennismaken met het internet? Of bent u klaar voor 
een gespecialiseerde cursus Excel of PowerPoint? Dienstencentrum ’t Convent en ’t Peeseeke 
helpen u op weg.

In ’t Peeseeke aan de lierseweg 132 (in 
het gebouw van de Kringwinkel) kan ie-
dereen cursussen volgen. Schrijf u in via 
tel. 014-24 66 97 of peeseekeherentals@
gmail.com. U kunt ook langskomen tijdens 
de vrije inloopmomenten op maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag van 13 
tot 16 uur en op vrijdag van 10 tot 12 uur. 
Er is altijd een begeleider aanwezig.

Voor 55-plussers heeft dienstencentrum 
’t Convent een groot aanbod aan be-
ginners- en vervolgcursussen en ge-
specialiseerde cursussen. de meeste cursussen vinden plaats in het Begijnhof 17 maar er zijn  
ook cursussen in het dorpshuis van Noorderwijk. Op beide locaties kunt u op vrijdagnamid-
dag vrij komen oefenen, surfen, mailen en chatten. Er is altijd een begeleider aanwezig. Voor  
meer informatie kunt u contact opnemen met het dienstencentrum via tel. 014-28 20 00 of  
dienstencentrum@ocmwherentals.be.  

Week van de Opvoeding 
‘Opvoeden in je buurt’ is van 16 tot 23 mei het thema tijdens de week van de Opvoeding. Het be-
tekent dat u als ouder uw kind niet alleen hoeft groot te brengen. U doet het samen met familie, 
leerkrachten, jeugdwerkers, vrienden en buren. Met hen ideeën en informatie uitwisselen over 
opvoeden kan deugd doen. Elke ouder heeft immers af en toe vragen of twijfels. 

Hebt u bijvoorbeeld vragen over gezonde voeding? Kom dan op dinsdag 19 mei samen met uw 
baby of peuter naar het buurthuis van Diependaal (Musketstraat 100). Van 9 tot 12 uur stelt de 
jongerenwerker van Peuters & Zo er de speelbox Ik Eet Gezond voor. In de box zitten leuke spel-
letjes rond gezond eten en drinken. U kunt deze speelbox een week gratis lenen. 

 
Meer informatie: An Van Mechelen, tel. 014-24 66 47, an.vanmechelen@isom.be

Interesse? Neem contact op met het OCMW via tel. 014-24 66 41 of info@ocmwherentals.be.

Groep Assistentiewoningen Sint-Anna 
verkoopt obligaties met woonrecht 
voor flats aan het woonzorgcentrum.

Meer informatie: www.ocmwherentals.be

Al meer dan 50% verkocht!



mei 20156

PROGRAMMA CC 't SCHALIKEn

theater Stap, Luc nuyens en Frank dierens  
de bank 
Zaterdag 2 mei om 20 uur in de schouwburg

Acteurs luc Nuyens en frank dierens speelden al 
meermaals samen bij onder anderen De Roovers en 
Theater froefroe. Ze wilden al lang een voorstelling 
maken en het podium delen met Theater Stap. Met 
De bank is het eindelijk zover. Auteur en illustrator 
Paul Verrept schreef voor dit project een nieuwe 
tekst. Een tekst over iemand die aan de zijlijn van het 
leven staat en toekijkt, zonder dat hij volwaardig aan 
dat leven deelneemt. 

toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenpas)

Warre Borgmans, Jokke Schreurs en Big dave reniers   
Blèten (try-out) 
donderdag 7 mei om 20 uur in de schouwburg

UItVERKOCHt

Het Collectief   
Quatuor pour la fin du temps  
Vrijdag 8 mei om 20 uur in de Sint-Catharinakerk in 
het Begijnhof

Het Collectief heeft zich al ruim vijftien jaar in de ka-
mermuziek van de twintigste eeuw verdiept. Voor 
dit concert heeft Het Collectief een heel bijzonder 
werk geselecteerd: Quatuor pour la fin du temps. de 
franse componist Olivier Messiaen (1904-1992) componeerde dit apocalyptische visioen in 1941 
in het krijgsgevangenenkamp van Görlitz. Hij schreef het voor enkele aanwezige professionele 
muzikanten: een violist, een cellist, een klarinettist en zichzelf op piano.

toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

Het eenzame Westen   
Het eenzame westen 
Donderdag 28 mei om 20 uur in de schouwburg, inleiding om 19.15 uur

In het eenzame westen ligt een dorp. In dat dorp le-
ven twee broers op voet van oorlog met elkaar. Na-
dat de ene hun vader vermoordde, trok de andere 
letterlijk een streep door het ouderlijk huis. Nu ei-
gent hij zich alles toe. Een onhoudbare situatie.
Het Eenzame Westen is een nieuw gezelschap met 
als artistieke kern Lien Degraeve, Mathias Sercu en 
tom ternest. Deze drie west-Vlaamse acteurs spelen 
bij verschillende andere gezelschappen (De Spelerij, 
Kopergietery, de Queeste, t,arsenaal, ntGent) of zijn bekend van hun televisiewerk (De Roden-
burgs, Danni Lowinski, Marsman).

toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas)

Cc 't Schaliken schakelt  
over op ledverlichting  
Cultuurcentrum ’t Schaliken investeert 
in een zuinigere verlichting. Zo wor-
den de lampjes die de permanente 
tentoonstelling in de foyer belichten, 
vervangen door leds. Vorig jaar al 
werden in de foyer bij wijze van test 
vijf ledlampen aangebracht, om zicht 
te krijgen op kleuren en spreiding. Nu 
vervangt het cultuurcentrum er alle 35 
halogeenlampen. Ook in de zaal en de 
traphal van de schouwburg schakelt 
het cultuurcentrum over op ledver-
lichting. de zestien theaterspots met 
halogeenlampen van 500 watt worden 
vervangen door leds van 50 watt.

deze ledverlichting is heel duurzaam. 
de levensduur is ongeveer vijftig keer 
langer dan die van een gewone lamp. 
led is ook minder breekbaar. de ver-
vanging van de verlichting maakt deel 
uit van het Burgemeestersconvenant. 
de stad Herentals heeft deze verbin-
tenis ondertekend om de energie-ef-
ficiëntie en het gebruik van duurzame 
energiebronnen op zijn grondgebied 
te verhogen. Concreet betekent dit dat 
de stad Herentals zijn CO2-uitstoot met 
twintig procent wil verminderen tegen 
2020.

www.burgemeestersconvenant.eu

Info en tickets: 

Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, 
cultuurcentrum@herentals.be, 
www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
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vzw ter Vesten   
Meidagen: Kinderen op het Kasteel
Van zaterdag 9 mei tot en met zondag 24 mei in kasteel Le Paige
Open op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

naar jaarlijkse traditie nodigt vzw ter Vesten in de maand mei kinde-
ren uit voor een samenwerkingsproject. de leerlingen van de Stede-
lijke Academie voor Beeldende Kunst werken rond een zelfgekozen 
thema. Ouders, grootouders, kennissen en andere kunstminnaars 
zijn van harte welkom om het resultaat te komen bewonderen.

Extra: 
Op zondag 10 mei, van 14 tot 18 uur, organiseert ter Vesten Open Park. In het park kunt u op-
tredens bijwonen van verschillende muziekgezelschappen en oude volksspelen proberen. Verder 
kunt u genieten van ijsjes en een fris drankje.

de toegang is gratis.

Hugo Van Genechten   
KARI - In de war
Van zaterdag 23 mei tot en met zondag 14 juni in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur 

Voor KARI - In de war liet kunstschilder Hugo Van Genechten zich 
inspireren door de oorlog in Irak. de werken zijn gebaseerd op persfoto's uit binnen- en buiten-
landse kranten en weekbladen. Zijn aandacht gaat niet zozeer uit naar de impact van de oorlog 
op de natie als wel naar de desastreuze gevolgen voor de agressor zelf. de schilderijen in acryl op 
doek bevatten harde lijnen en hebben een duidelijk figuratief karakter. la Galeria in San Juan de 
los Terreros in Spanje toonde de reeks enkele jaren geleden voor het eerst.

de toegang is gratis.

PROGRAMMA CC 't SCHALIKEn

Bart Van Loo & eddy et Les Vedettes    
Chanson, une belle histoire
Zaterdag 30 mei om 20 uur in de schouwburg

UItVERKOCHt

andrea Voets    
latin lovers (aperitiefconcert)
Zondag 31 mei om 11 uur in de lakenhal

Tweeduizend jaar geleden schreef Ovidius zijn Ars 
amandi, de complete liefdesgids voor iedereen die 
hulp kan gebruiken op het liefdespad. Samen met 
de Romeinse dichter tillen harpiste Andrea Voets en 
kalligraaf Yves leterme uw beminnend vermogen 
naar een hoger niveau. Andrea en Yves vormen een uniek duo. Ooit leerling en leerkracht, nu 
collega-kunstenaars die elk de grenzen van hun eigen vakgebied opzoeken en elkaar vinden op 
het snijvlak ervan.

toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas), inclusief aperitief

Seizoen 2015-2016  
dit cultureel seizoen loopt op zijn laat-
ste benen, maar u kunt al uitkijken naar 
seizoen 2015-2016. Cultuurcentrum ’t 
Schaliken heeft opnieuw een program-
ma vol humor, theater, muziek en lite-
ratuur samengesteld. Wie mag u ver-
wachten? wel, wat dacht u van Bruno 
Vanden Broecke, toneelhuis, ntGent, 
De Frivole Framboos, Hugo Matthijsen, 
Gili, Lorenzo Gatto en Yossif Ivanov, 
Günther neefs, Jef neve, Les truttes, 
Rudi Vranckx, Lieve Blancquaert of tom 
lanoye?

Als u de laatste drie seizoenen een tic-
ket bij cultuurcentrum ’t Schaliken hebt 
gekocht, vindt u de brochure eind mei 
in uw brievenbus. Wilt u ook graag een 
gratis brochure ontvangen? Mail of bel 
dan uw gegevens door. 

de ticketverkoop start op woensdag 3 
juni 2015. U kunt dan online tickets be-
stellen.

TENTOON



mei 20158

SPORt

turbozwemmen tijdens 
de zomervakantie
In de zomervakantie kunnen kinderen 
vanaf drie jaar zwemlessen volgen in 
het netepark. Kinderen met een di-
ploma van 25 meter schoolslag leren 
andere zwemstijlen of kunnen zich ver-
volmaken. Ook overlevingszwemmen 
staat op het programma. Het gaat om 
een reeks van tien lessen. U kunt kie-
zen voor de lessenreeks van 6 juli tot 
en met 17 juli of van 17 augustus tot en 
met 28 augustus. Inschrijven kan vanaf 
maandag 18 mei op www.uitinheren-
tals.be/turbozwemmen. 

Provinciale Sporteldag   
voor vijftigplussers 
Op donderdag 11 juni zijn alle vijftig-
plussers welkom in vrijetijdscentrum 
de Mixx in Herselt voor de jaarlijkse 
provinciale Sporteldag. U kunt er spor-
ten in uw eigen tempo en genieten 
van koffie met taart en een muzikaal 
optreden. deelnemen kost 10 euro. de 
stad Herentals zorgt voor busvervoer. 
U kunt tot maandag 1 juni inschrijven 
bij de sportdienst (tel. 014-28 52 50, 
sportdienst@herentals.be).

Meer informatie

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

zomersportkampen
Zin in een sportieve zomervakantie? Kleu-
ters, kinderen en jongeren kunnen zich 
deze zomer opnieuw uitleven op tal van 
sportkampen voor klein en groot. Voor G-
sporters zijn er de G-sportkampen. 

de sportkampen voor kinderen van de 
lagere school en het middelbaar vinden 
plaats van 6 tot 10 juli, van 13 tot 17 juli, 
van 27 tot 31 juli, van 3 tot 7 augustus en 
van 10 tot 14 augustus. Op het programma staan circus, gym, atletiek, balspelen, slagspe-
len, waterplezier, een indianenkamp en nog veel meer extreem sportplezier. 

nieuw! Van 6 tot 10 juli kunnen kinderen van de eerste en tweede graad van het lager 
onderwijs deelnemen aan het techniek-en-omnisportkamp. Van 3 tot 7 augustus is er een 
techniek-en-omnisportkamp voor kinderen tussen 9 en 11 jaar met hoogbegaafdheid. deze 
twee kampen lopen in samenwerking met de vzw Arkades.

deelnemen kost tussen 75 en 112 euro voor een volledige week. deelnemers uit Herentals 
krijgen 20 procent korting. Houders van een Vrijetijdspas genieten 50 procent korting. Deze 
kortingen gelden niet voor de kleutersportdagen.

kleutersportkampen

Van 13 tot 17 juli, van 3 tot 7 augustus en van 10 tot 14 augustus zijn er ook sportkampen 
voor kleuters geboren in 2010 en 2011. Kleuters betalen 15 euro per sportdag.

G-sportdriedaagse voor kinderen met autisme

Van 17 tot 19 augustus kunnen kinderen 
van 8 tot 12 jaar met autisme kennisma-
ken met circus, reuzenspelen, estafette-
spelen en bowling. de activiteiten vinden 
plaats in De Vossenberg van 9 tot 16 uur. 
Er staat ook een daguitstap naar het Zil-
vermeer op het programma, voor een ini-
tiatie zeilen. de deelnameprijs bedraagt 
60 euro. de sportdriedaagse wordt bege-
leid door monitoren die ervaring hebben 

met autisme. Het kamp verloopt in een rustige omgeving en volgens vaste dagprogramma’s.

G-sporttweedaagse voor kinderen met adHd

Op 20 en 21 augustus kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar met ADHD kennismaken met judo, 
dans, expressie, estafettespelen, een reis rond de wereld en het circus. Het sportkamp vindt 
plaats in De Vossenberg, elke dag van 9 tot 16 uur. Deelnemen kost 30 euro. De sporttwee-
daagse wordt begeleid door monitoren die ervaring hebben met AdHd. Het kamp verloopt in 
een rustige omgeving en volgens vaste dagprogramma’s.

Inschrijven voor de sportkampen kan vanaf maandag 18 mei 
via www.uitinherentals.be/sportkampen. daar vindt u ook alle informatie terug. 



mei 2015 9

AAnKOnDIGInGEn

theaterspektakel –  
miserie met het  
mysterie 
Theaterspektakel brengt met Mise-
rie met het mysterie een nieuwe He-
rentalse revue, met natuurlijk enkele 
knipogen naar de lokale situatie. Het 
verhaal? Herentals heeft het ver ge-
schopt in de bekende quiz de Slimste 
Gemeente. Ze spelen de finale tegen 
een knappe quizploeg uit Turnhout. Na 
het stellen van de laatste vraag: ‘wat is 
de hoofdstad van de Kempen?’ lopen 
de discussies hoog op. fictie en reali-
teit worden fijntjes vermengd, en zoals 
altijd berusten eventuele gelijkenissen 
met bekende figuren op louter toeval. 
Mis dit komische spektakel met live-
muziek en dans niet.

De voorstellingen vinden plaats op 15, 
16, 17, 21, 22 en 23 mei in de schouw-
burg van cultuurcentrum ’t Schaliken. 
Tickets kosten 11 euro (10 euro voor 
–26j, +55j en groepen van minstens 
15 personen). Reserveren kan via het 
cultuurcentrum, tel. 014-28 51 30,  
cultuurcentrum@herentals.be of  
http://tickets.schaliken.be.

Garageverkoop 
in Herentals 
KwB Sint-Jan organiseert een nieuwe 
editie van zijn succesvolle garagever-
koop. die vindt plaats op zaterdag 23 
mei van 8.30 tot 16 uur in de straten 
van Sint-Janneke en de Molekens. 
Verkopers uit verder afgelegen stra-
ten kunnen zich installeren op het 
plein op de hoek van Veldhoven en 
Krakelaarsveld. Inschrijven voor de 
verkoop kan nog tot 17 mei en kost 3 
euro. Op de dag van de verkoop kunt 
u op het plein gratis een lijst krijgen 
met de deelnemers, de aangeboden 
koopwaar en een wegbeschrijving. 

Meer informatie en inschrijvingen: 
Jos Janssens, gsm 0472-93 36 80, 
krakel.janss@telenet.be

Cultuurcafé met katrien Snoeys 
Katrien Snoeys volgde als kind enkele pianolessen 
en ontdekte kort daarna, tot groot jolijt van de 
buren, het drumstel. Later kwam daar ook de gi-
taar bij. Inmiddels schrijft zij zelf Nederlandstalige 
nummers. Op zaterdag 30 mei treedt Katrien op 
in het Cultuurcafé. Naast haar eigen werk brengt 
ze ook enkele covers, waaronder een aantal per-
soonlijke interpretaties van oude, Italiaanse num-
mers. Het Cultuurcafé vindt plaats in het funda-
tiehuis op het Begijnhof en start om 20 uur. de 
deuren gaan open om 19 uur. de toegang is gratis.

wilt u zelf een optreden geven in het Cultuurcafé, 
dan kunt u met uw voorstel terecht bij de cultuur-
raad (info@cultuurraadherentals.be) of cultuur-
centrum ’t Schaliken (Grote Markt 35).

Jean Bosco Safari brengt gospel naar morkhoven 
de gospelmuziek ontstond uit de ritmische liederen die 
Afrikaanse slaven op de katoenplantages zongen om de 
pijn van het harde werk te verlichten. Geleidelijk wer-
den deze gezangen ook opgenomen in religieuze vie-
ringen. de liederen zijn altijd hoopvol en gemaakt om 
mensen te verbinden in lief en leed.

Op vrijdag 29 mei om 20 uur geeft Jean Bosco Safari 
samen met zijn zangers en muzikanten een gospelop-
treden in de Sint-niklaaskerk in Morkhoven. Kaarten 
kosten 15 euro in voorverkoop en 18 euro aan de kassa. 
Houders van een Vrijetijdspas betalen 5 euro. U kunt de 
kaarten kopen bij de dienst toerisme (Grote Markt 35) 
en van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 uur in het 
Sint-Baafshuis in noorderwijk (Ring 9).

Meer informatie: www.heiligehuisjes.be

numismatica herdenkt de Lusitania 
Op 7 mei 1915 torpedeerde een duitse onderzeeër de oceaanstomer de lusitania. daarbij 
kwamen 1.200 opvarenden om het leven, onder wie 128 Amerikanen. Door de aanval  raak-
ten de Verenigde Staten rechtstreeks betrokken bij de Eerste wereldoorlog. Om de ramp te 
herdenken werden speciale munten geslagen. die kunt u op zondag 10 mei bewonderen op de 
maandelijkse muntenbeurs van Numismatica. Iedereen is tussen 8.30 uur en 12 uur welkom in 
de Sint-Antoniuszaal (Kapucijnenstraat 7). De club viert die dag ook haar elfde verjaardag en 
trakteert alle aanwezigen op koffie en taart.

Meer informatie: www.numismatica-herentals.be
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Lenterecital 
Herentalsenaren Sarah Garcia-Salva-
dor, Jan wouters en Rossella Miglionico 
studeren aan het lemmensinstituut 
in leuven. Als voorbereiding op hun 
masterproeven klassieke zang en piano 
geven zij op zaterdag 16 mei om 15 uur 
een try-outconcert in de auditiezaal 
van de Stedelijke Academie voor Mu-
ziek, woord en Dans (Hikstraat 28). Op 
het programma staan liederen, aria's en 
pianowerken van onder meer Mozart, 
Bach en Elgar. Tickets kosten 10 euro of 
8 euro (–26-jarigen) in voorverkoop en 
12 euro of 10 euro (–26-jarigen) aan de 
kassa.

Meer informatie en tickets: 
sarahgarciasalvador@hotmail.com,  
gsm 0495-78 22 26

kleuterdans in  
de Vossenberg 
Kinderen van drie tot vijf jaar kunnen 
meedoen aan de nieuwe reeks kleuter-
dans van de Gezinsbond. Op woensdag 
6, 13, 20 en 27 mei leven zij zich uit op 
de leukste muziekjes. de lessen vinden 
telkens plaats van 14 tot 15 uur in de 
danszaal van De Vossenberg (Markgra-
venstraat 93). deelnemen kost 17 euro 
voor leden van de Gezinsbond en 20 
euro voor niet-leden.

Meer informatie en inschrijvingen:  
kids.gezinsbondherentals@gmail.com, 
www.gezinsbondherentals.be 

dienstencentrum ’t Convent 
Quiz voor senioren

Op dinsdag 19 mei kunnen 55-plussers komen quizzen in dien-
stencentrum ’t Convent. De quizmaster start om 13.30 uur en 
heeft heel wat leuke vragen en opdrachten in petto. Een team 
bestaat uit 4 of 5 personen. deelnemen kost 1 euro per per-
soon.

Bezoek aan het inleefhuis

denkt u dat rondkomen met een beperkt inkomen gewoon 
een kwestie is van zuinig zijn? Ondervind het zelf op dinsdag 
26 mei in het inleefhuis. We spreken af om 13.45 uur aan de 
Kringwinkel (Lierseweg 132). De rondleiding start om 14 uur en duurt ongeveer een uur. Deel-
nemen is gratis, maar u moet wel voor woensdag 20 mei inschrijven. 
 
Wat kan ik doen met mijn elektronische identiteitskaart?

Op woensdag 6 mei kunt u in ’t Convent leren hoe u uw elektronische identiteitskaart kunt 
gebruiken. de workshop duurt van 14 tot 16 uur en is gratis. Schrijf u nog snel in bij het dien-
stencentrum.

tax-on-web

Op woensdag 20 en 27 mei kunt u in het dorpshuis van Noorderwijk terecht voor een les Tax-
on-web. Een vrijwilliger helpt u op weg, zodat u thuis zelf aan de slag kunt. Iedereen is welkom 
van 9.30 uur tot 12 uur. Deelnemen is gratis, maar u moet wel vooraf inschrijven.

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

eerste grote prijs effe Bolle 
Op zondag 10 mei organiseren wielerclub Effe Bolle en de Vlaamse wielrij-

dersvereniging (VwV) de eerste Grote Prijs Effe Bolle. De start bevindt zich aan café 
de Snelle duif in de Streepstraat in Morkhoven. daar kunt u zich ook inschrijven. Om 14 uur 
begint de wedstrijd voor veertigplussers (categorie C, D en E). Zij rijden twaalf rondes van 5,2 
kilometer. Om 16 uur starten de twintigers en dertigers (categorie A en B). Zij rijden 17 rondes. 
Vanaf 12 uur zijn er versnaperingen en frisse dranken te verkrijgen in de tent naast het café.

Meer informatie: gsm 0495-19 10 05

La Chouffe natuurloop 
Op zaterdag 16 mei vindt de eerste editie van de la Chouffe Natuurloop plaats. Zowel lopers als 
wandelaars kunnen deelnemen. Starten kan tussen 10 en 12 uur aan de winkel Angel dreams 
(Lichtaartseweg 80). Een parcours van 5,5 of 10 kilometer leidt u door de Herentalse bossen 
en velden. Als hoogtepunt staat een beklimming van de Toeristentoren op het programma. Op 
het einde krijgt elke deelnemer een gratis la Chouffe (zolang de voorraad strekt). deelnemen 
kost 5 euro als u vooraf inschrijft. wie ter plaatse inschrijft, betaalt 7 euro. Per inschrijving gaat 
er 1 euro naar het Olivia Hendrickx Research Fund.

Meer informatie en inschrijvingen: lachouffenatuurloop.weebly.com, 
gsm 0497-44 68 23, deckers.kenneth@gmail.com
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doe de ecocyclo 
Op zoek naar een mooie fietsroute 
langs de meest ecovriendelijke en 
duurzame plekjes in onze regio? de 
vzw Natuurvrienden heeft een Eco-
cyclo voor Herentals, noorderwijk en 
Morkhoven gemaakt. deze fietstocht 
brengt u langs de mooiste plekjes van 
onze streek. U ontdekt de ecovriende-
lijke bezienswaardigheden en andere 
initiatieven rond duurzame ontwikke-
ling. De Ecocyclo’s lopen grotendeels 
over het fietsknooppuntennetwerk 
van de Antwerpse Kempen.

de Ecoclyco Herentals rijdt via Heren-
tals langs Olen, Herenthout en Grob-
bendonk. De route is 30,9 kilometer 
lang, met twee uitbreidingen van 12,3 
en 15,3 kilometer. Een brochure met 
gedetailleerde informatie over de 
route en openingsuren van de ver-
schillende stopplaatsen kost 2 euro. 
U kunt deze kopen bij de vzw Natuur-
vrienden. U kunt de Ecocyclo’s ook in 
groep fietsen, onder begeleiding van 
een gids. Meer informatie hierover 
vindt u op de website van de Natuur-
vrienden.

Meer informatie:  De Natuurvrienden, 
Provinciestraat 53, 2018 Antwerpen, 
tel. 03-270 02 80, 
info@denatuurvrienden.be, 
www.denatuurvrienden.be

thrillerontbijt  
in de bibliotheek 
Op zaterdag 6 juni van 10 tot 12 uur 
kunt u samen met Rudy Soetewey ge-
nieten van een thrillerontbijt in de bi-
bliotheek. Rudy Soetewey is bekend als 
schrijver van verschillende bekroonde 
thrillers. Getuigen won in 2011 de Her-
cule Poirotprijs en voor 2017 ontving 
Soetewey in 2013 de Diamanten Kogel. 
Vooraf inschrijven is nodig en kan aan 
de balie van de bib, via 014-85 97 50 
of via herentals@bibliotheek.be. deel-
nemen kost 5 euro. Het aantal deelne-
mers is beperkt tot 25.

Oxfam trailwalker, verdraaid straf! 
deelnemen aan Oxfam Trailwalker is een sportieve uit-
daging van formaat. Voor de achtste editie op 29 en 30 
augustus verwacht Oxfam niet minder dan 300 teams 
van vier stappers aan de start van de 100 kilometer 
lange tocht door de Hoge Venen. Elk team engageert 
zich om minstens 1.500 euro sponsorgeld in te zame-
len voor de projecten van Oxfam. In ruil krijgt u er een 
straffe maar mooie ervaring bij. de organisatie staat u 

met raad en daad bij om de trainingen en de fondsenwerving tot een goed einde te brengen.

Meer informatie: www.oxfamtrailwalker.be

Plantenruilbeurs van tuinhier 
tuinhier (de vroegere Volkstuinen) organiseert op zondag 17 mei een plantenruilbeurs. Vanaf 
14 uur kunt u uw ruilmateriaal naar kOsh Campus Scheppersstraat brengen. de aanvoer is 
gewoonlijk zo groot dat u er zeker planten vindt om uw siertuin, kruidentuin of moestuin aan 
te vullen. Vanaf 15 uur krijgt elke bezoeker gratis een kop koffie en een versnapering. Er is ook 
een tombola.

G e z O C H t

kunstenaars voor montmartre 
Op zondag 13 september vindt de zesde editie van Montmarte op het Begijnhof plaats. 
Hiervoor is de organisatie op zoek naar kunstenaars die hun talent en hun manier van wer-
ken willen tonen aan het publiek. Bent u een kunstenaar in de beeldende, textiele, plasti-
sche, hedendaagse of eender welke kunst, meld u dan aan bij Claire Perdaen van het Or-
ganiserend Comité Montmartre. deelnemen kost 5 euro per persoon. Groepen vanaf vijf 
personen betalen 20 euro.

Meer informatie: Claire Perdaen, tel. 014-21 07 88, claire.perdaen@skynet.be

Vrijwilligers voor Herentals Fietst en Feest 
de organisatoren van Herentals fietst en feest kunnen zowel voor donderdag 30 juli als 
voor vrijdag 31 juli nog vrijwilligers gebruiken om een handje toe te steken. Een vrijwillige 
medewerker krijgt, naast arbeidsvreugde in een toffe organisatie en eeuwige roem, een 
t-shirt, drank- en eetbonnetjes, en een uitnodiging voor het medewerkersfeest. Hebt u 
zin om mee te doen, neem dan contact op met Christel Huysmans via huysmans.christel@
telenet.be of surf naar www.herentalsfietst.be.

Wereldgezinnen voor een interculturele ervaring 
Vzw Youth for Understanding (YFU) is een wereldwijde organisatie die uitwisselingen or-
ganiseert voor jongeren vanaf 15 jaar. Ook als gezin kunt u een internationale ervaring 
opdoen door een buitenlandse student een jaar (of een semester) in huis te nemen. de jon-
geren gaan naar een middelbare school in de buurt en leren zo onze cultuur van binnenuit 
kennen. Bent u geïnteresseerd, neem dan vrijblijvend contact op met YFU.

Meer informatie: tel. 015-69 00 85, info@yfu.be, www.yfu.be
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Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit 
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 25/04   
tot 03/05

wAK tentoonstelling François Van Roy – 3D in H / lakenhal / Open op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Van 27/04    
tot 30/05

wAK tentoonstelling Stedelijk Academie voor Beeldende Kunst –  
De jonge artiest / Vitrine, Markgravenstraat 77 / Open op maan-
dag, dinsdag, woensdag van 13 tot 21 uur, zaterdag van  
9 tot 13 uur 

Za 02/05 tHEAtER  theater Stap, Luc nuyens en Frank Dierens – De bank /  
cc ’t Schaliken / 20 uur 

Zo 03/05 wAK Concert Harmonieorkest Sint-Jozefscollege /  
Sint-Jan-de-Doperkerk, Olmenlaan / 15 uur /  
Info: Lucienne Steijnen, gsm 0498-21 10 65

UiT Ontbijtwandeling van de landelijke Gilde Morkhoven /  
Dorpshuis Morkhoven / Van 7.30 tot 11 uur

Ma 04/05 SOCIO Budget(praat)café / De Dorpel, Sint-waldetrudisstraat 37 /  
Van 13.30 tot 16 uur

di 05/05 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SOCIO   Kaarsen maken / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16 uur / 
Deelnemen kost 2 euro / Info: Sofie, gsm 0492-58 03 03,  
delink@ocmwherentals.be 

Wo 06/05 SEnIOR Wat kan ik doen met mijn elektronische identiteitskaart? /  
Dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17 / 14 uur

do 07/05 tHEAtER warre Borgmans, Jokke Schreurs en Big Dave Reniers –  
Blèten (try-out) / cc ’t Schaliken / 20 uur / UItVERKOCHt

Vr 08/05 INfO Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 tot 14.30 uur

KLASSIEK Het Collectief – Quatuor pour la fin du temps / Sint-Catharinakerk , 
Begijnhof / 20 uur 

Van 09/05    
tot 12/05

KERMIS Meikermis / dorpsplein Morkhoven

Van 09/05    
tot 24/05

TENTOON Vzw ter Vesten – Meidagen: Kinderen op het Kasteel / Kasteel  
le Paige / Op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Za 09/05 wAK tabula Rasa – Open atelier en kunstverkoop / Schoolstraat 44 / 
Van 11 tot 18 uur

UiT Steursfeesten / Morkhoven / Zie pagina 1 

Zo 10/05 UiT Muntenbeurs van numismatica / Sint-Antoniuszaal,  
Kapucijnenstraat 7 / Van 8.30 tot 12 uur

SPORt Eerste Grote Prijs Effe Bolle / Café De Snelle Duif, Streepstraat /  
14 uur

fEEST Vzw ter Vesten – Open Park / Arboretum Le Paige / 14 uur

di 12/05 INfO Zitdag Infopunt Dementie / ’t Convent, Begijnhof 17 /  
Van 14 tot 16 uur

SEnIOR Grijze Panters – Bezoek diamantmuseum in Nijlen /  
Info: Yvonne Helsen, tel. 014-21 42 65

SOCIO familiegroep dementie – Het belang van een (vroegtijdige) precieze 
diagnose / wZC Vogelzang, Vogelzang 1 / Van 14 tot 16 uur

Wo 13/05 UiT lentewandeling van de Gezinsbond / Ingang Netepark / 14 uur / 
Iedereen welkom, gratis deelname

SOCIO Budget(praat)café / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13.30 tot 16 uur

Vr 15/05 VROUw Vrouwenraad – Bezoek aan Gasthuismuseum Sint-Dimpna in 
Geel / Fundatiehuis, Begijnhof 27 / 13.30 uur / Info: Louisa Van 
Sand, tel. 014-22 00 55

JAZZ Yves Peeters Sextet – The Big Easy Revisited / Zaal Ootello,  
Ezaart 162, Mol / 20.15 uur

tHEAtER Theaterspektakel – Miserie met het mysterie / cc ’t Schaliken /  
20 uur 

Za 16/05 fIETS Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur 
/ laat uw fiets graveren en maak kans op een Helemaal Herentals 
Kadocheque

SPORt La Chouffe natuurloop / Angel Dreams, Lichtaartseweg 80 /  
Starten tussen 10 en 12 uur

MUZIEK Sarah Garcia-Salvador, Jan wouters en Rossella Miglionico –  
Lenterecital / Stedelijke Academie voor Muziek, woord en Dans, 
Hikstraat 28 / 15 uur

tHEAtER  Theaterspektakel – Miserie met het mysterie / cc ’t Schaliken /  
20 uur

Zo 17/05 TUIN Plantenruilbeurs van Tuinhier / kOsh Campus Scheppersstraat / 
Vanaf 14 uur

tHEAtER Theaterspektakel – Miserie met het mysterie / cc ’t Schaliken /  
20 uur

Ma 18/05 BlOEd Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /  
Van 17.30 tot 20.30 uur

di 19/05 SEnIOR  Quiz voor senioren / Dienstencentrum ’t Convent, Begijnhof 17 / 
13.30 uur

Wo 20/05 SEnIOR Dienstencentrum ’t Convent – tax-on-web / Dorpshuis  
noorderwijk, Ring 26 / Van 9.30 tot 12 uur

do 21/05 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 
/ 20 uur

SEnIOR Grijze Panters – wandeling / Info: Yvonne Helsen,  
tel. 014-21 42 65

tHEAtER Theaterspektakel – Miserie met het mysterie / cc ’t Schaliken / 
20 uur

Vr 22/05 SOCIO Praatgraag, praatgroep voor blinden en slechtzienden /  
Bistro De Swaen, Belgiëlaan 1 / 14 uur

tHEAtER Theaterspektakel – Miserie met het mysterie / cc ’t Schaliken / 
20 uur

Van 23/05    
tot 14/06

TENTOON Hugo Van Genechten – KARI - In de war / Lakenhal / Op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Za 23/05 VERKOOP Garageverkoop KwB Sint-Jan / Hoek Veldhoven en Krakelaarsveld 
/ Van 8.30 tot 16 uur 

tHEAtER Theaterspektakel – Miserie met het mysterie / cc ’t Schaliken / 
20 uur

Zo 24/05 MUZIEK Jazz in thals / Grote Markt / Van 21 tot 1 uur

Ma 25/05 UiT Veeprijskamp / Multifunctioneel terrein Herenthoutseweg / 
Vanaf 13 uur

di 26/05 RAAD Raad voor Maatschappelijk welzijn / Kantoor van de OCMw-
secretaris, nederrij 133/A / 20 uur

SEnIOR Dienstencentrum ’t Convent – Bezoek aan het inleefhuis /  
lierseweg 132 / 13.45 uur

Wo 27/05 SEnIOR Dienstencentrum ’t Convent – tax on-web / Dorpshuis  
noorderwijk, Ring 26 / Van 9.30 tot 12 uur

INfO In the Spotlight – Denise Verhaert over armoede / Lakenhal /  
20 uur

do 28/05 SEnIOR Grijze Panters – nationale dag / Info: Yvonne Helsen,  
tel. 014-21 42 65

tHEAtER Het Eenzame Westen – Het eenzame westen / cc ’t Schaliken / 
20 uur 

Vr 29/05 MUZIEK Jean Bosco Safari – Gospel / Sint-Niklaaskerk Morkhoven / 20 uur

Za 30/05 MUZIEK Cultuurcafé met Katrien Snoeys / Fundatiehuis, Begijnhof 27 / 
20 uur

MUZIEK Bart Van Loo & Eddy et Les Vedettes – Chanson, une belle  
histoire / cc ’t Schaliken / 20 uur 

Zo 31/05 KLASSIEK Andrea Voets – Latin Lovers (aperitiefconcert) / lakenhal / 11 uur 

HERENTALS 24 MEI 2015
café Brigand - café de Zalm - Unico

club Human - café Druyts - café ‘t Theater

GRATIS JAZZ FESTIVALJazzJazz
inThals

aanvang 21u | einde 1u

www.jazzinthals.be

| Sam Vloemans Quintet (B) | Jesse Dockx Trio (B) |
| Andres Liefsoens Kwartet (B) | Jelle Van Giel (B) |

| Dirk Dergent (B) & Leah Kline (USA) | Free Way Jam (B) |
| Duo Kim Versteynen & Tim Finoulst (B) |
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BURGERZAKEn

 Geboorten
 26/02 Anna, dochter van Monika Moens en Jan waelbers
 08/03 Ahmad, zoon van Khadizhat Bagadova en Iakub Gadzhiev
 09/03 Lore, dochter van Elly Salaets en Bart Vanderveken
 11/03 Juliette, dochter van Eve Verstappen en Brian Van de Maele
 13/03 Ella, dochter van Jessy Fauvarque en Erik Van Genechten
 14/03 Catalina, dochter van Pian Kingklangdon en Bart Jans
 15/03 Madison, dochter van Berdien Vercammen en Maarten Meert
 16/03 Phiney, zoon van Danielle Khalil en Alphonse Umuhire
 17/03 Remi, zoon van Liesbet Lievens en Jacki Billet
 18/03 Remi, zoon van Joke Gios en Kristof Cambré
 21/03 Seth, zoon van Sarah Van Looy en nick Smeuninx
 23/03 Adam, zoon van Cindy Henderickx en tom Van der Straeten
 26/03 Flor, zoon van Gerdien Luyten en Chris wouters
 27/03 Lars, zoon van Liese Bens en David Bruynseels
 28/03 therese, dochter van Melanie Seeger en Dries Vervecken
 31/03 Josiah, zoon van Verena Flott en Francis teah

 Overlijdens
 06/03 Marina loockx (56)
 07/03 Julian-Valentin Egana Viteri (87), echtgenoot van Liane Van Echelpoel
 08/03 Joanna Claes (91), weduwe van Marcellus Pandelaers
 08/03 Antonia wevers (82), weduwe van Henricus Groos
 09/03 Paula Oostvogels (86), weduwe van Denis Lievens
 11/03 Maria Van Mol (84)
 11/03 Jozef Van de Sande (82), weduwnaar van Delfina Pelsmaekers
 12/03 Justina Van der Steen (92), weduwe van Karel Dierckx
 12/03 Romy Bosmans (15)
 13/03 Joanna Bogaerts (83), weduwe van Josephus Van Hoof
 16/03 Maria Hendrickx (85), weduwe van theodorus Veraghtert
 18/03 Josephus Calaerts (78), echtgenoot van Gerarda Verschueren
 20/03 Laura Ooms (91), weduwe van Lodewijk Goris
 20/03 Frans wuyts (81), echtgenoot van Anna Caers
 20/03 Renatus Peeters (84)
 21/03 Ludovica Baum (98), weduwe van Franciscus Vervoort
 22/03 Marleentje Van Looy (55)
 23/03 Ludovicus Helsen (77), echtgenoot van Leonia Lambrechts
 23/03 Maria Langewouters (83), weduwe van Gustaaf Van Steenbergen
 25/03 Alfons Leysen (83), echtgenoot van José Peeters
 28/03 Eric damen (67)
 29/03 Alexander theeuwes (90), echtgenoot van Maria Vandingenen
 30/03 Gommaar Hermans (95), echtgenoot van Maria Heylen
 30/03 Maria Van Hove (80), echtgenote van Karel Berré
 30/03 Maria De Becker (91), echtgenote van Lodewijk Van De Poel
 31/03 Josepha Verswyvel (99), weduwe van Petrus Van Campfort

 Huwelijksaankondigingen
 Justien Mertens en dimitri Geyzen
 Maarten Verwimp en Samantha Van den Heuvel
 Jim Dergent en Marly Van Hauwe
 Christoph Van Sande en Marian Lenaerts
 Johnny Berkmans en Mary-Jo daminet
 Jonas Wagemans en Silke den Abt
 Marco Schilders en An Geysen
 frederik de Wit en Nikki Goolaerts
 Rik Vissers en Babette Gysemberg
 Kristof Kempenaers en Shana Dierckx
 Kenny Van den Heuvel en Christel Eeman
 Thomas Cloots en Bieke Baeten
 Jorrit Proost en Cindy Rieberghs
 nick Van Looy en Steffi Vermeylen
 Pawel Dobrychlop en Malgorzata Zamczyk-Rogowska
 Thomas Marivoet en Julie Callaerts
 nils Vanderstraeten en Ineke Van Eetvelde
 Georgi Georgiev en Nina dobreva Atanasova

 Huwelijken
 Yannick Saritas en Monika Bardyka
 Koen Smolders en noortje Van der Linden
 Joris Heylen en Jessica De Volder
 Bart Peers en Tessa Bollens

aCtIeVe SenIOr

Okra Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag tURnEn Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur  

Info: Suzanne noyen, tel. 014-23 10 3

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

lINEdANCEN Sportcomplex De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 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 de Sint-waldetrudiskerk / 13.30 uur 
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

Okra Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag wIntER-

WANdElING
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 HOBBYClUB 
VOOR DAMES

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

S-Sport
Elke dinsdag
  

dANSEN 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 SPElEN Petanque, minigolf, kaarten of bingo / ’t Convent / 
13 uur / 
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

Elke donderdag dANSEN dansen voor senioren op moderne muziek  
(zonder partner) / Sportcomplex De Vossenberg / 
Van 9.30 tot 11 uur / Info: Marie-Louise Bertels,  
tel. 014-21 99 79

Elke donderdag fIETSEN Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur / 
Info: willy Verlinden, tel. 014-22 11 14

Sportelen
Elke maandag BAdMINTON Sporthal van noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke maandag AQUAGYM netepark / Van 15.15 tot 16 uur en 
van 16.15 tot 17 uur

Elke dinsdag nORDIC 
wALKInG

netepark / Van 9.55 tot 11.50 uur

Elke woensdag  SEnIOREn-
fITNESS 

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BAdMINTON De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag  AQUAfITNESS netepark / Van 14 tot 14.50 uur

JOnG
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.

UIt In HEREntALS
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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

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                                                                        014-84 12 00  
dagbesteding voor mensen met een handicap

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

drInGende HULP

Brandweer 100 of 112

Ziekenwagen 100

Politie 101

Antigifcentrum 070-245 245

Gasgeur 0800-65 065

WaCHtdIenSten

Apothekers 0903-99 000 
 www.apotheek.be

Tandartsen  0903-39 969 
Op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 9 tot 18 uur

Huisartsenwachtpost - Nederrij 99 014-22 22 00 
Van vrijdag om 19 uur tot maandag om 8 uur en op feestdagen 

Stadsdiensten   
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30 014-28 50 50

Belastingen  02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13  014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60  014-85 95 10

bpost - Belgiëlaan 51  022-012 345

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1  014-25 82 10

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

defecten aan de openbare verlichting  0800-6 35 35 

de lijn  070-220 200

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
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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 11 uur

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

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
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

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 uur 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

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, openbaar werk en 
gemeentelijk patrimonium

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

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

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

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

maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[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
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OPenInGStIJden StadSdIenSten
ma dI WO dO Vr za zO

admInIStratIeF CentrUm
Gesloten op vrijdag 1, donderdag 14, 
vrijdag 15 en maandag 25 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 vrijdag 1, donderdag 14, 
vrijdag 15 en maandag 25 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

BIBLIOtHeek GILdeLaan
Gesloten op vrijdag 1, donderdag 14 en  
maandag 25 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

BIBLIOtHeek nOOrderWIJk
Gesloten op maandag 25 mei

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

reCYCLaGePark
Gesloten op vrijdag 1, donderdag 14 en 
vrijdag 15 mei

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

JeUGddIenSt
Gesloten op vrijdag 1, donderdag 14, 
vrijdag 15 en maandag 25 mei

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

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 vrijdag 1, donderdag 14, 
vrijdag 15 en maandag 25 mei

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

SPOrtdIenSt
Gesloten op vrijdag 1, donderdag 14, 
vrijdag 15 en maandag 25 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 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

StadSarCHIeF
Gesloten op vrijdag 1, donderdag 14, 
vrijdag 15 en maandag 25 mei

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00

tOerISme HerentaLS
Gesloten op vrijdag 1, donderdag 14 en 
maandag 25 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

StedeLIJke WerkPLaatS
Gesloten op vrijdag 1, donderdag 14, 
vrijdag 15 en maandag 25 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

WedStrIJdBad 07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

reCreatIeBad- en
dOeLGrOePenBad

17.30-21.00 14.00-21.00 17.30-21.00 17.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

Meikermis
Huldiging van worstelkampioen 

Alphonse Steurs (1875 - 1955)
9 en 10 mei

SteursfeestenVan 9 tot 12 mei
Dorpsplein Morkhoven

&


