
DEZE MAAND 
Wetenswaard   2-4
Milieu   5
Preventie   6
Hertals sjot mee  7
Braderij  7
Socio  8-9
Programma cc 't Schaliken  10-11
Bibliotheek  11
Donderse Dagen  12
Herentals Fietst en Feest  13-16
Jeugd   17
Sport   17
Op stap in eigen stad  18-19
Summer Kick Off   20
Aankondigingen   21-24
UiT in Herentals   22-23
Burgerzaken    24
Spreekuren   25
Nuttige telefoonnummers   26
Openingsuren stadsdiensten   27
Hoe werkt het stadsloket?   28

juni juli augustus 2016 STADSKRANT

Ook alerte burgers nodig
De lokale en federale politie publiceerden onlangs de globale criminali-
teitscijfers voor onze stad. De trend is positief: het aantal vastgestelde 
misdrijven in onze gemeente is in de voorbije vier jaar met 28 procent 
gedaald. Ook in de buurgemeenten is deze evolutie zichtbaar, en daar 

mogen we alle medewerkers van de politiezone Neteland voor danken.

De politie werkt tegenwoordig intensiever op drugs. Dat merken we in de cijfers. Er zijn meer 
vaststellingen van drugsbezit en -verkoop omdat we er meer op controleren. In de voorbije 
weken nog in het Stadspark en de stationsbuurt. We hebben de politie uitdrukkelijk gevraagd 
streng op te treden tegen overlast en drugsmisbruik op deze plaatsen. En we gaan op die nagel 
blijven kloppen.

Eén misdaadfenomeen blijft echter, ondanks alle inspanningen, hardnekkig stijgen. Dat zijn de 
inbraken in woningen. In onze stad waren er dat vorig jaar 96. U als burger kan ons helpen om 
met meer succes deze inbrakenplaag te bestrijden. Beveilig uw ramen en deuren, vraag gratis 
inbraakpreventieadvies bij de stedelijke preventiedienst, vraag de politie om woningtoezicht 
als u op reis gaat of sluit aan bij een buurtinformatienetwerk. 

Een veilige stad heeft bekwame en goed uitgeruste politiediensten nodig, maar ook alerte en 
voorzichtige inwoners. Samen kunnen we ook voor inbraken een positieve kentering inzetten.

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

Criminaliteit en verkeersonveiligheid dalen 
Tussen 2012 en 2015 daalde de criminaliteit en de verkeersonvei-
ligheid in Herentals. Dat blijkt uit de cijfers van de lokale politie. 
De criminaliteit daalde van 2.380 naar 1.722 feiten (- 28 procent). 
Het aantal diefstallen daalde van 905 naar 835 (- 8 procent). Be-
drog daalde van 124 naar 92 (- 36 procent), opzettelijke slagen en 
verwondingen van 178 naar 141 (- 21 procent), laster en eerroof 
van 124 naar 92 (- 35 procent). Misdrijven tegen de openbare vei-
ligheid daalden van 75 naar 57 (- 24 procent). 

Een aantal criminele feiten zijn echter hardnekkiger. Zo steeg het 
aantal drugsfeiten in Herentals de afgelopen vier jaren van 140 
naar 147 (+ 5 procent). Inbreuken op de vreemdelingenwetgeving 
stegen van 48 naar 53 (+ 11 procent). Inbreuken op de wapen-
wetgeving stegen van 18 naar 22 (+ 23 procent). De interventie-
ploegen voerden ook 3.937 dringende interventies uit. Dat is een 
stijging van 2 procent.

Op het vlak van verkeersveiligheid noteerde de politie minder on-
gevallen met lichamelijk letsel. Het aantal slachtoffers daalde van 
139 naar 111 (- 20 procent). Jammer genoeg viel er wel een dode 
meer te betreuren. Het aantal weekendongevallen bleef stabiel, 
maar kende gelukkig wel minder slachtoffers (- 7 procent). Het 
aantal ongevallen met stoffelijke schade steeg wel. Het politie-
korps stelde ook meer verkeersinbreuken (+ 9 procent) vast.

Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)
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Aankondigingen voor de Stadskrant van sep- 
tember moeten uiterlijk op maandag 1 augus-
tus bij de redactie zijn. De redactie heeft het 
recht inzendingen te weigeren, in te korten en 
te wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
Gedrukt op 100 % gerecycleerd papier

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

STADS
KRANT

Fietsdelen, ook in Herentals! 
Wist u dat u bij het Fietspunt aan het station fietsen kunt huren? Dat is han-
dig voor mensen die met de trein of de bus naar Herentals komen. Maar ook 
Herentalsenaren die geen eigen fiets hebben, kunnen er gebruik van maken. 
Zo kunt u bijvoorbeeld ook eens meedoen met de zomerse fietstochten van de dienst 
toerisme.

In het Fietspunt kunt u niet alleen fiet-
sen van de stad en van het Fietsenate-
lier huren. Het is ook een standplaats 
voor Blue-bikes. Deze deelfietsen vindt 
u aan de NMBS-stations van 44 steden 
en gemeenten. Wilt u de fietsen gebrui-
ken, dan betaalt u elk jaar een kleine 
ledenbijdrage. Per ontlening van 24 uur 
komt daar een bedrag van maximaal 3 
euro bij, afhankelijk van de plaats waar 
u bent. Dankzij de steun van het stads-
bestuur betaalt u in Herentals slechts 1 
euro per dag. Een medewerker van het Fietspunt helpt u graag bij het ophalen of terugbrengen van 
de fiets, maar u kunt ook 24 uur per dag gebruikmaken van de sleutelautomaat.

Meer informatie: www.blue-bike.be

Infomoment autodeelgroep Herentals 
In een autodeelgroep deelt de eigenaar van een wagen die wagen met andere mensen uit de 
buurt. De gebruikers betalen de reële kostprijs per gereden kilometer aan de eigenaar. Wilt 
u meer weten over autodelen, kom dan naar het infomoment van autodeelgroep Herentals.  
Iedereen is welkom op donderdag 16 juni om 20 uur in het gebouw van ’t Gerief (Lichtaartse-
weg 22). De toegang is gratis.

Meer informatie en inschrijvingen: autodeelgroep.herentals@gmail.com, 
gsm 0485-68 52 24 (na 18 uur)

Openstelling De Roest 
De stad en Natuurpunt willen samen met de buurtbewoners en andere geïnteresseerden na-
denken over de plaats van de mens in De Roest. Hoe kunnen we dit stukje stadsnatuur in-
richten om verschillende vormen van ontspanning mogelijk te maken? U bent welkom op het 
overleg in het administratief centrum op dinsdag 21 juni om 19 uur.

Meer informatie: Dirk Wouters, tel. 014-70 40 98, dirk.wouters1@telenet.be

Het Fietspunt

U kunt in het Fietspunt terecht voor kleine herstellingen. Hebt u een lekke band of is uw 
remkabel stuk? De medewerkers van het Fietspunt zorgen ervoor dat u veilig thuisraakt. 
Bovendien kunnen ze uw fiets ook ineens een goede wasbeurt geven. Betalen kan cash of 
met ecocheques! Het Fietspunt is open van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 19 uur.

Meer informatie: www.fietsenatelier.be, gsm 0473-86 60 37
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Open dagen  
Stedelijke Academie  
voor Beeldende Kunst
Op zaterdag 25 en zondag 26 juni is 
iedereen tussen 10 en 18 uur welkom 
in de Stedelijke Academie voor Beel-
dende Kunst. Zowel de leerlingen van 
het kinder- en het jeugdatelier als de 
leerlingen van de ateliers tekenkunst, 
schilderkunst, beeldhouwkunst, vrije 
grafiek, keramiek en video en anima-
tie stellen hun werken tentoon. De 
leerkrachten staan klaar om u een 
woordje uitleg te geven.

Meer informatie: Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunst, 
Markgravenstraat 77, 
tel. 014-28 51 55

Doe mee aan de   
kermisrommelmarkt
Van zaterdag 3 tot maandag 12 sep-
tember staat de kermis weer op de 
Grote Markt. Het kermiscomité en het 
stadsbestuur zorgen voor enkele leuke 
extra's. Zo is er op zondag 11 septem-
ber van 14 tot 18 uur een kermisrom-
melmarkt. Wilt u deelnemen, schrijf 
u dan vóór woensdag 7 september in 
via www.herentals.be/rommelmarkt 
of met het inschrijvingsformulier dat u 
vindt aan het onthaal van het adminis-
tratief centrum. U betaalt 5 euro per 
kavel van 3 meter. Kinderen tot twaalf 
jaar die speelgoed aanbieden, nemen 
gratis deel. Uw inschrijving is pas de-
finitief na overschrijving van het ver-
schuldigde bedrag op rekening BE02-
0910-1031-2240.

Nieuwe plannen voor het Begijnhofpark 
Vorig jaar werkte het landschapsarchitectenbureau Atelier Parkoer in opdracht van het stads-
bestuur een visie en een ontwerp uit voor het nieuwe Begijnhofpark. Dat is de groene long tus-
sen het Begijnhof, de Hellekens en de Augustijnenlaan. Bij de opmaak van de plannen mocht 
de stad rekenen op veel waardevolle ideeën van geïnteresseerde Herentalsenaren. Jammer 
genoeg kende het Agentschap voor Natuur en Bos geen subsidies toe voor het project. De stad 
zet echter door met de plannen, zij het in een afgeslankte versie. Wilt u meer weten over het 
aangepaste ontwerpplan, kom dan op maandag 27 juni om 19 uur naar de infovergadering in 
het administratief centrum (Augustijnenlaan 30).

Vergroot de Hoop   
Onze 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 taxus-
haag zit een stof die gebruikt wordt om geneesmiddelen tegen kanker te maken. Enkel jong, 
eenjarig snoeisel bevat die waardevolle stof. Het is dus belangrijk dat het verzamelde snoei-
groen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. Snoei uw taxushaag alleen bij 
droog weer en gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel dat 
nat is of vermengd is met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. Breng het taxussnoeisel 
binnen 24 uur naar het recyclagepark. Per kubieke meter ingezameld snoeisel gaat er 50 euro 
naar de vzw Olivia Hendrickx Research Fund.

Meer informatie: www.vergrootdehoop.be

Project Trage Wegen 
Trage wegen zijn wegeltjes, 
paden of verbindingen die 
in de eerste plaats gebruikt 
worden door wandelaars en 
fietsers. Maar ook voor de 
schoolgaande jeugd zijn ze als 
veilige fietsroute interessant. 
Vaak zijn ze echter weinig be-
kend, waardoor ze ook weinig 
gebruikt worden. 

De stad wil daar nu verande-
ring in brengen. Samen met 
het Regionaal Landschap 
Kleine en Grote Nete maakt 
de stad een plan op om trage 
wegen beter bekend te ma-
ken. De eerste stap in het 
project is het in kaart brengen 
van de vele trage wegen op 
het grondgebied. Vrijwilligers 
die hieraan willen meewer-
ken, kunnen zich aanmelden 
bij het Regionaal Landschap 
Kleine en Grote Nete.

Meer informatie: Hanne 
Govaers, tel. 014-85 25 14, 
hanne.govaers@rlkgn.be



juni juli augustus 20164

WETENSWAARD

Eén jaar van hernummeringen

Een jaar geleden startte het stadsbestuur met een grootschalig hernummeringsproject. On-
dertussen kregen 1.155 woningen een nieuw huisnummer en 2.288 inwoners een nieuw adres. 
De hernummeringen zijn noodzakelijk om de veiligheid, postzekerheid en privacy van de be-
woners te verzekeren. In de afgelopen decennia werden er immers vele huizen bijgebouwd 
in straten die vroeger schaars bebouwd waren. Dat leidde tot problemen bij de toekenning 
van huisnummers. Het hernummeringsproject loopt nog tot eind 2017. De volledige lijst van 
betrokken straten, de voortgang en de planning kunt u raadplegen op www.herentals.be/her-
nummering.

Gebruik uw nieuwe adres

Krijgt uw woning een nieuw huisnummer of krijgt uw straat een nieuwe naam? Gebruik uw 
nieuwe adres dan vanaf de dag dat uw adreswijziging ingaat. De stadsdiensten brengen zelf 
een aantal instanties op de hoogte. Maar het is heel belangrijk dat u ook zelf uw nieuwe adres 
doorgeeft aan alle andere personen en instellingen waarmee u contact hebt.

Huisnummerplaatje

Als u al een huisnummerplaatje van de stad gebruikte, wordt er gratis een nieuw plaatje op-
gehangen door de stadsdiensten. Hebt u een eigen siernummer aan uw woning hangen, dan 
vindt u het huisnummerplaatje in de brievenbus. Verwijder zo snel mogelijk het oude siernum-
mer en breng het nieuwe huisnummerplaatje of een nieuw siernummer aan. Als u uw oude 
huisnummer laat hangen, zorgt dat voor veel verwarring.

Bijkomende hernummeringen

Het voorbije jaar ontving het stadsbestuur nog meer meldingen van onduidelijke huisnumme-
ring. Het college van burgemeester en schepenen besliste dan ook om de volgende woningen 
mee op te nemen in de hernummeringslijst:

Tweede debatavond
over ruimtelijke visie 
Wuytsbergen-Ekelen
Begin dit jaar gaven de stad en het 
ontwerpbureau Omgeving een toelich-
ting over de toekomst van het gebied 
Wuytsbergen-Ekelen. Met de enthou-
siaste bijdrage van de buurtbewoners 
werkte het ontwerpbureau voort aan 
een toekomst voor dit stadsdeel. Op 
22 juni zijn daarom alle buurtbewoners 
en geïnteresseerden welkom voor een 
nieuwe infosessie. Die vindt plaats in 
de foyer van cc ’t Schaliken en begint 
om 18.30 uur. Tijdens deze avond krijgt 
u de resultaten van het onderzoek te 
zien, en ook de krachtlijnen die eruit 
voortkomen. De stad gaat opnieuw in 
debat met de buurtbewoners. Deelne-
men is gratis, maar inschrijven is nood-
zakelijk. Dat kan via www.herentals.be/
structuurschets-wuytsbergen-ekelen, 
aan het stadsloket of via tel. 014-28 50 
50.

De debatavond is afgerond vóór de af-
trap van de EK-wedstrijd van de Rode 
Duivels tegen Zweden. U kunt deze 
wedstrijd trouwens bekijken op een 
groot scherm op de Grote Markt. Hou 
er wel rekening mee dat er hierdoor 
ook minder parkeergelegenheid is in de 
buurt van cc ’t Schaliken. Kom dus bij 
voorkeur te voet, met de fiets of met 
het openbaar vervoer.

Straatnaam Huisnummer Welke huisnummers?
Wuytsbergen 65-223 Oneven
Hazenpad 1-11 Even en oneven
Belgiëlaan 14 met busnummers Even
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Maak van uw tuin een restaurant voor bijen
Van 30 mei tot 5 juni is het Week van de Bij. Het zijn de bijen die onze voedingsgewassen be-
stuiven. Dankzij deze zo belangrijke insecten kunnen we genieten van heerlijke kersen, appe-
len, paprika’s, koffie en mosterd. Het is dus geen goed nieuws dat in 2013 meer dan 34 procent 
van alle bijenvolken in Europa de lente niet haalde. Dat komt onder meer door parasieten, het 
gebruik van pesticiden en het gebrek aan voedsel.

Wilt u de bijen helpen? Maak dan van uw tuin een restaurant. Bijen hebben vooral een samen-
spel van bloeiende kruiden, struiken en bomen nodig. Een bloemenmengsel inzaaien is voor bijen 
een lekker voorgerecht of dessert. Bomen, struiken en vaste planten vormen de hoofdschotel die 
hen jarenlang voorziet van voldoende nectar en stuifmeel. Ook als u geen tuin hebt, kunt u de 
bijen helpen. Plaats op uw terras of balkon bloembakken met bloeiende kruiden zoals lavendel, 
bieslook, rozemarijn en tijm. Waar mogelijk zorgt de stad ook voor insectenvriendelijke planten 
in het openbaar groen. Zo voert de stad op een aantal plaatsen proefprojecten uit met bloem-
rijke graslandmengsels.

Meer informatie: www.weekvandebij.be

Nieuwe groepsaankoop zonnepanelen  
Zonnepanelen blijven ondanks de recente ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt een inte-
ressante investering. Daarom wil de provincie u maximaal ondersteunen om in groene elektri-
citeit te investeren. Dit gebeurt via een nieuwe groepsaankoop zonnepanelen, waarbij de pro-
vincie u begeleidt van offerte tot goede werking van de installatie. Inschrijven voor de nieuwe 
groepsaankoop kan van 30 mei tot en met 9 augustus.

Meer informatie: www.samengaanwegroener.be of gratis nummer 0800-26 177

WWW.WEEKVANDEBIJ.BE
DEPARTEMENT
LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE

WEEK
VAN 
DE BIJ
30 MEI -
5 JUNI 2016 
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Maak van  
uw tuin een 
restaurant  
voor bijen

Bloemen in geuren  
en kleuren
Bloeien er planten of heesters in uw 
voortuin, hebt u een kleurig tegeltuin-
tje of hangen er bloembakken aan uw 
gevel? Neem dan deel aan de bloemen-
wedstrijd van de milieuadviesraad. U 
kunt zowel individueel deelnemen als 
met de straat. Om een bloemenstraat 
te worden moet een vijfde van de be-
woners meedoen. 

Schrijf u voor 15 augustus in via www.
herentals.be/bloemenwedstrijd of tel. 
014-28 50 50 en laat weten wanneer 
u verwacht dat de bloemenpracht het 
mooiste zal zijn. Stuur ook uw fleurig-
ste foto's mee. Lukt het niet om zelf 
foto’s te nemen, dan komen de leden 
van de milieuadviesraad wel even 
langsgefietst.

Alle deelnemers zijn welkom op de mi-
lieuadviesraad van donderdag 8 sep-
tember om 20 uur in het administratief 
centrum. Daar worden de foto’s gepro-
jecteerd en beoordeeld. De prijsuitrei-
king vindt plaats op 13 oktober.
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Tips voor een zorgeloze zomer
De zomer staat weer voor de deur! De terrasjes op de Grote Markt 
lonken, de braderie en Herentals Fietst en Feest staan al aangekruist 
op de kalender, en misschien vertrekt u binnenkort wel op reis. We 
kijken allemaal uit naar deze leuke en gezellige tijd van het jaar. Spij-
tig genoeg maken ook inbrekers en gauwdieven zich klaar voor de 
zomer. Laat hen de pret niet bederven. Neem de nodige maatrege-
len, wees waakzaam en geniet van een zorgeloze vakantie. 

        U vertrekt op vakantie

• Geef uw woning een bewoonde indruk. Gebruik tijdschakelaars 
om af en toe het licht te laten branden. Vraag aan een vertrou-
wenspersoon om uw brievenbus leeg te maken, de rolluiken op te 
halen en neer te laten, het gras te maaien, …

• Vermeld uw vakantie niet op sociale media of op uw antwoordap-
paraat. Plak ook geen briefje op de deur.

• De politie en de gemeenschapswachten kunnen een oogje in het 
zeil houden tijdens uw afwezigheid. U kunt dit woningtoezicht 
aanvragen via www.politieneteland.be of op het hoofdcommis-
sariaat in de Molenvest.

• Wilt u nog meer tips? Download de checklist veilig vertrek op  
www.herentals.be/preventie. 

        Gratis beveiligingsadvies
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 en bouwtechnische maatregelen (beveiliging 
van garagepoorten, deuren, ramen, lichtkoepels, …). 
Vraag het gratis diefstalpreventieadvies aan op 
www.herentals.be/beveiligingsadvies.

        Laat dieven niet scoren tijdens het EK
Komt u binnenkort ook naar de Grote Markt om de wedstrijden van 
de Rode Duivels te bekijken? Laat uw huis dan veilig achter. Dieven-
bendes zijn ook op de hoogte van plaatsen waar het EK op een groot 
scherm wordt uitgezonden. Voor hen is dit hét moment om op zoek 
te gaan naar leegstaande huizen. Doe dus goed uw ramen en deuren 
op slot vooraleer u naar de Grote Markt komt.

          Opgelet voor gauwdieven
Zakkenrollers zijn meestal professionele dieven. Zij hebben van 
gauwdiefstal hun bron van inkomsten gemaakt. Ze slaan vooral toe 
op plaatsen waar zich veel mensen bevinden: in drukke winkelstra-
ten, op markten, in een café, … Opvallen doen ze er niet. Wel houden 
ze alles en iedereen in het oog tot ze hun slag kunnen slaan. 

Enkele tips! 

• Draag niet te veel cash geld op zak. Gebruik bij voorkeur uw bank-
kaart. 

• Steek uw portefeuille in een binnenzak die u met een ritssluiting 
kunt sluiten.

• Sluit uw handtas steeds goed en draag ze tussen uw arm en li-
chaam, met de sluiting naar binnen.

• Haal uw portefeuille of gsm discreet boven als u hem nodig hebt.
• Wees op uw hoede wanneer u wordt aangesproken door een on-

bekende.
• Liep er iemand tegen u aan? Probeer dan zo snel mogelijk na te 

gaan wie het was en kijk na of u niets kwijt bent.

U bent slachtoffer? 

• Doe bij diefstal of inbraak altijd aangifte bij de politie.
• Bankkaart verloren of gestolen? Bel CardStop op 070-344 344.
• Identiteitskaart of paspoort verloren of gestolen? Bel DocStop op 

00800-2123 2123.

Meer informatie: www.besafe.be

Acties op de feestmarkt
Op vrijdag 8 juli voeren de stad en de Lokale Politie Neteland 
actie tegen gauwdiefstal op de jaarlijkse feestmarkt. Tijdens een 
humoristische straattheatervoorstelling krijgt u te 
zien hoe gauwdiefstal in zijn werk gaat.

Breng ook een bezoekje aan de antirooktent. 
Een tabacoloog geeft er uitleg over de mogelijkheden 
om te stoppen met roken, doet proeven met een rookrobot en 
voert CO-tests uit bij rokers en niet-rokers.



Een hart  voor shoppen

WWW.HELEMAALHERENTALS.BE

BRADERIJ 
DANST

VRIJDAG 24 JUNI
DIAMOND ON THE ROCKS

ZATERDAG 25 JUNI
BAR CLOCHARD
op de Grote Markt 

van Herentals 
om 21 uur

DE WEDSTRIJDEN
VAN DE BELGEN

OP GROOT 
SCHERM
op de Grote Markt 

MAANDAG 13 JUNI (21 UUR)
BELGIË - ITALIË

ZATERDAG 18 JUNI (15 UUR)
BELGIË - IERLAND

WOENSDAG 22 JUNI (21 UUR)
ZWEDEN - BELGIË

GRATIS INKOM

MEER INFO: WWW.HOMAHE.BE

WOENSDAG 22 JUNI
t.e.m. ZATERDAG 25 JUNI

van 13.30 tot 21 uur

thals
Braderij

FOODTRUCKS

WIN EEN FIETS

HERTALS SJOT MEE
Woensdag 22 juni om 21 uur

Zweden-België op groot scherm

BRADERIJ DANST - DIAMOND ON THE ROCKS
Vrijdag 24 juni om 21 uur - Grote Markt

BRADERIJ DANST - BAR CLOCHARD
Zaterdag 25 juni om 21 uur - Grote Markt

PRESENTEERT:

Thals adv stadskrant mei 2016.indd   1 20/05/16   10:54



juni juli augustus 20168

Aangepast en voordelig vervoer 
Minder mobiele personen, ouderen en personen met een handicap 
kunnen voordelige tarieven krijgen bij het openbaar vervoer en kun-
nen gebruikmaken van tal van andere diensten en voordelen.
Voor  alle  vragen  over  het  vervoer  van  mensen  die  beperkt  
mobiel zijn, kunt u contact opnemen met de Mobiliteitscentrale 
(tel. 0800-32 732, mav@iok.be).

Openbaar vervoer

De Lijn

• Bent u 65 jaar of ouder en reist u regelmatig 
met De Lijn? Vraag dan een Omnipas 65+ aan. 
Voor 51 euro kunt u een heel jaar onbeperkt 
reizen met de bussen en trams van De Lijn. 
Het abonnement wordt op een MOBIB-kaart 
gezet. U betaalt daarvoor 5 euro administra-
tiekosten. 

• Personen met een handicap en hun begelei-
ders reizen gratis. 

• Voor vragen over abonnementen kunt u bellen naar het nummer 
070-220 200 (0,30 euro/min) of 

 mailen naar abonnementen@delijn.be.

Belbus van De Lijn

• Met de belbus kunt u door het hele belbusgebied reizen. De bus 
rijdt niet volgens een vaste route of dienstregeling, maar stopt al-
leen aan haltes die vooraf werden aangevraagd. U moet dus reser-
veren, en dat kan via tel. 03-218 14 94. 

• Ook rolstoelgebruikers kunnen mee met de belbus. Alle belbussen 
zijn immers uitgerust met een lift. Bovendien gelden de tarieven 
en vervoerbewijzen van De Lijn ook op de belbus. De belbus is dus 
even voordelig. 

• Een klantnummer voor de belbus kunt u aanvragen via tel.  
03-218 14 94 of via www.herentals.be/belbus.

 

Vraag het aan de Mobiele Lijnwinkel

De Mobiele Lijnwinkel staat elke vrijdag van 8 tot 13 uur aan de 
Lakenhal op de Grote Markt. U kunt er terecht voor een abonne-
ment, een Lijnkaart of elk ander vervoerbewijs. U kunt er ook een 
klantnummer aanvragen, waarmee u de belbus kunt gebruiken.

NMBS

• Personen met een verhoogde tegemoetkoming kunnen voordelig 
reizen met de trein. 

• Blinden en slechtzienden en begeleiders van personen met een 
handicap reizen gratis. 

• Voor meer informatie gaat u naar het treinstation of belt u naar 
02-528 28 28.

• Hebt u het moeilijk om lang rechtop te staan, vraag dan een voor-
rangskaart aan. Die geeft u garantie op een zitplaats. 

• Veel treinstations (ook dat van Herentals) hebben een speciale lift 
voor rolstoelgebruikers. Als u hulp nodig hebt in het station of als 
u gebruik wilt maken van de lift, belt u vooraf naar 02-528 28 28.

Mindermobielencentrale (MMC)

• De MMC is een vervoerdienst van het OCMW die werkt met vrij-
willige chauffeurs. De dienst is er voor mensen met een beperkt 
inkomen die geen eigen vervoer hebben en geen gebruik kunnen 
maken van het openbaar vervoer. 

• De MMC kost u 10 euro per jaar. Per gereden kilometer betaalt u 
0,30 euro. 

• Voor meer informatie kunt u terecht in dienstencentrum ’t Con-
vent (Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00). Breng uw identiteitskaart, 
bewijs van inkomen en eventueel medische attesten mee. Het 
dienstencentrum is elke werkdag open van 9 tot 17 uur.

• Ook sommige ziekenfondsen bieden een mindermobielencentrale 
aan. Informeer hierover bij uw ziekenfonds.

SOCIO
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SOCIO
Rolstoelgebruikers

RolMobiel

• Rolstoelgebruikers die geen eigen aangepast vervoer hebben en 
geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, kunnen 
een beroep doen op de RolMobiel. 

• Bel naar 0800-32 732 of mail naar aanvraag.rolmobiel@iok.be.

Dienst Aangepast Vervoer (DAV)

• Inwoners van Herentals die zich verplaatsen met een rollator, een 
rolstoel of scootmobiel kunnen een beroep op de DAV. Voorwaar-
de is dat u geen eigen vervoer hebt en geen gebruik kunt maken 
van het openbaar vervoer of de MMC. 

• Neem contact op met dienstencentrum ’t Convent (Begijnhof 17, 
tel. 014-28 20 00).

Taximaatschappijen

• Sommige taximaatschappijen hebben aangepaste busjes voor het 
vervoer van rolstoelen. De contactgegevens van taximaatschap-
pijen vindt u in de Gouden Gids onder de rubriek taxi’s. U kunt ook 
bellen naar het nummer 1207.

Ziekenvervoer

Dringend ziekenvervoer

• Bel het noodnummer 100 of 112.
• Let op: een rit met een ziekenwagen is niet gratis is en wordt 

slechts gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds.

Niet-dringend ziekenvervoer

• Neem contact op met een mindermobielencentrale (zie hierbo-
ven).

• Ook het Rode Kruis staat voor u klaar. Bel naar het gratis nummer 
105.

• Sommige ziekenfondsen hebben een eigen vervoerdienst of geven 
een tegemoetkoming voor ziekenvervoer. Moet u naar het zieken-
huis voor een consultatie, nierdialyse, chemotherapie of een an-
dere behandeling? Neem dan contact op met uw ziekenfonds en 
vraag naar de voorwaarden.

• Als u in het ziekenhuis bent opgenomen of wordt behandeld, kunt 
u ook hulp vragen aan de sociale dienst van het ziekenhuis.

       Wat te doen bij zeer warm weer
Prachtige zomerdagen hebben ook een schaduwzijde. Hoge tempe-
raturen kunnen immers gepaard gaan met veel ozon in de lucht. Dit 
agressieve gas beschadigt de slijmvliezen en dringt tot diep in de lon-
gen door. U kunt er kortademig van worden, uw ogen kunnen geïr-
riteerd raken en u kunt keelpijn en hoofdpijn krijgen. Ook de zon en 
de hitte zelf kunnen leiden tot symptomen gaande van huiduitslag, 
duizeligheid, hoofdpijn en braakneigingen tot een zonnesteek of een 
hitteslag.

Baby’s en peuters, ouderen en langdurig zieken zijn hier extra gevoe-
lig voor. Maar ook wanneer u buiten werkt, sport of speelt, zijn de 
risico’s groter. Luister deze zomer dus regelmatig naar het weerbe-
richt. De weerman of -vrouw vertelt u wanneer het té warm wordt 
en er veel ozon in de lucht is. Volg dan de onderstaande tips op en 
beperk zo het risico op gezondheidsklachten.

• Drink meer water dan gewoonlijk. Vermijd alcoholische dranken 
en dranken met veel suiker.

• De warmste uren van de dag liggen tussen 12 en 16 uur. Vermijd 
inspanningen, blijf binnen of zoek in ieder geval de schaduw op. 
Gaat u toch naar buiten, bescherm uw huid dan met een degelijke 
zonnecrème en draag een hoed. 

• Zorg voor afkoeling: leg af en toe een koele handdoek in uw nek of 
neem een koele douche.

• Houd ramen, gordijnen en rolluiken overdag gesloten. Zet de ra-
men ’s nachts of vroeg in de ochtend open om te verluchten.

• Ga met vragen over uw gezondheid naar uw huisarts of raadpleeg 
uw apotheker als u medicijnen gebruikt. Het kan zijn dat de dosis 
tijdens een hitteperiode aangepast moet worden.

• Zorg voor elkaar: bezoek ouderen of hulpbehoevenden in uw om-
geving en bied uw hulp aan.

• Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto, ook niet voor 
een paar minuten. Door de zon loopt de temperatuur in enkele 
minuten heel hoog op, zelfs met een open raam.

Meer informatie: www.vlaanderen.be/nl/hitte-en-ozon
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN

Lorenzo Gatto, Yossif Ivanov en Philippe Ivanov
Finalisten Koningin Elisabethwedstrijd
Vrijdag 10 juni om 20 uur in de Sint-Catharinakerk, Begijnhof

Voor de eerste keer zet cultuurcentrum ’t Schaliken twee finalisten 
van de Koningin Elisabethwedstrijd op één podium. De jonge violist 
Lorenzo Gatto behaalde in 2009 de tweede plaats en won de publieks-
prijs. Sindsdien bouwde hij een mooie internationale carrière uit en 
trad hij aan als topsolist in de bekendste concertzalen, onder leiding 
van de grootste dirigenten. Drie jaar eerder behaalde Yossif Ivanov 
hetzelfde resultaat in de Koningin Elisabethwedstrijd. Ook hij kan te-
rugblikken op een indrukwekkende lijst van onderscheidingen en con-
certen op belangrijke podia.

Pianist Philippe Ivanov begeleidt deze twee topmuzikanten. De broer 
van Yossif behaalde in 2008 zijn masterdiploma aan het Brusselse con-
servatorium met grootste onderscheiding.
 
Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenpas)

Theater De Spiegel 
Bzzz’T (+1 tot +4 jaar)
Zondag 12 juni om 11 uur in het Begijnhof (extra voorstelling)
Zondag 12 juni om 14.30 uur in het Begijnhof (uitverkocht)

De bij danst haar rondedans. Een mierenkolo-
nie is druk aan het werk. Rupsen gaan op zoek 
naar lekkere blaadjes. Libellen scheren over 
het water. En de spin? Die weeft haar web. 
Bzzz’T is een muziektheatervoorstelling in de 
openlucht voor gezinnen met jonge kinderen. 
Drie onderzoekers brengen de wondere we-
reld van insecten verrassend tot leven met fan-
tasierijke plastic insecten, een animatiefilm en 
harpmuziek. Na afloop nodigen zij u uit om zelf 
op ontdekkingstocht te gaan.

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenpas)

Ticketverkoop 
De ticketverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen 
start op donderdag 2 juni stipt om middernacht. 
U kunt dan online tickets bestellen. Vanaf maan-
dag 6 juni om 9 uur kunt u ook tickets bestellen 
via de telefoon, via mail of aan de balie.

Montmartre 
zoekt kunstenaars
Op zondag 11 september vindt in het 
Begijnhof de zevende editie plaats van 
Montmartre. De organisatie is op zoek 
naar schilders, beeldhouwers, kera-
misten, textielkunstenaars, juweelkun-
stenaars, kunstenaars in hedendaagse 
kunst en andere kunst. U krijgt een 
plaatsje tussen de fruitbomen en huisjes 
van het prachtige Begijnhof. Deelnemen 
kost 5 euro, of 20 euro voor een groep 
vanaf vijf personen. Montmartre is een 
initiatief van het Organiserend Comité 
in samenwerking met de cultuurraad.

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

Uitreiking van de  
Nestorprijzen 
Zaterdag 20 augustus om 15 uur 
in de schouwburg 

Dit jaar viert de Nestorprijs zijn tiende 
verjaardag. De prijs wordt jaarlijks toe-
gekend aan verdienstelijke Vlaamse 
kunstenaars als erkenning voor hun glo-
bale oeuvre of hun inzet. De laureaten 
zijn Vlaamse chansonnière en jazzzan-
geres Della Bosiers, en Frans Depeuter 
en Robin Hannelore (auteurs, uitgevers 
van het literair tijdschrift Heibel, en initi-
atiefnemers van de Nestorprijs).

De toegang is gratis, maar u moet zich 
inschrijven. Dat kan vanaf 1 juli bij Frans 
Depeuter (tel. 014-26 63 39, 
depeuterfrans@telenet.be)

Info en tickets: 

Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, 
cultuurcentrum@herentals.be, 
www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30
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TENTOON

Frans Masereel 
Masereel met penseel - Van zinkografie tot aquarel 
Van zaterdag 14 mei tot en met zondag 10 juli in de Lakenhal
Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst 
De laureaat
Van zaterdag 18 juni tot en met zondag 26 juni in kasteel Le Paige
Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

De laureaten van de Stedelijke Academie voor Beel-
dende Kunst tonen 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. Voor het eerst 
verlaat hun werk de beschermende muren van de 
academie. Het was een boeiende artistieke zoek-
tocht, met verrassende resultaten.

De toegang is gratis.

ART|boretum 
Van zaterdag 9 juli tot en met zondag 11 september in kasteel Le Paige 
Elke dag open van 9 tot 20 uur

In de zomermaanden vormt het domein van kasteel 
Le Paige het decor voor de beeldententoonstelling 
ART|boretum. In het arboretum kunt u een wande-
ling maken langs beeldhouwwerken van een dertig-
tal kunstenaars uit binnen- en buitenland. Curator 
Jef Van Leeuw selecteerde onder meer werk van 
Leona Sels, Mia Verhaert en Marja Verlooy.

De toegang is gratis.

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst 
Werken van barmhartigheid
Van 27 maart tot en met 14 september in de Sint-Waldetrudiskerk
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

De zeven werken van barmhartigheid zijn eeuwenlang een bron van inspiratie geweest in tal van 
kunstwerken en literatuur. Naar aanleiding van het Jaar van de Barmhartigheid gaan zeven studen-
ten van het atelier beeldhouwkunst van de stedelijke academie een beeldende dialoog aan met de 
schilderijen in de Sint-Waldetrudiskerk. De nieuwe en oude kunstwerken staan tegenover elkaar 
in een boeiende en afwisselende tentoonstelling. Deelnemende kunstenaars zijn Mia Verhaert,  
Miet Vandeloo, José Willems, Claire Perdaen, Marleen van Dingenen, Marja Verlooy en Myriam  
De Houwer.

De toegang is gratis.

Blokken in de bib
De leeszaal van de bibliotheek staat 
tot en met donderdag 30 juni ter be-
schikking van studenten die in alle rust 
willen studeren. Je kan er terecht op 
weekdagen van 9.15 uur tot 13 uur. 
Meld je tussen 9.15 uur en 9.30 uur 
aan en zoek een plaatsje uit. Het ge-
bruik van de wifi is gratis.

Boekenverkoop 
Elk jaar verkoopt de bibliotheek mate-
rialen die om verschillende redenen uit 
de collectie werden gehaald. Kom tij-
dens de verkoopdagen snuisteren tus-
sen de boeken, strips, cd’s en dvd’s. U 
kunt ze voor een prijsje mee naar huis 
nemen. Dit jaar is er trouwens een bo-
nus: u kunt ook een keuze maken uit 
boeken die afgevoerd werden uit de 
bibliotheek van het stadsarchief. De 
opbrengst gaat naar 11.11.11. De ver-
koopdagen vinden plaats in de kelder 
van de bibliotheek (Gildelaan 13) op 
zaterdag 4, 11 en 18 juni, telkens van 
10 tot 16 uur.

Thrillerontbijt 
Op zondag 19 juni komt Ludo Geluy-
kens in de bibliotheek spreken over 
zijn ervaring als thrillerauteur. Deze 
schrijver uit Ranst schreef al zeven 
politiethrillers, waaronder Chantage 
in het schepencollege en Afrekening 
in het bedrijf. Bent u geïnteresseerd, 
reserveer dan snel uw plaatsje bij de 
bib. Om 9 uur bent u welkom voor een 
lekker ontbijt. De lezing zelf start om 
10 uur. Deelnemen kost 5 euro per per-
soon.

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

BIBNIEUWS
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DONDERSE DAGEN
Gratis beiaardconcerten vanuit de Lakenhal 
en popoptredens op het buitenplein van  
cc ’t Schaliken

Koen Van Assche
beiaardconcerten
Donderdag 30 juni om 20.30 uur
Donderdag 7 juli om 20.30 uur
Donderdag 14 juli om 20.30 uur
Donderdag 21 juli om 20.30 uur 

Koen Van Assche bespeelt de beiaard van de 
Lakenhal. Hij brengt u een aangename mix 
van licht klassieke muziek en jazz. U kunt van 
het concert genieten van op het buitenplein 
van 't Schaliken of van op een terras op de 
Grote Markt.

Koen Van Assche is stadsbeiaardier van He-
rentals, Antwerpen, Lier en Turnhout. Daar-
naast geeft hij les aan de beiaardschool in 
Mechelen en aan de stedelijke muziekaca-
demies van Lier en Borgerhout. Hij won ver-
schillende prijzen tijdens internationale bei-
aardwedstrijden.

Société Anonyme 
funk, soul 
Donderdag 4 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Société Anonyme brengt een pittige mix van 
soul, funk en rock. De muziek van deze acht-
koppige band grijpt naar hart, keel en benen. 
Société Anonyme vindt inspiratie bij helden 
uit de jaren zestig en zeventig, zoals Sly and 
the Family Stone en The Meters, maar ook 
bij Prince, Amp Fiddler en The Roots. Met 
zanger Nathan Ambach, zoon van Paul 'Boo-
gie Boy' Ambach, ontwikkelde de groep zijn 
soulgeluid.

Guy Verlinde and The Mighty Gators
blues
Donderdag 11 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Guy Verlinde and The Mighty Gators zijn dé 
Belgische bluestrots. De groep staat bekend 
om zijn energieke concerten, waarbij de mu-
zikanten steevast iedereen aan het dansen 
krijgen met hun onweerstaanbare grooves, 
vette riffs en licks. In 2011 kregen ze de titel 
van beste Belgische bluesgroep en het jaar 
daarop behaalden ze zelfs de vierde plaats in 
de European Blues Awards. Vorig jaar kwam 
hun zevende cd uit.   

The Evil Empire Orchestra 
funk, rock en soul
Donderdag 18 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Met The Evil Empire Orchestra ontdekt u 
een zelden gehoord palet van funk, rock 
en soul, in een universum waar stout-
heid regeert en feesten primeert. Deze 
gloednieuwe band bestaat uit muzikanten 
van The Internationals, El Tattoo del Tigre  
en Zita Swoon. Een duivels strakke ritme-
sectie, een sexy blazerbastion en een zan-
geres met fluwelen tong. Dansen en swin-
gen zult u!

Slick Nick and The Casino Special 
swing
Donderdag 25 augustus om 20.30 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Slick Nick and The Casino Special is een 
band die teruggrijpt naar de sfeer van de 
jaren vijftig. Zij stonden mee aan de wieg 
van de retrorevival. Hun aanstekelijke rit-
mes, een pulserende bas, swingende pi-
anoriedels en scheurende saxen zorgen 
voor een feestje waarbij u niet stil kunt 
staan. Dus: haal uw kraakwitte hemd en 
gelakte schoenen van onder het stof of 
trek uw leukste jurkje aan en kom mee 
swingen en jiven.
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FIETST  
FEEST  BEDANKT VOOR HET UITHANGEN VAN DEZE AFFICHE

Gelieve deze affi  che aan uw straatvenster te plakken, zo geeft u, als Herentalsenaar, uiting aan uw sympathie voor het criterium.

13.00 u -18.15 u  Vlaamse Wielerschool op parcours

 Initiatie/demonstratie jeugd op Grote Markt o.l.v. Vlaamse Wielerschool

 Wedstrijd voor DAMES ELITE “Grote Prijs Delta Tenten”

 Wedstrijd voor ondernemingen

 (Aansluiting huldiging beste renner en beste ploeg) 

18.15 u - 19.10 u Publiciteitskaravaan op parcours

18.45 u - 19.20 u Voorstelling van alle renners op het podium

19.20 u - 19.30 u Voorstelling van alle renners op het parcours

19.30 u - 22.00 u 

22.00 u - 22.15 u Huldiging winnaar, 2,  3 & Coca Cola tussenspurten Elite op podium

DONDERDAG & VRIJDAG
13.00 u - 20.00 u  Grote Markt (noordkant):   

 Kinderanimatie: Mondelez straat

 Parking bibliotheek:  

 Ambiancezone – publiekstent met discobar

ZONDAG 31 JULI 2016
7.00 u - 8.00 u  Tent Grote Markt  (zuidkant): inschrijvingen en secretariaat

8.00 u - 10.00 u  start familietocht 45 km

    start toertocht  60 km, 100 km, 165 km

 www.classicoboretti.be

PROGRAMMA
JULI28

BEDRIJVENKOERS  
TROFEE

12e na-Tourcriterium

BEDANKT VOOR HET UITHANGEN VAN ONZE AFFICHE

WWW.HERENTALSFIETSTFEEST.BE
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PODIUM  Namiddagprogramma vanaf 14.30 u

    BlitZ zomertour
    De Bende
    K3
 Avondprogramma vanaf 19.00 u: presentatie door Caren Meynen

    Get Ready!
    Laura Tesoro
    Pigbag Army
    Radio Guga 
    00.30 u - 03.00 u Open air party met The Nasty DJ’s

PARCOURS 14.30 u - 16.00 u  15 reeksen peuter, kleuter en kids run

 18.30 u - 20.30 u  LU 2U VAN HERTALS
 14.00 u – 21.00 u  Tent Grote Markt: Inschrijvingen, prijsuitreiking en inleveren chip

TENT  14.00 u - 20.00 u  inschrijvingen LU 2U van Hertals
GROTE MARKT 14.10 u - 16.10 u  uitslagen en prijsuitreikingen van de verschillende kinderreeksen
 14.00 u - 16.30 u  BAL POPULAIRE met DB DE WITTE STILTE
 20.45 u - 21.00 u  Uitslag LU 2U van Hertals

 HERTALS DUATLON I.S.M. TRIATLONTEAM DCM  HEYLEN VASTGOED

 PARKING BIBLIOTHEEK
 15.00 u - 20.30 u  Secretariaat, drankgelegenheid, randanimatie
    Wisselzone Herentals Duatlon
 PARKING BIBLIOTHEEK & HERENTHOUTSEWEG
 16.30 u - 18.15 u Start & Finish Herentals Duatlon 
    Run 1 (3,1 km)  -  Bike (21 km)  - Run 2 (2,9 km)

   

18.15 u - 19.10 u Publiciteitskaravaan op parcours

TENT 
GROTE MARKT
 14.00 u - 16.30 u

 20.45 u - 21.00 u

 P
 15.00 u - 20.30 u 

    Wisselzone Herentals Duatlon
 PARKING BIBLIOTHEEK & HERENTHOUTSEWEG

    Run 1 (3,1 km)  -  Bike (21 km)  - Run 2 (2,9 km)

uitslagen en prijsuitreikingen van de verschillende kinderreeksen

 VASTGOED

 Secretariaat, drankgelegenheid, randanimatie

PROGRAMMA 
JULI 29

Gelieve deze affi  che aan uw straatvenster te plakken, zo geeft u, als Herentalsenaar, uiting aan uw sympathie voor het criterium.

FIETST  
FEEST  

WWW.HERENTALSFIETSTFEEST.BE
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(*) De speelpleinwerkingen zijn gesloten op maandag 11 juli.

JEUGD

Lekker buiten spelen in de zomer?

Alle info op www.herentals.be/speelplein

        

                

                

                

                

                

                

Sportkampen +12
2000-2004
Sportkampen
2005-2010
Kleutersportweken
2011-2012
Sjallekes
2002-2011
Sjallekes voor kleuters
2012
Buurtspeelpleinwerking Diependaal
2004-2011
Speelpleinwerking NoMo
2002-2011
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SPORT

Kajakken 
voor vijftigplussers
Op dinsdag 28 juni gaan de vijftigplussers 
kajakken. De deelnemers vertrekken om 
13.30 uur aan De Hut (Spaanshofpark 
z/n). Deelnemen kost 5 euro. Een drank-
je is inbegrepen in de prijs. U kunt tot 16 
juni inschrijven bij de sportdienst (Mark-
gravenstraat 93, tel. 014-28 52 50). 

Meer informatie: dienst sport, 
De Vossenberg, Markgravenstraat 93,  
tel. 014-28 52 50, 
www.herentals.be/sportelen

Initiatiedag veldhockey 
Op zaterdag 28 mei organiseert de 
gloednieuwe Veldhockeyclub Heren-
tals haar allereerste initiatiedag op de 
terreinen van Witbos in Noorderwijk. 
Het wordt een dag boordevol amu-
sement, waarop iedereen gratis kan 
kennismaken met hockey. Kandidaat-
spelers en ouders krijgen er informatie 
over de nieuwe club en haar geplande 
activiteiten. De initiaties lopen van 
13 tot 18 uur. Alle jongens en meisjes 
vanaf zes jaar zijn welkom. Ze worden 
ingedeeld in groepjes en begeleid door 
ervaren trainers. Voor de ouders is er 
een bar en een mooi terras. Van 22 tot 
26 augustus organiseert de club ook 
een zomerkamp.

Meer informatie: Els Van den Bossche, 
gsm 0473-66 00 86, 
veldhockeyherentals@gmail.com, 
www.facebook.com/veldhockeyherentals

Meer informatie: 

• Dienst sport, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, 
 sportdienst@herentals.be, www.herentals.be/sportkampen
• Dienst jeugd, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be, 
 www.herentals.be/speelplein

Speelbus
2004-2011
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OP STAP IN EIGEN STAD
Zomerwandelingen en -fietstochten

In juli en augustus vinden de jaarlijkse Zomerwandelingen en themafiet-
stochten plaats. Een ervaren gids neemt u mee langs de mooiste plekjes 
van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. De tochten vertrekken stipt 
om 14.30 uur. De wandelingen duren ongeveer twee uur, de fietstochten 
twee en een half uur. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.

Zondag 10 juli: stadswandeling
Op stap met Ernest Claes
Vertrek aan de Lakenhal (Grote Markt)

Zondag 17 juli: fietstocht 
Langs Vlaemsche wegen 
Vertrek aan de Lakenhal (Grote Markt)

Zondag 24 juli: natuurwandeling
De Roest en de Vuilvoort 
Vertrek aan het station (Stationsplein)

Zondag 7 augustus: stadswandeling
Groeten uit Herentals
Vertrek aan de Lakenhal (Grote Markt) 

Zondag 14 augustus: fietstocht
Fietsen door het Kempens groen 
Vertrek aan het Netepark   
(Vorselaarsebaan 56)

Zondag 21 augustus: natuurwandeling
Noorderwijk
Vertrek aan het Dorpshuis (Ring 26)

Zomerse zoektochten

Liefhebbers van fotowandelzoektochten worden dit jaar dubbel ver-
wend. Er zijn immers twee zoektochten: een in Noorderwijk en een in 
het centrum van Herentals. De zoektocht in Noorderwijk vertrekt aan 
het Dorpshuis en is ongeveer 7 kilometer lang. In de brochure vindt u 
foto's die u in de juiste volgorde moet rangschikken. De tocht door het 
stadscentrum is 6,6 kilometer lang en bevat naast foto-opdrachten 
enkele pittige vragen.

Er is ook een fietszoektocht van ongeveer 35 kilometer, die u langs de 
mooiste plekjes van Herentals, Kasterlee, Geel en Olen leidt.

De brochures zijn te koop bij de dienst toerisme en kosten 3 euro. Wie 
deelneemt, kan een leuke prijs winnen.

Bezoek de Sint-Waldetrudis- en de Sint-Catharinakerk

De Sint-Waldetrudiskerk staat tijdens het toeristisch seizoen open 
voor het publiek. U kunt de kerk bezoeken op woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 17 uur. Tegelijkertijd 
kunt er u een tentoonstelling bezichtigen. Zeven studenten van de 
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst stellen er hun Werken 
van barmhartigheid tentoon. Organiste Masako Honda trakteert u 
bovendien iedere zaterdag van juli op een middagconcertje. Kom om 
14 uur naar de kerk en laat u meevoeren op een romantische orgel-
reis door Europa.

U kunt ook de Sint-Catharinakerk op het Begijnhof 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.
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OP STAP IN EIGEN STAD
Fair Trade Ecocyclo

De fairtradegemeenten Herentals en Olen stippelden samen met de 
provincie Antwerpen en De Natuurvrienden twee Fair Trade Ecocyclo-
tochten uit. Deze bijzondere fietstochten leiden u naar locaties die 
een link hebben met eerlijke handel en duurzame landbouw. U houdt 
halt bij landbouwbedrijven en lokale handelaars waar u kwaliteitsvolle 
streekproducten kunt proeven en kopen. De tochten zijn 25 en 30 kilo-
meter lang en lopen grotendeels langs de fietsknooppunten. 

Wandel- en fietsknooppuntennetwerk

Herentals is een ideale uitvalsbasis voor wie van een flinke wandeling 
houdt. In het noorden van de stad kunt u aansluiten op het wandel-
netwerk Kempense Heuvelrug. De bijbehorende kaart, goed voor 250 
kilometer bewegwijzerde wandelroutes in Herentals, Kasterlee en Re-
tie, is te koop bij de dienst toerisme en kost 8 euro. 

Wie meer houdt van een stevige fietstocht kan op de dienst toerisme 
terecht voor een fietskaart. Met het fietsknooppuntennetwerk Pro-
vincie Antwerpen in de aanslag bepaalt u zelf het traject en de lengte 
van uw trip. De kaart kost 9,95 euro.

Afvaart van de Kleine Nete

Wie van een sportieve uitdaging houdt, kan de Kleine Nete afvaren 
met een kano of een kajak. Vertrekken kan aan De Hut in het Spaans-
hofpark. In juli en augustus is De Hut iedere dag open vanaf 11 uur.

De Waterral, tel. 014-21 00 09, www.dewaterral.be

Het Netepark

Op vrijdag 1 juli verhuist de kassa van het Netepark naar de zomer-
ingang van het domein. U betaalt dan één toegangsprijs voor de speel-
tuin en de zwembaden. Als Herentalsenaar betaalt u 3,40 euro. He-
rentalsenaren die jonger zijn dan veertien jaar of ouder dan zestig jaar 
betalen 2,70 euro. Ook voor personen met een handicap bedraagt de 
toegang 2,70 euro. Kinderen jonger dan drie jaar mogen gratis binnen. 
Het gebruik van de minigolfbanen, het fietscrossparcours, de trampo-
lines en het tafeltennis zijn inbegrepen in de toegangsprijs.

Van 1 juli tot en met 31 augustus is het recreatiedomein elke dag open 
van 10 tot 21 uur. Het eerste uur kunt u enkel gebruik maken van de 
speeltuin. De zwembaden en het sport- en spelaanbod gaan open om 
11 uur. 

Recreatiedomein Netepark, Vorselaarsebaan 56, tel. 014-85 97 10,  
www.netepark.be

Hidrodoe

Kom naar Hidrodoe en ontdek de wereld van water. 
Meer dan 120 interactieve opstellingen, zowel binnen 
als buiten, leren u alles over water. Hidrodoe is elke dag 
open van 9.30 uur tot 17 uur, uitgezonderd op woens-
dag en zaterdag.

Hidrodoe (PIDPA), Haanheuvel 7, tel. 014-44 26 58,  
www.hidrodoe.be

Openingstijden infokantoor

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, worden de openingstij-
den van het infokantoor toerisme in de zomer uitgebreid. Het kan-
toor is heel het 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 op zon- en feestdagen open van 10 tot 14 uur.

Dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, 
toerisme@herentals.be
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AANKONDIGINGEN

Zomeractiviteiten 
Gezinsbond Herentals
Op woensdag 6 juli gaat de Gezinsbond 
van Herentals op speeltuintjestocht. 
Komt u mee fietsen, babbelen, pick-
nicken en spelen in de verschillende 
buurtspeeltuintjes? Deelnemen kost 
1,50 euro per persoon of 5 euro per 
gezin, een ijsje inbegrepen. Schrijf u 
uiterlijk in op maandag 4 juli.

Op woensdag 3 augustus nodigt de Ge-
zinsbond iedereen uit om mee te komen 
spelen en picknicken aan de Toeristen-
toren. Afspraak om 11 uur aan het par-
keerterrein aan de Wijngaard. Wie voor-
af inschrijft, mag gratis mee de toren op.

Meer informatie en inschrijvingen: 
kids.gezinsbondherentals@gmail.com

Vijftig jaar  
Sint-Jansparochie 
De parochie Sint-Jan de Doper op de 
Molekens bestaat dit jaar vijftig jaar. De 
parochiegemeenschap nodigt iedereen 
uit om op zaterdag 25 juni mee te ko-
men vieren. Het feest start om 14 uur 
met een eucharistieviering. Aansluitend 
is er een receptie en kunt u een ten-
toonstelling bezoeken met foto’s en do-
cumenten die een indruk geven van het 
parochieleven gedurende de voorbije 
50 jaar. Geef vóór 1 juni een seintje als 
u er bij wilt zijn.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Danielle Polleunis, tel. 014-23 08 46, 
daniellep@telenet.be

Zomerschilderen 
In juli en augustus verwelkomt erf-
goedcel Kempens Karakter iedere 
dinsdag tekenaars en schilders op een 
mooie locatie in de Kempen. Iedereen 
brengt zijn eigen materiaal mee en 
gaat aan het werk in zijn eigen stijl. In 
Herentals kunt u op dinsdag 5 juli van 
10 tot 17 uur terecht op het Begijnhof.

Meer informatie en inschrijvingen: 
www.facebook.com/zomerschilderdagen, 
tel. 015-25 15 82

Midzomerthals in Le Paige
Midzomerthals is een nieuw initiatief van de cultuurraad. De 
eerste editie vindt plaats op zondag 26 juni in en rond kasteel 
Le Paige. Vanaf 13 uur zijn er tal van activiteiten, waaronder 
een verenigingenmarkt met Herentalse culturele en sociocul-
turele verenigingen. Ze stellen hun activiteiten aan u voor, bie-
den lekkere hapjes aan of laten het beste van zichzelf horen 
tijdens een optreden. Voor de allerkleinsten is er een spring-
kasteel en een grimestand. Er is ook een rommelmarkt waar 
kinderen tot 18 jaar een centje kunnen bijverdienen door hun 
nog bruikbare kleding, strips en speelgoed te verkopen. Om 18 
uur start het avondprogramma van Midzomerthals met een vrij podium en een optreden van 
Tam & Friends. 

Inschrijven voor de rommelmarkt of het vrij podium kan via www.cultuurraadherentals.be.

Nog een allerlaatste keer Houden van Griffelrock  
Op dinsdag 27 september vindt de allerlaatste editie plaats van Houden van Griffelrock. Seni-
oren en mensen met een handicap kunnen nog één keer genieten van deze swingende namid-
dag vol Nederlandstalige muziek in het Antwerpse Sportpaleis. U kunt uw kaarten bestellen 
bij het onthaal van het stadsloket. Een ticket kost 9 euro. Wie mee wil met de bus, betaalt 
hiervoor 5 euro.

Viering Vlaamse feestdag 
Op maandag 11 juli organiseren de Herentalse cultuurraad en de stad een viering voor het 
Feest van de Vlaamse Gemeenschap. De viering vindt plaats in de Lakenhal en start om 20 
uur. Op het programma staat een feestrede van taaldocent Miet Ooms met als titel Het gaat 
goed met het Nederlands. Na een muzikaal optreden van jong Herentals talent volgt er een 
samenzang onder leiding van Dirk De Vos. De 11 juliviering wordt afgesloten met een receptie, 
aangeboden door het stadsbestuur. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

Het klimaatdebat 
Op vrijdag 17 juni geeft Christiaan Thoen van vzw BioMENS een lezing over de opwarming van de 
aarde. Alle vrouwen van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk zijn om 13.30 uur welkom in het 
Fundatiehuis (Begijnhof 27). De toegang is gratis. De lezing is een organisatie van de Vrouwen-
raad in samenwerking met Vormingplus Kempen.

Meer informatie: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

Cursus met naald en draad 
Op maandag 6 juni kunt u tussen 18 en 21.30 uur kennismaken met de naaicursus van vzw Krea-
tief. De cursisten tonen hun creaties en vertellen over hun ervaringen. De lesgeefster staat klaar 
om uw vragen te beantwoorden. Wilt u ook leren naaien, dan kunt u zich ter plaatse inschrijven 
voor de cursus, die start op 12 september. 

Meer informatie: vzw Kreatief, Kerkstraat 32, tel. 014-23 12 77, www.vzwkreatief.be
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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
Van 27/03             
tot 14/09

TENTOON Academie voor Beeldende Kunst – Werken van barmhartigheid / Sint-
Waldetrudiskerk / Van 14 tot 17 uur, gesloten op maandag en dinsdag

Van 08/05              
tot 02/07

TENTOON Teodora Axente – The Noise of Silence / Art Center Hugo Voeten,  
Vennen 23 / Van 13.30 tot 17 uur, zondag gesloten

Van 14/05               
tot 10/07

TENTOON Frans Masereel – Masereel met penseel - Van zinkografie tot aquarel / 
Lakenhal / op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Za 04/06 VERKOOP Boekenverkoop / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 10 tot 16 uur

Zo 05/06 SENIOR Grijze Panters – Bezoek aan Art Center Hugo Voeten /  
Info: Joke Van Reusel, tel. 014-22 04 07

Ma 06/06 OPEN Open lesdag vzw Kreatief / Kerkstraat 32 / Van 18 tot 21.30 uur

Di 07/06 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

CREA Crea-café: glas beschilderen / De Cirkel / Campus Spiegelfabriek, 
Lierseweg 132 / 13.30 uur

Do 09/06 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 /  
20 uur

Vr 10/06 KLASSIEK Lorenzo Gatto, Yossif Ivanov en Philippe Ivanov – Finalisten Koningin 
Elisabethwedstrijd / Sint-Catharinakerk, Begijnhof / 20 uur 

Za 11/06 VERKOOP Boekenverkoop / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 10 tot 16 uur
Zo 12/06 THEATER Theater De Spiegel – Bzzz’T (+1 tot +4 jaar) / Begijnhof / 11 uur  

(extra voorstelling) en 14.30 uur (uitverkocht)

UiT Muntenbeurs van Numismatica – Munten uit IJsland / Zaal Nieuw-
land, Nederrij 100 / Van 8.30 tot 12 uur

Ma 13/06 EK 2016 België – Italië / Grote Markt / 21 uur

Di 14/06 SENIOR Grijze Panters / ’t Convent, Begijnhof 17 / 14 uur /  
Info: Joke Van Reusel, tel. 014-22 04 07

Wo 15/06 FIETS Fietsgraveren / Fietspunt aan het station / Van 12 tot 16 uur

Do 16/06 INFO Infomoment autodeelgroep Herentals / ’t Gerief, Lichtaartseweg 22 
/ 20 uur

SOCIO Praatgraag voor blinden en slechtzienden / Bistro De Swaen, Belgiëlaan 1 
/ Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: An Van Gils, gsm 0477-40 51 57

Vr 17/06 VROUW Vrouwenraad i.s.m. Vormingplus Kempen – Het klimaatdebat /  
13.30 uur / Fundatiehuis, Begijnhof 27

Van 18/06               
tot 26/06

TENTOON Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst – De laureaat / Kasteel Le 
Paige / op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Za 18/06 EK 2016 België – Ierland / Grote Markt / 15 uur

VERKOOP Boekenverkoop / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 10 tot 16 uur

UiT Zomerfeest WZC Bremdael / Ernest Claesstraat 54 / 12 uur

Zo 19/06 UiT Thrillerontbijt met Ludo Geluykens / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 9 uur

UiT Zomerfeest WZC Bremdael / Ernest Claesstraat 54 / 12 uur

Di 21/06 SENIOR Grijze Panters – Bezoek aan de saffraanboerderij /  
Info: Joke Van Reusel, tel. 014-22 04 07

INFO Overlegavond natuurgebied De Roest / Administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 19 uur

Wo 22/06 EK 2016 Zweden – België / Grote Markt / 21 uur

INFO Debatavond Wuytsbergen-Ekelen / cc 't Schaliken, Grote Markt 35 / 
18.30 uur

Van 22/06              
tot 25/06

UiT Braderij

Do 23/06 UiT Summer Kick Off / Stadspark / Van 14 tot 22 uur

Vr 24/06 UiT Diamond on the Rocks / Grote Markt / 21 uur

Za 25/06 UiT Bar Clochard / Grote Markt / 21 uur

OPEN Open dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst / Markgraven-
straat 77 / Van 10 tot 18 uur

Zo 26/06 UiT Midzomerthals / Domein Le Paige, Nederrij 135 / Van 13 tot 22 uur

OPEN Open dag Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst / Markgraven-
straat 77 / Van 10 tot 18 uur

Ma 27/06 SOCIO Zwanger & Zo / Sociale campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /  
Van 9.30 tot 11.30 uur

INFO Infoavond Begijnhofpark / Administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 19 uur

Di 28/06 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW- 
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

SENIOR Kajakken voor vijftigplussers / De Hut, Spaanshofpark / 13.30 uur

Do 30/06 KLASSIEK  Donderse Dagen - Koen Van Assche – beiaardconcerten / Grote 
Markt / 20.30 uur 

JULI
Za 02/07 MUZIEK Orgelconcert Masako Honda / Sint-Waldetrudiskerk / 14 uur

Zo 03/07 UiT Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut Snepkensvijver, Lichtaartseweg / 
8 uur / Info: Julien, tel. 014-51 61 57

Di 05/07 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

CREA Crea-café: trash design / De Cirkel / Campus Spiegelfabriek,  
Lierseweg 132 / 13.30 uur

UiT Zomerschilderen / Begijnhof / Van 10 tot 17 uur

Wo 06/07 FIETS Fietsgraveren / Dorpshuis Morkhoven / Van 13 tot 16 uur
JEUGD Speeltuintjestocht Gezinsbond Herentals / 10.30 uur /  

Info: Leen, gsm 0496-97 88 79
Do 07/07 KLASSIEK Donderse Dagen - Koen Van Assche – beiaardconcerten / Grote Markt 

/ 20.30 uur 

WANDEL Avondwandeling / Café Depot, Lierseweg 290 / 20 uur /  
Info: Herentalse Wandelclub, gsm 0476-43 11 56

Vr 08/07 UiT Feestmarkt / Grote Markt, Hofkwartier, Belgiëlaan, Augustijnenlaan 
/ Van 8 tot 14 uur

Za 09/07 MUZIEK Orgelconcert Masako Honda / Sint-Waldetrudiskerk / 14 uur

Van 09/07              
tot 11/09

TENTOON ART|boretum / Kasteel Le Paige / Alle dagen van 9 tot 20 uur 

Zo 10/07 WANDEL Stadwandeling – Op stap met Ernest Claes / Lakenhal / 14.30 uur

UiT  Buurtfeest Diependaal / Sportterrein naast het buurthuis / Van 14 
tot 16 uur

Ma 11/07 UiT Viering voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap / Lakenhal / 
20 uur

Do 14/07 KLASSIEK Donderse Dagen - Koen Van Assche – beiaardconcerten / Grote Markt 
/ 20.30 uur 

Za 16/07 FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur

MUZIEK Orgelconcert Masako Honda / Sint-Waldetrudiskerk / 14 uur

Zo 17/07 FIETS Fietstocht – Langs Vlaemsche wegen / Lakenhal / 14.30 uur

Di 19/07 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk,  
Ring 27 / Van 17.30 tot 20.30 uur

Do 21/07 KLASSIEK Donderse Dagen - Koen Van Assche – beiaardconcerten / Grote Markt 
/ 20.30 uur 

Za 23/07 MUZIEK Orgelconcert Masako Honda / Sint-Waldetrudiskerk / 14 uur

Zo 24/07 WANDEL Natuurwandeling – De Roest en de Vuilvoort / Station / 14.30 uur

Do 28/07 UiT Herentals Fietst / Stadscentrum

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

Vr 29/07 UiT Herentals Feest / Stadscentrum

Za 30/07 UiT Noorderwijk Feest / Dorpsplein / Vanaf 10 uur

AUGUSTUS
Di 02/08 CREA Crea-café: art journal / De Cirkel / Campus Spiegelfabriek,  

Lierseweg 132 / 13.30 uur

Wo 03/08 FIETS Fietsgraveren / Dorpshuis Noorderwijk / Van 13 tot 16 uur

JEUGD Picknick Gezinsbond Herentals / Toeristentoren / 11 uur
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Do 04/08 MUZIEK Donderse Dagen - Société Anonyme / Buitenplein cc 't Schaliken / 
20.30 uur 

Zo 07/08 WANDEL  Stadwandeling – Groeten uit Herentals / lakenhal / 14.30 uur

Do 11/08 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 /  
20 uur

MUZIEK Donderse Dagen - Guy Verlinde and the Mighty Gators /  
Buitenplein cc 't Schaliken / 20.30 uur

WANDEL Avondwandeling / De Hut, Spaanshoflaan / 20 uur /  
Info: Herentalse Wandelclub, gsm 0476-43 11 56

Zo 14/08 FIETS  Fietstocht – Fietsen door het Kempens groen / Netepark / 14.30 uur

Wo 17/08 FIETS Fietsgraveren / Fietspunt aan het station / Van 12 tot 16 uur

Do 18/08 MUZIEK Donderse Dagen - Evil Empire Orchestra / Buitenplein cc 't Schaliken / 
20.30 uur

SOCIO Praatgraag voor blinden en slechtzienden / Bistro De Swaen,  
Belgiëlaan 1 / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: An Van Gils,  
gsm 0477-40 51 57

Za 20/08 UiT Uitreiking van de Nestorprijzen / cc 't Schaliken / 15 uur

OPEN Infodag Centrum voor Volwassenenonderwijs DTL /  
Collegestraat 46 / Van 10 tot 12 uur

Zo 21/08 WANDEL Natuurwandeling – Noorderwijk / Dorpshuis / 14.30 uur

Ma 22/08 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /  
Van 17.30 tot 20.30 uur

Do 25/08 MUZIEK Donderse Dagen - Slick Nick & The Casino Special / Buitenplein  
cc 't Schaliken / 20.30 uur 

SENIOR Grijze Panters / Het Haventje / Info: Joke Van Reusel, tel. 014-22 04 07

Van 27/08              
tot 18/09

TENTOON Ter Vesten vzw – Septemberdagen: Quiltgroep GADEP / Kasteel Le 
Paige / Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Van 28/08              
tot 30/08

KERMIS Kermis / Morkhoven

Ma 29/08 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /  
Van 17.30 tot 20.30 uur

Di 30/08 UiT Kermisjogging Morkhoven / Vanaf 18.30 uur

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

ACTIEVE SENIOR

OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag TURNEN Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur  

Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34

Elke woensdag FIETSEN Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur  
Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93

Elke donderdag PETANQUE ’t Convent / Van 13.30 tot 17 uur  
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37

DANSEN Dansen zonder partner / Sportcomplex De Vos-
senberg / Van 13.30 tot 15.30 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 FIETSEN Vertrek aan Onze-lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Elke woensdag PETANQUE Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: André, gsm 0479-72 15 56

Elke donderdag HOBBYCLUB 
VOOR DAMES

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

S-Sport
Elke dinsdag
  

DANSEN Dansen zonder partner / Sportcomplex De Vossen-
berg / 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 zonder partner / Sportcomplex De Vos-
senberg / 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 / JC 2200, 
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur

Vrijdag- en
zaterdagavond

DE RUSTIGE JC 2200, 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.

Kermisjogging in Morkhoven
Van zondag 28 tot dinsdag 30 augustus 
is er kermis in Morkhoven.

Op dinsdagavond sluit de vijftiende editie van de kermisjogging de 
kermis af. Er zijn loopwedstrijden voor kinderen en volwassenen. In-
schrijven kan vanaf 1 juli via www.kermisjogging.be. Op de dag zelf 
kunt u inschrijven in de parochiezaal. De kermisjogging is een organi-
satie van de Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst en Landelijke Gilde 
Morkhoven.
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BURGERZAKEN

 Geboorten
 13/03 Liesl, dochter van Jasmijn Leemans en Sebastiaan Holthof
 29/03 Brendon, zoon van Beáta Stephan en Ben Segers
 31/03 Morris, zoon van Gitte Willems en Stan Vanooteghem
 05/04 Vie, dochter van Jali Goossens en Jasper Meulemans
 10/04 Pepijn, zoon van Linne Vermeiren 
 12/04 Jul, zoon van Isabel Tegenbos en Roel Van Mogh
 12/04 Marie, dochter van An De Schutter en Stefan Vanneste
 17/04 Nel, dochter van Tinne Van Loy en Guy Thys
 18/04 Gust, zoon van Britt Lathouwers en Jelle Vanhove
 19/04 Joe, zoon van Liza Van Bulck en Romeo Pardon
 19/04 Mil, zoon van Annemie Vandeven en Wim Beckers
 21/04 Keyshia, dochter van Elly Plein
 22/04 Jacob, zoon van Vendula Smets en Koen Smets
 22/04 Alexander, zoon van Jessie Laureys en Willem Thijs
 27/04 Amar, zoon van Elda Orahovac en Aldin Karimanovic 

 Overlijdens
 07/04 Henri Van de Ven (91), weduwnaar van Julia Van de Vel
 08/04 Leo De Vleeshouwer (84)
 12/04 Sonja Belmans (60), echtgenote van Luc Baum
 13/04 Mariette D’Hondt (78), echtgenote van Aloïs Verheyen
 13/04 René Lissens (104), weduwnaar van Berthe Vanden Begin
 15/04 Johanna Iemants (90), weduwe van Jan Van Gorp
 16/04 Julianus Van Calster (75), weduwnaar van Medarda Van Mensel
 17/04 Mariette Wouters (91), weduwe van Jean Van Rompaey
 21/04 Karel Meersman (89)
 21/04 Josephus Van Lommel (86), weduwnaar van Julia Dockx
 21/04 Hilda Helsen (88), weduwe van Jan Van Dyck
 23/04 Emiel Sels (70), echtgenoot van Marites Olan-Olan
 24/04 Joanna De Backer (95), weduwe van Renaat Torfs
 27/04 Lodewijk Boeckmans (81), echtgenoot van Agnes Claes 
 28/04 Frans Smolders (86), echtgenoot van Irma Neven
 29/04 Samuel Thysbaert (46)
 30/04 Eugenie Morosowa (92), weduwe van Petrus Fauvarque
 02/05 Jovanka Ristic (78), weduwe van Simo Ristic

 Huwelijksaankondigingen
 Kenny Goossens en Kristel Eerdekens
 Cassander Peeters en Evelien Vanden Driessche
 Dirk Wilbers en Linda Huypens
 Olivier Embrechts en Kaat Maton
 Stijn Lankers en Lotte Lambaerts
 Christophe Van de Poel en Lieve Van Damme
 Jonathan Royaert en Nikky Corthout
 Sven Camps en Lieselotte Sorgeloos
 Eric Bleys en Maria Couwberghs

 Huwelijken
 Wim Missoorten en Sabine Boydens
 Tony Van Messen en Karina Rosiers
 Jochen Van Grieken en Maricel Samrano
 Wim Donckers en Cindy Van Otten
 Patrick Berben en Albertine Leys
 Jef Luyten en Lien Hermans
 Jeffrey Dierckx en Evelien Van Camp
 Glenn Gils en Kirsty Stevens
 Johnny Ongenae en Inge Vandeurzen
 Ricardo van den Born en Sibel Yavuz

AANKONDIGINGEN

Noorderwijk Feest 2016
Op zaterdag 30 juli organiseert de gemeenschapsraad van Noorder-
wijk de tweede editie van Noorderwijk Feest. Hopelijk zit het weer 
dit jaar wat mee en kan het feest om 10 uur starten met een rom-
melmarkt op de verkeersvrije Ring. Op het Dorpsplein kunt u terecht 
voor een fris drankje en een ijsje. Vanaf 16 uur staat het podium 
in de feesttent open voor iedereen die zijn talenten wil tonen aan 
het publiek. Tussen 17 en 20 uur kunt u aanschuiven aan de reu-
zenbarbecue. Daarna start het avondprogramma met optredens 
van het Zingend Facteurke en Inneke Tiolants. Dj De Witte Stilte  
zet het feest voort met hits van vroeger en nu. De toegang is gratis. 
Inschrijven voor de rommelmarkt, het vrij podium en de barbecue 
kan via gemeenschapsraadnoorderwijk@gmail.com.

Meer informatie: 
www.gemeenschapsraadnoorderwijk.be

Open Tuinen  
Tijdens Open Tuinen staan 214 bijzondere tuinen open voor de tuin-
liefhebber. In Herentals bent u op 12, 19, 25 en 26 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 2016 vindt u een overzicht van de deelne-
mende tuinen en allerhande tips en weetjes om meer natuur in uw 
tuin te ontdekken. U kunt de gids kopen bij een Aveve-verkooppunt 
in uw buurt. Open Tuinen is een organisatie van de Landelijke Gilden.

Meer informatie: www.opentuinen.be
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SPREEKUREN
Spreekuren
De zitdagen vinden plaats in de discrete loketten van het 
stadsloket (administratief centrum, Augustijnenlaan 30)

Rijksdienst voor pensioenen
eerste maandag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 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
Geen zitdag op woensdag 13 juli en woensdag 10 augustus

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat
iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur 
Op afspraak via: www.herentals.be/afspraak,   
tel. 014-28 50 50

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
iedere dinsdag van 9 tot 12 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

Mobiele Lijnwinkel 
informatie • abonnementen 

vervoersbewijzen 
klantnummer • Belbus

Iedere vrijdag van 8 tot 13 uur

Aan de Lakenhal op de Grote Markt

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  
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
in augustus alleen 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
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
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Alegria Open huis voor mensen met kanker  0475-54 71 44

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, Boerenkrijglaan 16   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

Kankerlijn  0800-35 445

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 [1,50 euro/min] 
 www.apotheek.be

Tandartsen  0903-39 969 [1,50 euro/min] 
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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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

OPENINGSTIJDEN JULI EN AUGUSTUS
Van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 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.

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA DI WO DO VR ZA ZO

ADMINISTRATIEF CENTRUM
Gesloten op maandag 11, donderdag 21 en 
vrijdag 22 juli en op maandag 15 augustus

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

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

CC ’T SCHALIKEN
Gesloten op maandag 11, donderdag 21 en 
vrijdag 22 juli en op maandag 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

BIBLIOTHEEK GILDELAAN
Gesloten op maandag 11, donderdag 21, donderdag 28 
en vrijdag 29 juli en op maandag 15 augustus 

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 11 juli en op  
maandag 15 augustus

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

RECYCLAGEPARK
Gesloten op donderdag 21 juli

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

JEUGDDIENST
Gesloten op maandag 11, donderdag 21 en 
vrijdag 22 juli en op maandag 15 augustus

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 maandag 11, donderdag 21 
en vrijdag 22 juli en van 15 tot en met 19 
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 11, donderdag 21 en 
vrijdag 22 juli en op maandag 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 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF
Gesloten op maandag 11, donderdag 21 en 
vrijdag 22 juli en op maandag 15 augustus

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

TOERISME HERENTALS
Op maandag 11 juli, donderdag 21 juli  
en maandag 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 10.00-14.00

10.00-14.00
IN JULI EN 
AUGUSTUS

STEDELIJKE WERKPLAATS
Gesloten op maandag 11, donderdag 21 en 
vrijdag 22 juli en op maandag 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

OCMW SOCIALE DIENST
Gesloten op maandag 11, donderdag 21 en 
vrijdag 22 juli en op maandag 15 augustus

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk 09.30-10.30

Zitdag Dorpshuis Morkhoven 11.00-12.00

OCMW DIENST RECHTSHULP
Gesloten op maandag 11, donderdag 21 en 
vrijdag 22 juli en op maandag 15 augustus

09.00-11.45
18.00-20.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

DIENSTENCENTRUM ’T CONVENT 
Gesloten op maandag 11, donderdag 21 en 
vrijdag 22 juli en op maandag 15 augustus

09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00
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