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Begijnhofpark opent met koningsschieting
Op zondag 3 juni vindt de officiële opening
van het Begijnhofpark plaats. De stad nodigt
iedereen uit om langs te komen op dit
feestelijk moment. Om 12 uur is er bij de
openingsreceptie alvast een gratis drankje
voor iedereen. Om 12.45 uur zijn er toespraken van afgevaardigden van het stadsbestuur
en het OCMW.
Om 13 uur begint de koningsschieting van de
Sint-Sebastiaansgilde met een optocht van
de huidige koning door het Begijnhof en het
Begijnhofpark. Na de optocht volgt het
traditionele 'bannen' en geven genodigden
ereschoten op de 21 meter hoge staande wip.
Dan start de wedstrijd onder de gildebroeders en gildezusters. Wie erin slaagt de gaai
naar beneden te halen, mag de koningsbreuk
aangespen en is voor de volgende drie jaar
koning of koningin van de gilde.
U kunt dit evenement in alle veiligheid
bijwonen en ondertussen genieten van een
lekker gildebiertje.

Wist u dit?
De koningsschieting is traditioneel een van de
belangrijkste feestdagen van de gilde, die
ondertussen al meer dan achthonderd jaar
bestaat.

voorwoord ...

In die vroege jaren was de Sint-Sebastiaansgilde de schuttersgilde van de stad. Met hun
pijl en boog stonden ze mee in voor de
bescherming van onze stad.

DEZE MAAND

Zomer in onze stad
De zomer komt er aan en Herentals bloeit weer helemaal open. Onze
stad maakt zich op voor een zalige periode van feest, gezelligheid en
heerlijk tot rust komen, elk op zijn eigen manier.
De zomer start met het Shopping Festival, het nieuwe concept van de braderij, een hoogdag
voor iedereen die onze handelaars een warm hart toedraagt. Ook het WK-voetbal op het
grote scherm van onze cafébazen zal de nodige positieve energie met zich meebrengen.
Verder wordt Herentals Fietst en Feest net zoals de voorbije jaren ongetwijfeld een topper.
Tienduizenden wielerliefhebbers en feestvierders komen naar onze stad en zetten ons op
de kaart, tot ver buiten de stadsgrenzen. Dat Herentals een echte wielerstad is, blijkt verder
ook uit Grote Prijs Rik Van Looy, de nieuwe wielerwedstrijd op zaterdag 7 juli.
Ook in onze deelgemeenten staan feesten op het programma, met Noorderwijk Feest, de
Ronde Van Noorderwijk en de kermisjogging in Morkhoven. En als het wat rustiger mag,
kunt u ook altijd genieten van wandel- en fietstochten in het mooie groen van onze stad.
Daarover vindt u alle informatie in deze Stadskrant, maar ook op www.UiTinNeteland.be,
een website die alle activiteiten in onze stad, maar ook in Vorselaar, Herenthout, Olen en
Grobbendonk bundelt. We wensen u allen een aangename en deugddoende vakantie.
Uw burgemeester
Jan Bertels
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WETENSWAARD
Start heraanleg Servaas Daemsstraat en omgeving
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Aankondigingen voor de Stadskrant van
september moeten uiterlijk op woensdag 1
augustus bij de redactie zijn. De redactie heeft
het recht inzendingen te weigeren, in te korten
en te wijzigen.
DRUK: Drukkerij Bulckens
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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.

Op 1 juni start een aannemer met de heraanleg van de Servaas Daemsstraat. De Servaas
Daemsstraat wordt vernieuwd vanaf het kruispunt met de Ring tot net voorbij Woud. Ook de
Brouwerijstraat, Woud en Mussenblok worden heraangelegd. Naast een nieuw wegdek komt er
nieuwe riolering en vernieuwen de nutsmaatschappijen hun leidingennet.
Volgens de huidige planning is de heraanleg in de lente van 2019 afgerond.
Vanaf 1 juni is de Servaas Daemsstraat afgesloten voor het verkeer.
Ÿ De omleiding loopt via de Paradijsstraat, Hezewijk, de Koning Boudewijnlaan, de E313 en de

industriezone.
Ÿ Om sluipverkeer te weren, wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in Schravenhage, een
deel van Lankem (richting Hoge Weg) en Landweg (richting Paradijsstraat). De stad zorgt voor
snelheidsremmende maatregelen.
Ÿ Fietsers volgen een omleiding via de De Ghellincklaan en de fietsostrade.
Meer informatie: www.herentals.be/wegen-en-verkeer

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.
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.
In juni helpen de medewerkers van de personenbelasting u ook elke werkdag van 9 tot 15 uur
verder in RAC Den Hamer (Belgiëlaan 31). Breng alle nuttige documenten (belastingbrief, fiscale
fiches, identiteitskaart) mee. Komt u voor iemand anders? Breng dan een kopie van de identiteitskaart en een volmacht mee.

Vraag uw bewonerskaart online aan
Enkele maanden geleden schakelde de stad van de papieren bewonerskaart over naar een
digitale bewonerskaart. Met de digitale bewonerskaart kunnen de bewoners van het stadscentrum onbeperkt parkeren in hun sector van de blauwe zone. De politie controleert de bewonerskaart aan de hand van de nummerplaat. Dat gebeurt met een computer die de agenten bij zich
hebben.
Vanaf nu kunt u de bewonerskaart aanvragen en betalen van achter uw computer thuis. U surft
naar www.herentals.be/bewonerskaart, meldt u aan met uw identiteitskaart, uw pincode en
een kaartlezer en volgt de stappen op uw scherm. De nummerplaat en het inschrijvingsbewijs
van de auto worden automatisch gecontroleerd bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen
(DIV). Na betaling ontvangt u via mail uw digitale bewonerskaart. U krijgt ook automatisch een
melding wanneer ze gaat vervallen.
Verandert u van auto of nummerplaat, verhuist u naar een andere bewonerssector of wilt u een
bijkomende bewonerskaart? Ook dat kunt u regelen via de website.
Hebt u thuis geen computer of hebt u hulp nodig bij de aanvraag, maak dan een afspraak met het
stadsloket via www.herentals.be/bewonerskaart of 014-28 50 50. Breng zeker uw identiteitskaart en het kentekenbewijs van uw voertuig mee.
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BUDGET
Heraanleg Geelseweg

Arm gas wordt rijk gas

Deze zomer voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werkzaamheden uit op de
Geelseweg en in Kempenland. Deze werkzaamheden hebben geen invloed op het verkeer. Op 17
september start de aannemer met de weg- en rioleringswerkzaamheden in de
Pannenhuisstraat. Daarna, in het voorjaar van 2019, kan de heraanleg van de Geelseweg,
Kempenland en de Greesstraat starten. Hierover leest u later meer in de Stadskrant en op de
www.herentals.be/wegen-en-verkeer.

Infomarkt over de Kunstencampus
Begin 2015 kochten het stadsbestuur van Herentals en de Lokale Politie Neteland het voormalige
Belgacomgebouw in de Molenvest. De politie is op dit moment reeds gehuisvest in dit gebouw. In
de toekomst krijgen ook de stedelijke kunstacademies hier onderdak. Dit grootse project werd in
Herentals al snel bekend als de Kunstencampus.
Leertuin
Ondertussen zijn er heel wat nieuwe stappen gezet. Het stadsbestuur wil u daarvan op de hoogte
brengen en organiseert op woensdag 6 juni van 18 uur tot 20 uur een infomarkt in de Lakenhal. U
vindt er informatie over de bestemming, de toekomstige dienstverlening en de mobiliteitsstudie. Verder kunt u er de ontwerpen van het architectenbureau inkijken.

Groepsaankoop zonnepanelen
Voor het vijfde jaar op rij organiseert de
provincie Antwerpen een groepsaankoop
zonnepanelen. De provincie wil haar inwoners maximaal ondersteunen om in groene
energie te investeren en zorgt voor een totale
begeleiding, van de offerte tot de goede
werking van de installatie.
Tot en met 7 augustus kunt u vrijblijvend inschrijven via www.samengaanwegroener.be.
Eind augustus krijgt u een offerte op maat,
waarna u kunt beslissen of u op het aanbod
ingaat.

Veel gezinnen en bedrijven kiezen voor
aardgas om hun woning te verwarmen,
om water te verwarmen en om te
koken. In een groot deel van België waar ook Herentals toe behoort verbruiken we arm gas. Dat wordt
geïmporteerd uit Nederland. Die
gasreserves raken echter uitgeput.
Daarom heeft de Nederlandse overheid beslist om de export van gas
geleidelijk aan te verminderen en
volledig stop te zetten in 2030.
Het arme gas wordt de komende jaren
vervangen door rijk gas. Dat wordt
geïmporteerd uit andere landen, zoals
Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk,
Qatar en Rusland. De omschakeling
begint deze zomer en loopt door tot
2029. Volgens de huidige planning van
de netbeheerders schakelt Herentals
tijdens de zomermaanden van 2025 en
2027 over op rijk gas. Maar deze timing
kan nog worden gewijzigd. Eandis
informeert u later nog over de juiste
datum van de omschakeling.

Meer informatie: tel. 0800-26 177

De zonnekaart: hoe scoort uw dak voor zonne-energie?
Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen of een zonneboiler, surf dan naar
www.energiesparen.be/zonnekaart. Voor gebouwen met een goede score berekent de
zonnekaart automatisch wat de prijs van de installatie ongeveer zou zijn en welke winst
zonne-energie u kan opleveren.

Surf naar
www.energiesparen.be/
zonnekaart
en geef uw adres in.

De zonnekaart toont
hoe geschikt het gebouw
is voor zonne-energie.
De zonnekaart berekent
de gemiddelde kostprijs.

Pas aan naar wens.
De zonnekaart wijst aan
waar op uw dak u de
grootste zonnewinst
haalt.

Download uw
persoonlijke rapport
en neem contact op
met een installateur
in uw buurt.

De samenstelling van rijk gas is anders
dan die van arm gas. Daarom moet u uw
gastoestellen vóór de omschakeling
laten nakijken door een erkend
technicus. Indien nodig zal die de
toestellen bijregelen. Zo bent u zeker
dat ze veilig en correct blijven werken.
De kosten voor dit nazicht zijn voor uw
rekening. U kunt de kosten drukken
door het nazicht te laten samenvallen
met de verplichte periodieke controle
van uw verwarmingsketel. Toestellen
die te oud zijn of niet compatibel zijn
met rijk gas moeten vervangen worden.
Meer informatie:
www.gasverandert.be
juni, juli en augustus 2018
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WETENSWAARD
Bestrijding van eikenprocessierupsen

Subsidie voor
zwaluwnesten
Zwaluwen zijn gemakkelijk herkenbare
en graag geziene vogels. De laatste
twintig jaar neemt hun aantal echter
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 gierzwaluw (hoewel die laatste geen echte
zwaluw is).
U kunt de subsidie in juni en juli
aanvragen via www.herentals.be/
subsidie-zwaluwkolonie.

De eikenprocessierupsen zijn weer in het land. Deze rupsen zitten voornamelijk op inheemse
eiken, af en toe op Amerikaanse eiken. Vanaf juni hebben de rupsen brandharen. Die verspreiden
zich via de lucht en kunnen irritaties veroorzaken aan huid, ogen en luchtwegen.
De stad laat de nesten en rupsen die hinder veroorzaken op het openbaar domein verwijderen
door een professionele firma. Merkt u een nest op, dan kunt u dat melden aan de stad via
www.herentals.be/contact, de stadsapp of 014-28 50 50.
De stad bestrijdt geen rupsen in bossen en natuurgebieden. Daar is weinig hinder voor de mens
en bovendien hebben de rupsen er voldoende natuurlijke vijanden.

Feestmarkt
Op vrijdag 13 juli staat de jaarlijkse
feestmarkt in het stadscentrum. Jef van
de Markt wandelt langs de kramen en
een ballonnenclown en een levend
standbeeld toveren een glimlach op elk
kindergezicht. De marktvereniging
deelt gratis ijsjes en krasloten uit.

Hebt u rupsen of nesten in uw tuin die geen gevaar vormen voor de openbare veiligheid, dan
bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Een professionele firma kan de rupsen verbranden of wegzuigen.
Wat moet u doen als u in contact bent gekomen met de haartjes?

Ÿ Strip de huid met plakband om de brandharen te verwijderen. Wrijven of krabben helpt
niet.
Ÿ Spoel of was de getroffen lichaamsdelen met water. Ook de ogen moet u goed spoelen.
Ÿ Was kleren zorgvuldig en op hoge temperatuur.

Pak de buxusmot kordaat aan
De buxusmot verspreidt zich in ijltempo door Vlaanderen. De vraatschade door de rupsen zorgt
voor grote bezorgdheid bij tuinliefhebbers en kwekers. Een correcte en efficiënte aanpak houdt
deze plaag onder controle. Alles wat u als tuinliefhebber moet weten over de buxusmot staat nu
op één website: www.SOSbuxusmot.be.

Preventieacties
De Lokale Politie Neteland is aanwezig
met een informatiestand met preventietips. Bovendien brengen zij een
politiemotor mee waar kinderen op
mogen plaatsnemen. Een humoristische straattheatervoorstelling toont u
hoe gauwdiefstal in zijn werk gaat. En
ook de animatiefiguren Pick en Pock
zijn van de partij.

Hoe kunt u de buxusmot bestrijden?
Controleer uw planten regelmatig en verwijder eitjes, spinsel, rupsen en poppen zo snel
mogelijk. Aangetaste hagen, struiken of snoeiresten composteert u beter niet zelf, maar brengt u
naar het recyclagepark. Kleinere hoeveelheden kunnen ook in de gft-container. Bij een zware
aantasting kunt u de rupsen perfect bestrijden met een biologisch insecticide. Koop een product
op basis van spinosad of pyrethrum en vraag advies over het gebruik.
4
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Verder kunt u een bezoekje brengen
aan de antirooktent. Een tabacoloog
geeft er uitleg over de mogelijkheden
om te stoppen met roken. Zij doet
proeven met een rookrobot en voert
CO-tests uit bij rokers en niet-rokers.

PREVENTIE
Veel zon? Denk ook
aan oma Yvonne!
We verlangen met zijn allen elk
jaar naar het warme weer. Maar
extreme warmte heeft soms
minder prettige gevolgen. Elk
jaar sterven nog honderden
mensen aan de gevolgen van
warmte. Vaak gaat het om
alleenwonende ouderen of
chronisch zieken. Geef deze
kwetsbare groep daarom extra
aandacht.

Zorg voor anderen
Ÿ Kent u alleenstaande senioren of zieken? Ga op warme dagen eens kijken of ze zich

goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen.
Ÿ Help ook jonge kinderen om voldoende te drinken.
Ÿ Laat kinderen en huisdieren 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.
Wanneer hulp zoeken?

Ÿ Hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige problemen. Drink meteen meer water, zoek een koele plek en rust. Bij twijfel kunt u uw
huisarts bellen.
Ÿ Reageert iemand abnormaal op warmte? Dat kan braken zijn, overvloedig zweten,
kortademigheid of een hoge lichaamstemperatuur, …. Bel dan de spoeddienst 112.
Koel de persoon af en pas indien nodig eerste hulp toe.
Drink voldoende

Ÿ Drink meer water dan gewoonlijk, ook als u geen dorst hebt.
Ÿ Vermijd alcoholische dranken en dranken met veel suiker.
Houd uzelf koel

Ÿ Zoek koele plekken op en vermijd de zon.
Ÿ Vermijd inspanningen tussen 12 en 16 uur.
Ÿ Gaat u naar buiten, bescherm uw huid dan met een degelijke zonnecrème en draag
lichte kleren en een hoofddeksel.
Ÿ Koel uw lichaam af met een lauwe douche, een bad of voetenbad.
Houd uw huis koel

Uitbaters publiek
toegankelijke
gebouwen moeten
risicoanalyse brandpreventie invullen
De brandweer zone Kempen werkte
samen met de vijftien gemeenten van
de zone het politiereglement Brandveiligheid voor publiek toegankelijke
gebouwen en evenementen uit. Het
reglement is van toepassing op alle
publiek toegankelijke lokalen waar tien
of meer personen tegelijk aanwezig
kunnen zijn, en op evenementen vanaf
honderd personen. Het gaat dus om
cafés, restaurants, winkels, feestzalen,
tenten voor fuiven, lokalen die aan
derden verhuurd worden, enzovoort.
Concreet houdt het reglement in dat de
uitbater van een publiek toegankelijk
gebouw verplicht is om zich vóór
1 september 2018 aan te melden
via het webportaal preventie op
kempen.hulpverleningszone.be.
Op die website vindt u ook alle
informatie over het reglement. Nadat u
bent ingelogd, moet u een risicoanalyse
van het gebouw uitvoeren. Deze
risicoanalyse toetst elk artikel uit het
politiereglement af.
Na afloop ontvangt u een overzicht van
de tekortkomingen. U bent zelf
verantwoordelijk om de tekortkomingen in orde te brengen. Lukt dat niet op
korte termijn, dan kunt u een stappenplan opstellen en aan de burgemeester
bezorgen.
Meer informatie:
brandweer zone Kempen,
preventie@brandweerzonekempen.be,
tel. 014-56 66 30

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

Website met advies en praktische tips

Meer informatie

Op www.warmedagen.be vindt u een antwoord op vragen als 'Mag ik koffie of thee drinken
bij warm weer?', 'Hoe krijg ik mijn slaapkamer koel?' en 'Hoe nuttig is airco?'.

Dienst preventie
tel. 014-24 66 43
info@herentals.be
juni, juli en augustus 2018
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SOCIO

Premie voor mantelzorgers
Het stadsbestuur wil mensen die niet meer volledig voor zichzelf kunnen zorgen, toch thuis in
hun vertrouwde omgeving laten wonen. De inzet van mantelzorgers is daarvoor onontbeerlijk.
Mantelzorg is een vrijwillige hulpverlening aan bejaarden, zieken en andere hulpbehoevenden.
Als blijk van waardering voor de mantelzorger keert de stad een mantelzorgpremie uit. Die
bedraagt 200 euro per jaar.

Voorwaarden
De zorgbehoevende
Ÿ is 75 jaar of ouder
Ÿ is ingeschreven in Herentals en woont thuis
Ÿ had in 2016 een bruto-inkomen van minder dan 18.335,45 euro, verhoogd met 3.394,38 euro
per persoon ten laste
Ÿ krijgt een uitkering van de Vlaamse Zorgkas
De mantelzorger
Ÿ is meerderjarig
Ÿ is zelf niet zorgbehoevend
Ÿ hoeft niet op hetzelfde adres te wonen als de zorgbehoevende
Ÿ woont in Herentals of in een andere gemeente in de provincie Antwerpen

Online-overzicht van uw
gezondheidsgegevens
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid lanceerde Mijngezondheid,
een onlineportaal waarop u uw
medisch dossier kunt inkijken.
Vanop www.mijngezondheid.belgie.be
kunt u doorklikken naar alle platformen
die gezondheidsgegevens over u aanbieden. Aanmelden kan met uw
identiteitskaart en een kaartlezer of via
itsme®.
Welke gegevens zijn zichtbaar via
Mijngezondheid?
Vandaag kunt u doorklikken naar
volgende gegevens:
Ÿ medische gegevens zoals de

Aanvragen
Als mantelzorger vraagt u de premie voor 15 december 2018 aan.
Dat kan op twee manieren:
Ÿ U vraagt de premie online aan via www.herentals.be/mantelzorg.
Ÿ U maakt een afspraak met Convent2 via www.herentals.be/mantelzorg of 014-28 20 00.
Om de premie aan te vragen hebt u het aanslagbiljet van de belastingen (inkomsten 2016) en een
bewijs van ontvangst van de Vlaamse Zorgverzekering nodig.

Uitbetaling
Ÿ Het stadsbestuur stort het bedrag op de bankrekening van de mantelzorger.
Ÿ De stad keert één mantelzorgpremie per zorgbehoevende per jaar uit.
Ÿ Wanneer meerdere zorgbehoevenden op één adres wonen, keert het stadsbestuur slechts
één premie uit.

Meer informatie
Convent2, Augustijnenlaan 26/1
tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be
12
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samenvatting van uw dossier bij de
huisarts
Ÿ ziekenhuisrapporten en -resultaten,
informatie over implantaten, …
Ÿ beheer van de geïnformeerde
toestemming (de toestemming aan
zorgverleners om medische gegevens elektronisch te delen)
Ÿ registratie als orgaandonor en wilsverklaringen
Op termijn kunt u ook doorklikken naar
onder andere:

Ÿ het digitaal platform van uw
ziekenfonds
Ÿ info over geneesmiddelen (zoals uw
medicatieschema)
Ÿ vaccinatiegegevens

Iedereen welkom in deN babbelhoek,
ook tijdens de zomer

Vrijwilligers gezocht
Dienstencentrum Convent2

Kleuters

Het dienstencentrum is momenteel dringend op zoek naar
vrijwillige chauffeurs voor de Minder Mobielen Centrale. U moet
een rijbewijs B en een eigen wagen hebben.
Voor de lessen Italiaans zoekt het dienstencentrum naar een
lesgever die de taal vlot spreekt en over een degelijke kennis van
de grammatica beschikt. De lessen verlopen op een rustig tempo,
op maat van senioren. Het samenzijn is minstens even belangrijk.
Meer informatie: dienstencentrum Convent2, Augustijnenlaan
26/1, dienstencentrum@ocmwherentals.be, tel. 014-28 20 00

Lagere school

DeN babbelhoek is een praatgroep voor anderstaligen. U kunt er
gezellig rond de tafel komen zitten om er in het Nederlands te
babbelen over het dagelijks leven. Ook tijdens de zomervakantie is
iedereen elke dinsdag van 12.30 uur tot 15 uur welkom in Nederrij
115. Breng gerust uw kinderen mee.
Meer informatie: www.denbabbelhoek.be

Obesitas aanpakken zonder operatie
In september start het obesitasprogramma van het AZ Herentals met
een nieuwe groep patiënten. Hebt u een BMI tussen 30 en 40 en wilt u
zonder operatie afvallen, dan kunt u zich kandidaat stellen.
Gedurende vier maanden volgt u elke week twee bewegingssessies bij
de kinesist en een groepssessie bij de diëtiste of de psycholoog.
Meer informatie: Lise Boddaert, obesitasrevalidatie@azherentals.be,
www.azherentals.be/obesitasrevalidatie, tel. 014-24 60 94

Assistentiewoningen Sint-Anna te huur
Op de eerste verdieping
van woonzorgcentrum
Sint-Anna bevinden zich
veertig assistentiewoningen. Het zijn aangepaste
flats voor nog actieve
senioren die kiezen om in
een mooie, beschermde
omgeving te wonen, met
behoud van alle privacy.
De flats hebben alle comfort en zijn zeer energiezuinig. Bent u
geïnteresseerd om een flat te huren, vraag dan vrijblijvend een
plaatsbezoek aan.

Alegria, open huis voor mensen met kanker
Alegria vzw heeft een open huis in de Nederrij. Mensen met
kanker en hun naasten kunnen er terecht voor een gesprek,
verwensessies, workshops en lezingen. De vzw is op zoek naar
vrijwilligers met een groot inlevingsvermogen en voldoende
draagkracht om ondersteunende gesprekken te voeren met
mensen met kanker. U biedt een luisterend oor of geeft hand- en
voetmassages, hoofdmassages, gelaatsverzorgingen, … Na een
uitgebreid gesprek krijgt u een basisopleiding, georganiseerd door
Kom op tegen Kanker.
Meer informatie: Alegria, Nederrij 133/A,
coordinator@alegriavzw.be, tel. 014-88 81 11,
www.alegriavzw.be

De Dorpel
De Dorpel is een ontmoetingsplaats voor iedereen. U kunt er
deelnemen aan activiteiten en voor weinig geld komen middageten. De Dorpel helpt u ook met administratieve problemen en
geeft info over uw sociale rechten. Momenteel is De Dorpel op
zoek naar vrijwilligers die vlot overweg kunnen met sociale media
om de dienstverlening te promoten.
Meer informatie: De Dorpel, Boerenkrijglaan 16,
dedorpel@edpnet.be, tel. 014-21 40 73, www.vzwdedorpel.be,
www.facebook.com/dedorpel

Meer informatie: woonassistent Inge Gommers, tel. 014-24 89 02,
ingegommers@ocmwherentals.be
juni, juli en augustus 2018
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OP STAP IN EIGEN STAD
Afvaart van de Kleine Nete

Hidrodoe

Per kano de Kleine Nete afvaren, de Kempen beleven op de rug van
een paard, in een huifkar, te voet, met de fiets of de mountainbike, ...
De Waterral regelt het voor u! Vertrekken kan aan De Hut in het
Spaanshofpark. In juli en augustus is De Hut iedere dag open vanaf 11
uur.

Wetenschap saai? Niet in Hidrodoe! Een bezoek aan dit interactieve
doe-centrum is leuk, spannend en leerrijk. Ontdek de wondere wereld
van water aan de hand van meer dan 120 experimenten, zowel binnen
als buiten. Hidrodoe is elke dag open van 9.30 uur tot 17 uur, uitgezonderd op woensdag en zaterdag.

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

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

Wandel- en fietsknooppuntennetwerk

Zomerwandelingen en -fietstochten

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

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

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

Zondag 9 juli

Stadswandeling:
Het industriële begin van
Herentals

NMBS-station

Zondag 15 juli

Fietstocht:
Langs heuvel en groen naar het
lekker

WZC Vogelzang

Zondag 22 juli

Natuurwandeling:
Langs landelijke wegen

Pomp Dorpsplein
Morkhoven

Zondag
5 augustus

Stadswandeling:
Sagen en legenden

Kasteel Le Paige

Zondag
12 augustus

Fietstocht:
Fietsend genieten van
weelderig Kempens Groen

Infokantoor
toerisme

Zondag
26 augustus

Stadswandeling:
Verhalen rond bestaande en
vergane kloosters

Lakenhal

Zomerse zoektochten
Liefhebbers van fotowandelzoektochten worden dit jaar dubbel
verwend. Er zijn immers twee zoektochten: een in Noorderwijk en een
in het centrum van Herentals.
Er is ook een fietszoektocht van ongeveer 34 kilometer. Die leidt u
langs de mooiste plekjes van Herentals, Grobbendonk en Vorselaar.
De brochures van de zoektochten kosten 3 euro. Wie de vragen juist
beantwoordt en het ingevulde formulier uiterlijk op 9 september
inlevert, maakt kans op mooie prijzen. Voor meer informatie kunt u
terecht bij de dienst toerisme.
12
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Het Netepark

De kerken en het Begijnhofmuseum

Van zaterdag 30 juni tot en met zondag 2 september bevindt de kassa
van het Netepark zich aan de zomeringang van het domein. U betaalt
dan één toegangsprijs voor het recreatiedomein en de zwembaden.
Het gebruik van de speeltuin, de minigolfbanen, het fietscrossparcours, de trampolines en het tafeltennis zijn inbegrepen in de toegangsprijs. Tijdens deze periode 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.

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. 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.

Nieuw!
Buitenbaden in juni open bij zeer warm weer
Dit jaar stelt het Netepark alles in het werk om op zeer warme
dagen ook in juni de buitenbaden open te stellen. Voorwaarde is
wel dat er tijdig een jobstudent-redder gevonden kan worden. Om
te weten om welke dagen het gaat, kunt u het Netepark volgen op
Facebook (www.facebook.com/netepark).

In de voormalige infirmerie van het Begijnhof vindt u het
Begijnhofmuseum. Aan de hand van gebruiksvoorwerpen geeft het
museum een beeld van het dagelijks leven van de begijnen. Deze
zomer is het museum open op zondag 3 juni, 1 juli, 5 augustus en 2
september, telkens van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis.

Toeristentoren
Spelen in het zand of puur genieten van het uitzicht. De Toeristentoren
blijft een heerlijke plek om te verpozen. De cafetaria is tijdens de
zomermaanden elke dag open van 10 tot 18 uur.
Toeristentoren, Heistraat, 0496-04 30 22, www.toeristentoren.be

Openingstijden infokantoor
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, worden de openingstijden van het infokantoor toerisme in de zomer uitgebreid. Het
kantoor is heel het jaar open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12
uur en van 13.30 uur tot 16 uur, en op zaterdag van 10 tot 14 uur.
Van mei tot en met september is het kantoor ook op zon- en
feestdagen open van 10 tot 14 uur.

Zwembaden en recreatiedomein Netepark, Vorselaarsebaan 56,
tel. 014-85 97 10, www.netepark.be

Dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be, www.herentals.be/toerisme
juni, juli en augustus 2018
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN
Seizoen 2018-2019
De ticketverkoop voor het nieuwe seizoen start op
woensdag 6 juni om 23.30 uur. U kunt dan online
tickets bestellen. Vanaf dinsdag 12 juni om 9 uur
kunt u ook tickets bestellen via de telefoon, mail of
aan de balie.

Twintig jaar
zomerschilderdagen

U vindt het programma op www.schaliken.be of in
de gratis brochure.

RedHerring
Pièces en concert à la Chambre du Roy
Vrijdag 15 juni om 20 uur in de Sint-Catharinakerk, Begijnhof
RedHerring blaast de mise en concert-traditie uit
de Franse barok nieuw leven in. Het ensemble laat
zowel achttiende-eeuwse als nieuwe zettingen
klinken en kleurt ze in met fluit, viool, gamba,
theorbe en klavecimbel. Sopraan Soetkin Elbers
versterkt de vocale werken met barokke gestiek,
een vergeten kunst die zij weer tot leven wekt.
Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas)

Zomerfilm
Op de laatste twee vrijdagen van de zomervakantie kunt genieten van een film te midden van
het Herentalse natuurschoon. Breng uw eigen stoel en een deken mee. De toegang is gratis.

Call Me by Your Name

The Shape of Water

Vrijdag 24 augustus om 21 uur
Toeristentoren

Vrijdag 31 augustus om 21 uur
Golfclub Witbos, Noorderwijk

In juli en augustus verwelkomt erfgoedcel 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. Op zonnige
dagen zijn er vaak meer dan vijftig
zomerschilders tegelijk aan het werk.
Zo ontstaat een ontspannen sfeer met
veel interactie. Als u zich inschrijft, bent
u de hele zomer vrij om deel te nemen.
Op dinsdag 31 juli strijken de schilders
tussen 10 en 17 uur neer in de tuin van
kasteel Le Paige. Iedereen is welkom
om hun werk te bewonderen.
De andere data en locaties vindt u op
facebook.com/Zomerschilderdagen of
in de brochure bij de dienst toerisme
(Grote Markt 35).
Bovendien kunt u ter ere van deze
twintigste editie van de Zomerschilderdagen genieten van een extraatje. In de
brochure vindt u bij elke locatie een
wandel- of fietsroute om de omgeving
te verkennen.
Meer informatie en inschrijvingen:
toerisme@heist-op-den-berg.be,
tel. 015-25 15 82
facebook.com/Zomerschilderdagen

In 1983 brengt professor Perlman de zomermaanden door in Italië, samen met zijn echtgenote en zijn zeventienjarige zoon Elio. Hij
nodigt ook doctoraatstudent Oliver uit om
hem te helpen bij zijn papierwerk. Aanvankelijk staat Elio wantrouwig tegenover
Oliver, maar al snel ontwikkelen de mannen
gevoelens voor elkaar. Deze film van Luca
Guadagnino won dit jaar de Oscar voor
beste bewerkte scenario.

The Shape of Water speelt zich af in 1962
tijdens de Koude Oorlog. De stomme
schoonmaakster Elisa wordt verliefd op een
mysterieus zeemonster dat door de
overheid gevangen wordt gehouden in een
geheim labo. Elisa wil het wezen helpen
ontsnappen. Deze opmerkelijke film van
Guillermo del Toro won dit jaar vier Oscars,
waaronder die voor beste film en beste
regie.

Info en tickets:
cc 't Schaliken
Grote Markt 35
cultuurcentrum@herentals.be
www.schaliken.be
tel. 014-21 90 88
juni, juli en augustus 2018
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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 5, 12, 19 en 26 juli om 20 uur
Grote Markt en buitenplein
Koen Van Assche bespeelt de beiaard van de
Lakenhal. De stadsbeiaardier brengt u een
aangename mix van licht klassieke muziek en
jazz. U kunt van de concerten genieten op het
buitenplein van 't Schaliken of op een terras
op de Grote Markt. Wilt u graag meer
informatie over het programma, dan komt de
beiaardier voor of na het concert even langs.
U kunt een afspraak maken via ’t Schaliken.

Karree Konfituur
Donderdag 9 augustus om 20 uur
Buitenplein cc 't Schaliken
Karree Konfituur speelt aanstekelijke
Nederlandstalige pop met invloeden uit de
hiphop en folk. Hun single Nooit meer nooit
meer stond maar liefst dertien weken in de
Vlaamse Ultratop genoteerd. De grootste
troef van Karree Konfituur is zijn livereputatie: elke show is energiek en beklijvend.
Met ongezien enthousiasme neemt frontman Bart Foubert u mee door het repertoire,
soms recht voor de raap, dan weer heerlijk
intiem.

Al & Mary
Donderdag 16 augustus om 20 uur
Buitenplein cc 't Schaliken
Mary (van Along Comes Mary) en crooner Al
Paone (van The Al Paone Band) zetten een
swingende show op poten. Samen met een
strakke zevenkoppige band dompelen zij u
onder in de hoogdagen van het naoorlogse
Amerika. De jump, jive, swing en rhythmand-blues zorgden voor de nodige ontspanning. Mary's krachtige stem en het aanstekelijk enthousiasme van Al staan garant voor
een avond vol betovering en romantiek.

6
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Sofie La Digue
& The Blue Skies
Donderdag 23 augustus om 20 uur
Buitenplein cc 't Schaliken
The Blue Skies is de swingende formatie rond
zangeres Sofie La Digue. Naast jazz en bossa
nova, interpreteert dit kwintet recentere hits
met een jazztwist. Af en toe weerklinkt ook
latin à la Manu Chao. De mix van talen en
stijlen maakt hun sound uniek. De muzikanten geven elkaar ruimte voor improvisatie.
Live klinkt een song nooit tweemaal
hetzelfde.

The Infamous Roots
Rielemans Family
Orchestra
Donderdag 30 augustus om 20 uur
Buitenplein cc 't Schaliken
Maak kennis met The Infamous Roots
Rielemans Family Orchestra. De band
bestaat uit vijf leden van de (fictieve)
Rielemans familie. Onder deze schuilnaam
gaan zielsverwanten schuil met een grote
liefde voor blues, americana, alt country en
rootsmuziek.

-

JEUGD
Zwemlessen tijdens de
zomervakantie

Sport en spel in de zomer

Tijdens de zomervakantie kunnen
kinderen vanaf drie jaar een reeks
t u r b ozwe m m e n vo l g e n i n h e t
Netepark. Er is een reeks van 2 tot 6 juli
en een reeks van 20 tot 24 augustus. De
zwemlessen zijn opgedeeld in vier
niveaus: watergewenning, leren
overleven in het water, veilig leren
zwemmen en leren zwemmen in stijl.
Kinderen met een brevet van 25 meter
schoolslag kunnen zich vervolmaken.
Heeft uw kind nog geen Fred Brevet,
dan moet het op maandag 11 juni eerst
een kleine zwemtest afleggen. Zo
kunnen de lesgevers bepalen in welke
groep uw kind kan starten. Om uw kind
te laten deelnemen aan het testmoment moet u het ten laatste op 4 juni
inschrijven op de wachtlijst van de
zwemlessen.
Heeft uw kind al wel een Fred Brevet of
heeft het deelgenomen aan het
testmoment, dan kunt u uw kind
inschrijven voor een van de lessenreeksen.

Sportkampen
°2002-2012

Gesloten
15/8

Ÿ Inschrijven voor de lessenreeks in

27-31
augustus

20-24
augustus

13-17
augustus

6-10
augustus

30 juli 3 augustus

23-27 juli

16-20 juli

9-13 juli

2-6 juli

Alle info op
www.herentals.be/vakantie

juli kan van maandag 18 juni om 18
uur tot maandag 25 juni om 18 uur.
Ÿ Inschrijven voor de lessenreeks in
augustus kan van maandag 23 juli
om 18 uur tot woensdag 8 augustus
om 18 uur.
Meer informatie en inschrijvingen:
www.herentals.be/zwemlessen

Kleutersportweken
°2013-2014
G-sportkampen
Kinderen met ASS/ADHD

Gesloten
15/8

Sjallekes
°2004-2013

Gesloten
15/8

Sjallekes voor kleuters
°2014

Gesloten
15/8

Buurtspeelpleinwerking
Diependaal °2005-2013
Speelpleinwerking NoMo
°2004-2013
Speelbus
°2006-2013

Start
10/7
Gesloten
15/8
Diependaal+
speelstraten

Meer informatie
Afdeling sport, jeugd en internationale
samenwerking
De Vossenberg, Markgravenstraat 107
tel. 014-21 21 86
info@herentals.be
juni, juli en augustus 2018
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SUMMER KICK OFF

Summer kick off
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AANKONDIGINGEN
Eerste editie Grote Prijs Rik Van Looy
Op zaterdag 7 juli vindt de eerste editie van de
Grote Prijs Rik Van Looy plaats, een koers voor
beloften en elites zonder contract. Tweevoudig
wereldkampioen Rik Van Looy, de Keizer van
Herentals, geeft om 11 uur het startschot in
zijn geboortedorp Grobbendonk. Van op het
Astridplein trekken de renners richting Bouwel
en Herenthout, waar ze vier grote lussen
afwerken. Vervolgens rijden ze naar Herentals
voor de finale van drie plaatselijke rondes. De
finishlijn is getrokken aan het standbeeld van
de wielerkeizer op de Grote Markt.
Met de Grote Prijs Rik Van Looy krijgt de
Kempen er een volwaardige koers ter ere van
een wielericoon bij, naast de Van Springel
Diamond. De Grote Prijs Rik Van Looy spreekt
tot de verbeelding van jong en oud. Welke
ambitieuze jonge renner wil niet de koers
winnen die de naam draagt van een van de
grootste wielrenners ooit? En welke rechtgeaarde Kempense wielerfan zou dit eerbetoon
willen missen?

Buurthuis Diependaal
bestaat 25 jaar
Op zondag 8 juli valt er in Diependaal
weer heel wat te beleven. Naar
jaarlijkse gewoonte organiseert de
Vriendengroep van Diependaal een
buurtfeest op het sportterrein naast
het buurthuis in de Musketstraat. Het
feest staat dit jaar in het teken van het
25-jarig bestaan van het buurthuis.
Tussen 13 en 17 uur kunt u er eten en
drinken tegen democratische prijzen.
Wilt u deelnemen aan de barbecue,
schrijf u dan vooraf in bij Rob en
Marleen (Musketstraat 69). Maar u
kunt ook gewoon iets komen drinken
en de sfeer opsnuiven. Er zijn optredens van lokale artiesten en er is
animatie voor de kinderen.

Afspraak dus op zaterdag 7 juli in het centrum van Herentals voor de finale van een ongetwijfeld
spannende wedstrijd.

Garageverkoop in
Diependaal

Jogging dwars door de kazerne

De Vrolijke Kliek organiseert een
garageverkoop in Diependaal. Die vindt
plaats op zaterdag 2 juni en zondag 3
juni van 9 tot 18 uur.

Op vrijdag 8 juni organiseert het 29 Bataljon Logistiek de jogging Dwars door de kazerne. De
plaats van vertrek en aankomst is het militaire domein Den Troon (Bevrijdingsstraat 31 in
Grobbendonk). Het eerste startschot wordt gegeven om 18.30 uur. Kinderen vanaf zes jaar
kunnen deelnemen aan een kidsrun. Jongeren en volwassenen kunnen kiezen voor een jogging
van 5 kilometer, 10 kilometer en 10 mijl. De opbrengst van het loopevenement gaat naar twee
goede doelen: ZKW (vroeger Zuidkempische Werkplaatsen) en Revalidatiecentrum Pulderbos.
Meer informatie en inschrijvingen: www.29bataljonlogistiek.be/nl/dwars-door-de-kazerne

VC Herentals laat jonge voetballers proeven van het WK
Op zaterdag 9 juni zijn de terreinen van VC
Herentals the place to be voor iedereen die van
voetbal houdt. Jeugdploegen uit België en
Nederland strijden er, elk onder de vlag van
een ander land, voor de titel van wereldkampioen. Het wordt een dag vol spannende
wedstrijden en vooral plezier, zowel op als
naast het veld.
Meer informatie:
www.facebook.com/vcherentalsjeugdwk
18

MidzomerThals
Op zondag 24 juni organiseert de
Herentalse cultuurraad voor de derde
keer het evenement MidzomerThals.
Dat vindt dit jaar niet plaats rond
kasteel Le Paige, maar aan de overkant
van de Nederrij, op het domein achter
het Koetshuis.
Vanaf 13 uur stellen de Herentalse
culturele en socioculturele verenigingen zich aan u voor. Ze staan met een
standje op de verenigingenmarkt,
bieden lekkere hapjes aan of geven het
beste van zichzelf op het podium.
Kinderen kunnen een centje bijverdienen door speelgoed, boeken of kleding
te verkopen op de kinderrommelmarkt.
Meer informatie en inschrijvingen:
www.cultuurraadherentals.be
juni, juli en augustus 2018
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AANKONDIGINGEN
Noorderwijk Feest

Kajakken voor senioren
Op zaterdag 28 juli is iedereen welkom op
Noorderwijk Feest. Het wordt opnieuw een
goedgevulde dag met activiteiten voor jong en
oud. Van 8 tot 16 uur is er een rommelmarkt in
het verkeersvrije centrum. Op het terras kunt u
genieten van een hapje en een drankje terwijl
de kinderen zich uitleven op springkastelen. In
de namiddag start het free podium, waar u
dans- en zangtalent aan het werk kunt zien.

Om 17.30 uur openen de deuren van de grote feesttent op het Dorpsplein. Wie zich vooraf heeft
ingeschreven, kan aanschuiven aan de barbecue. Vanaf 20 uur is er een bal populaire met
optredens van de Zingende Facteur en Yves Segers. De rest van de avond houdt dj Gert de sfeer
erin.
Meer informatie en inschrijvingen: www.gemeenschapsraadnoorderwijk.be

Op dinsdag 19 juni kunnen 55-plussers
gaan kajakken. De tocht start om 13.30
uur aan De Hut op het Spaanshofpark
en eindigt rond 16 uur in Grobbendonk.
De stadsbus brengt u terug naar
Herentals. Deelnemen kost 5 euro. U
kunt inschrijven vanaf maandag 28 mei
om 9 uur tot dinsdag 12 juni om 12 uur
via www.herentals.be/maandelijkseseniorenactiviteiten of aan de balie van
de sportdienst.
Mer informatie: sportdienst,
De Vossenberg, Markgravenstraat 107
tel. 014-21 21 86
info@herentals.be

Ronde van Noorderwijk

IdemDito intiem

Van 24 tot 29 juli vindt de jaarlijkse Ronde van Noorderwijk plaats. Een week lang bestrijden de
Noorderwijkse wijken en Morkhoven elkaar in een sportieve loopwedstrijd. Verschillende
leeftijdscategorieën meten zich op verschillende afstanden.

Wie zin heeft in een ontspannen
avondje kan op zaterdag 23 juni om 20
uur komen luisteren naar het concert
IdemDito intiem. Onder leiding van
dirigent Koen Wellens brengt vrouwenkoor IdemDito uiteenlopende
nummers, van pop tot rock. Strijkkwartet Nome D'Arte zorgt voor
begeleiding. Het concert vindt plaats in
cultuurcentrum 't Schaliken. Een kaart
kost 12 euro.

Dinsdag 24 juli

Wijk Dorekesduipt

19 uur

Woensdag 25 juli

Wijk Plassendonk/Hezewijk

19 uur

Donderdag 26 juli

Wijk Homoven

19 uur

Vrijdag 27 juli

Morkhoven

19 uur

Zondag 29 juli

Dorpsplein (finale)

14 uur

Meer informatie: www.gemeenschapsraadnoorderwijk.be

Meer informatie en tickets:
idemditokoor@hotmail.com

Orgelconcert in de
Begijnhofkerk
Op zondag 24 juni om 15 uur geeft
Willem Ceuleers een concert in de SintCatharinakerk op het Begijnhof. Onder
de titel Willem speelt Ceuleers brengt
hij eigen composities op het Moorsorgel en het virginaal. De toegang is
gratis. Het concert is een initiatief van
de kerkraad Sint-Waldetrudis en
orgel@herentals.
Meer informatie:
www.orgelherentals.be,
gsm 0477-70 32 87
12
6
20

juni, juli en augustus 2018

AANKONDIGINGEN
Louis Boeckmans getuigt over de gruwel in de
concentratiekampen

Night on Fire

Op vrijdag 15 juni ontvangt de vrouwenraad een wel heel bijzondere gastspreker. Louis
Boeckmans werd in juli 1944 door de SS opgepakt. Hij overleefde het doorgangskamp in
Breendonk en het concentratiekamp in Buchenwald. Nu komt hij getuigen over de gruwel die hij
daar aan den lijve ondervond. De lezing begint om 14 uur en vindt plaats in het Koetshuis van het
Stadspark (toegang via Nieuwstraat). De toegang is gratis maar u moet wel vooraf inschrijven.
Meer informatie en inschrijvingen: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

Vallende sterren waarnemen
Elke nacht zijn er vallende sterren. De ene keer ziet u er enkele, een andere keer heel veel. In
augustus en oktober zijn de omstandigheden ideaal om vallende sterren te zien, gewoon vanuit
uw tuin of van op uw terras. Maar wanneer kunt u het beste kijken, en hoe? Hebt u speciaal
materiaal nodig? Kunt u er foto's van nemen? Op vrijdag 8 juni vertelt Jan Van Elst van ASH Polaris
u er alles over. De lezing vindt plaats in het Koetshuis in het Stadspark en begint om 20 uur. De
toegang is gratis.

De brandweerpost van Herentals
organiseert op zaterdag 30 juni de
jaarlijkse Night on Fire in zaal 't Hof. Wie
mee wil komen fuiven, kan voor 3 euro
een ticket in voorverkoop kopen bij
Club Human of in de brandweerkazerne. Aan de kassa betaalt u 5 euro. De
opbrengst gaat dit jaar naar het Siebe
Van Reusel-Fonds.

Meer informatie: www.ashpolaris.vvs.be

Oude Belgen op de Heiberg
De Kempische Heuvelrug is naast natuur ook rijk aan erfgoed. Zo zijn er recent goed bewaarde
celtic fields ontdekt, restanten van akkertjes uit de ijzertijd. Tijdens de archeologiedagen kunt u
deze celtic fields bezoeken onder begeleiding van een gids. Onderweg komt u nog andere sporen
uit het verleden tegen: overstoven ijstijdbodems, fossielen uit de Poederliaanzee,
veenontginningen in pittoreske vennen en Duitse loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. De
wandeling vindt plaats op vrijdag 1 juni en begint om 20 uur aan Tennisclub Ter Heyde
(Lichtaartseweg 216). Deelnemen is gratis. De archeologiedagen zijn een organisatie van
Natuurpunt Nete & Aa, de Herentalse Natuurgidsen en de Herentalse Geschiedkundige Kring, in
samenwerking met de stad en de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) Nete & Aa.

Ongelooflijk! Tien jaar De Preekstoel in Herentals
Voor het tiende opeenvolgende jaar organiseert Heilige Huisjes De Preekstoel. Ook nu bent u
elke dinsdag in juli en augustus welkom in de Sint-Waldetrudiskerk. Onder meer aartsbisschop
Jozef De Kesel en baron Stijn Coninx passeren de revue. De avond begint telkens om 19.30 uur
met orgelmuziek. Om 20 uur is de spreker gedurende een half uur aan de beurt. Na afloop is er
een drankje in de tuin van de dekenij.
In de voorbije negen jaren hebben maar liefst 77 sprekers met de meest uiteenlopende
achtergronden op de preekstoel van de Sint-Waldetrudiskerk plaatsgenomen. Onder de titel
Ongelooflijk! komen ze op zaterdag 8 september samen in cultuurcentrum 't Schaliken om terug
te blikken op deze ervaring. De leden van Kreutzfeld Verein luisteren het geheel op. Tickets voor
deze avond kosten 12 euro en kunt u bestellen via 't Schaliken (www.schaliken.be/tickets, tel.
014-21 90 88).

Dichters van OK2000
brengen poëzie in het
Cultuurcafé
Danny Smolders, Rina Schotmans en
René Jaques zijn allen lid van de Olense
Kunstkring Ok2000.
Danny Smolders geeft met veel verbeeldingskracht zijn eigen interpretatie
van de werkelijkheid weer, zowel in zijn
poëzie als in zijn schilderwerken.
Rina Schotmans schrijft eerlijke dichtkunst over de essentie van het leven:
leven en dood, intense vreugde en
diepe rouw, vallen en weer opstaan.
René Jaques schrijft over emoties die
iedereen kent maar die toch moeilijk
onder woorden te brengen zijn.
Muzikaal worden de dichters ondersteund door Liesbeth Rijkers en Nicole
De Peuter van Kamermuziekensemble
Luciano.
Het Cultuurcafé vindt plaats op
zaterdag 2 juni in het Koetshuis in het
Stadspark. Het optreden start om 20
uur. De toegang is gratis.
Meer informatie:
www.cultuurraadherentals.be

Meer informatie: www.heiligehuisjes.be
juni, juli en augustus 2018
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BIBNIEUWS
Studeren in de bib

De Schat van Vlieg

Ook tijdens de laatste blokperiode van het schooljaar kunnen
studenten in de leeszaal van de bib terecht om zich voor te bereiden
op hun examens. Van 28 mei tot 29 juni zijn de deuren van maandag
tot vrijdag open tussen 9 en 10 uur. Als u later in de voormiddag wil
komen studeren, dan moet u even aanbellen. Tussen 13 en 14 uur is
de bib gesloten. Ook in de namiddag kunt u komen studeren, maar
dan is de leeszaal ook open voor andere bezoekers.

Boekenverkoop

Op zaterdag 9, 16 en 23 juni organiseert de bib haar jaarlijkse boekenverkoop. Van 10 tot 16 uur kunt u in het magazijn snuisteren tussen de
afgevoerde boeken, tijdschriften, cd's en dvd's. De opbrengst gaat
zoals steeds naar 11.11.11.

CoderDojo zoekt vrijwilligers
In september start CoderDojo Herentals met workshops in de bib.
Tijdens zo'n workshop leren jongens en meisjes van zeven tot achttien
jaar programmeren, websites maken en apps en spelletjes ontwikkelen. Kunt u goed omgaan met kinderen? Bent u geïnteresseerd in
programmeren, elektronica of technologie en wilt u dit enthousiasme
graag met kinderen delen? Dan bent u meer dan welkom als coach.
Niet enkel volwassenen, maar ook jongeren mogen zich aanmelden.
Voor meer informatie kunt u terecht op de Facebookpagina van
CoderDojo Herentals of bij coderdojoherentals@gmail.com.

Lezing voor vrouwen
Op dinsdag 5 juni organiseert de bibliotheek de lezing Ik hoef niet
perfect te zijn, maar mag gelukkig mezelf zijn. Gerry Van Denken is
vrouwencoach. Zij vertelt vanuit haar persoonlijke ervaring hoe u
meer rust in uw hoofd kunt creëren en meer vanuit uw gevoel kunt
gaan leven. De lezing start om 20 uur. De toegang is gratis. Schrijf u
vooraf in bij de bib.
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Tijdens de zomermaanden kunnen kinderen op allerlei plaatsen op
zoek naar de Schat van Vlieg. Ook in de bibliotheek zit een schat
verstopt. Tussen 2 juli en 31 augustus kunnen kinderen in de hoofdbib
en in de uitleenpost in Noorderwijk allerlei opdrachten uitvoeren
rond het thema 'Voel jij wat ik voel?'. Wie de code kraakt, krijgt een
verrassing én maakt kans op fantastische prijzen. U vindt het
deelnameformulier aan de infobalie.

Verwendag
Regiobib Neteland is een nieuw samenwerkingsverband tussen de
bibliotheken van Grobbendonk, Olen, Vorselaar, Herenthout en
Herentals. Op zaterdag 18 augustus organiseren zij een gezamenlijke
verwendag. In elk van de bibliotheken vindt er op verschillende
momenten een activiteit plaats.
09.30 uur

Bib Grobbendonk

Signeersessie met Charel Cambré

11.00 uur

Bib Olen

Aperitief met optreden van Country
Feedback Club

13.00 uur

Bib Vorselaar

Liesbet Slegers

14.00 uur

Bib Herenthout

De Vrolijke Valsspelers en
signeersessie met Charel Cambré

16.00 uur

Bib Herentals

Voorleesvoorstelling Pannenkoekentaart door de Leesbeesten

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

ACADEMIES
Academie voor Beeldende Kunst
De laureaat
De laureaten van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
stellen hun werken dit jaar tentoon in een bijzondere locatie: het
voormalige Instituut van de Voorzienigheid in de Wolstraat. De
tentoonstelling is een uniek leermoment om een juiste selectie van
schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek, keramiek en installatiekunst te tonen.
De tentoonstelling De laureaat opent op zaterdag 16 juni om 16 uur. U
kunt de tentoonstelling nog bezoeken op zondag 17, zaterdag 23 en
zondag 24 juni, telkens van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis.

Open dagen
Op zaterdag 23 en zondag 24 juni is iedereen tussen 10 en 18 uur
welkom in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst. Zowel de
leerlingen van het kinder- en het jeugdatelier als de leerlingen van de
ateliers tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst, vrije grafiek,
keramiek, video en animatie en het projectatelier stellen hun werken
tentoon. De leerkrachten staan ook klaar om u een woordje uitleg te
geven over de vernieuwingen die volgend jaar op stapel staan. Zo
komt er een projectatelier, een atelier met een levend model en een
atelier voor jongeren van 12 tot 18 jaar in Morkhoven.
Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst,
Markgravenstraat 89, tel. 014-28 51 55,
www.herentals.be/kunstacademie

Academie voor Muziek, Woord en Dans
Open dag
Op 1 september verandert er heel wat in de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans. Wie start in de academie kan al direct een
instrument leren spelen. En voor wie nu al les volgt, komen er een
heleboel mogelijkheden bij.
Bent u nieuwsgierig? Kom dan zeker eens langs op de open dag. Die
vindt plaats op zondag 17 juni van 11 tot 16 uur. U komt er alles te
weten over de nieuwe structuur en kunt er kennismaken met
verschillende muziekinstrumenten. De leerlingen van de verschillende afdelingen geven korte optredens en concerten.

Instrumentenmarkt
In de week van 18 juni organiseert de academie proeflessen. Kinderen
en volwassenen die in september willen starten en leerlingen die al
een jaar Algemene Muzikale Vorming (AMV) hebben gevolgd, kunnen
verschillende instrumenten uitproberen voor ze hun keuze maken.
Inschrijven kan tijdens de open dag op 17 juni.
Meer informatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans,
Hikstraat 28, tel. 014-21 33 05, samwd@herentals.be,
www.samwdherentals.be

BURGERZAKEN
Geboorten
27/03
27/03
01/04
01/04
04/04
09/04
13/04
20/04
24/04
26/04
26/04
28/04

Finne, dochter van Linde Fransen en Geert Haepers
Azyra, dochter van Dillma Aimable
Frie, dochter van Cassandra Van Sande en Jan Canters
Kato, dochter van Inge Deckers en Dennis Lauwers
Hannah, dochter van Marjolein Mattheij en Tom Crins
Lewis, zoon van Maryline De Beuckeleer en Jason Janssens
Seven, dochter van Stefanie Koekelbergh en Willem Lecluyse
Sander, zoon van Jessica De Volder en Joris Heylen
Lot, dochter van Jolien Hermans en Bob Debecker
Tobe, zoon van Julie Van Eynde en Davy Van Reusel
Yinthe, dochter van An Rijken en Filip Claes
Arthur, zoon van Babette Gysemberg en Rik Vissers

Overlijdens
31/03
31/03
02/04
03/04
05/04
05/04
07/04
08/04
09/04
09/04
10/04
12/04
13/04
14/04
15/04
17/04
25/04
26/04
29/04
30/04
30/04
01/05

Marie-Louise Schaeken (82), echtgenote van Léon Cuykens
Alfons Lathouwers (85), weduwnaar van Celina Helsen
Gabriël Cannaerts (76)
Josephus Van den Bempt (94)
August Leysen (91), weduwnaar van Joanna Boeckx
René Vansant (71)
Maria Pluys (97), weduwe van Jan Verlooy
Ludovica Bekers (87), weduwe van Jan Nuyts
Leonia Helsen (86), weduwe van Jozef Embrechts
Gustaaf Leysen (70)
Lodewijk Van De Poel (91), weduwnaar van Maria De Becker
Magdalena Maes (93)
Carine Wynants (45)
Elvira Wouters (80), weduwe van Luciaan Cloots
Lisette Hendrickx (83)
José Kestens (85), weduwe van Louis Boels
Ludovica Heylen (103), weduwe van Karel Van De Water
Eveline Sprengers (85), weduwe van Lambert Van Steenwinckel
Rogier Andries (66), echtgenoot van Lea Driesen
Maria Van der Velde (88), weduwe van Augustinus Gybels
Guido Van Doninck (62)
Jozefa Daems (91), echtgenote van Marcel Tegenbos

Huwelijksaankondigingen
Siemen Geeraerts en Jo Peeters
Els Vangenechten en Sofie Van Donink
Luc Tossens en Jana de Boer
Karolien Dobbeleire en Julie Peeters
Yves Bonami en Elien Van de Vel
Guido Geudens en Inna Molchanova
Frank Sauviller en Karen Vervoort
Bruno Peerenbooms en Tanja Wery
Dirk Heylen en Sarah Boxtaens
Bart Van De Perre en Ilse Coopmans
Sam Hannes en Tatjana Alen

Huwelijken
Chris Wouters en Gerdien Luyten
Fawaz Hussam Aldin en Cleir Zahr
Erwin Van Nueten en Margareta Janssens
Jens Lathouwers en Lindsay Blockhuys
Matthias Claeys en Charlotte Peeters
Dieter Peeters en Lien Beirinckx
Ahmed Radwan en Yara Skafi
Rob De Ceulaer en Laura Verdonck
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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.

WANDEL

Wereldtals / CVO DTL – Wereldverhalenwandeling /
Collegestraat / 19 uur

WO 20/06

FIETS

Fietsgraveren / Station / Van 12 tot 16 uur

DO 21/06

SOCIO

Alegria – Hand- en voetmassage / Oud Gasthuis / Van
9.30 tot 16 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

WK 2018

België - Tunesië / Grote Markt / 14 uur

KIND

Fit Met Je Kind – Speelwandeling / Bos Kruisberg / 13
uur

Lekkers met Streken-terras / Grote Markt

MUZIEK

IdemDito – IdemDito intiem / cc 't Schaliken / 20 uur

Fit Met Je Kind – Circomotoriek / Sportcomplex De
Vossenberg / 13 uur

OPEN

Open dag in de Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst / Markgravenstraat 89 / Van 10 tot 18 uur

POEZIE

Cultuurcafé – Dichters van OK2000 / Koetshuis,
Stadspark / 20 uur

VERKOOP

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

VERKOOP

Garageverkoop / Diependaal / Van 9 tot 18 uur

JEUGD

Summer Kick Off / Grote Markt / Vanaf 16 uur

OPEN

Officiële opening Begijnhofpark / 12 uur

UIT

UIT

Koningsschieting Sint-Sebastiaansgilde / Begijnhofpark
/ 13 uur

Midzomerthals / Koetshuis Le Paige, Nederrij 98 / Van
13 tot 22 uur

MUZIEK

VERKOOP

Garageverkoop / Diependaal / Van 9 tot 18 uur

Orgelconcert Willem Ceuleers / Sint-Catharinekerk / 15
uur

NATUUR

Natuurpunt – Turen naar Vogelkuren / Vogelkijkhut
Snepkensvijver, Lichtaartseweg / 9 uur / Info: Julien,
tel. 014-51 61 57

OPEN

Open dag in de Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst / Markgravenstraat 89 / Van 10 tot 18 uur

VERKOOP

MUZIEK

Aperitiefconcert Herentals Symfonisch Orkest /
Feestzaal kOsh Campus Collegestraat / 11 uur / Info:
tel. 03-455 65 58

Rommelmarkt ten voordele van onderzoek naar
leukemie / Laagland en Hemeldonk / Info:
katleenwynen_88@hotmail.com

DI 26/06

RAAD

RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Administratief
centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur
Shopping Festival / Stadscentrum

Gerry Van Denken - Ik hoef niet perfect te zijn, maar
mag gelukkig mezelf zijn / Bibliotheek, Gildelaan 13 /
20 uur

Van 27/06
tot 30/06

WINKEL

LEZING

DO 28/06

WK 2018

Engeland - België / Grote Markt / 20 uur

SENIOR

Grijze Panters – Wandelen / 14 uur / Info: Joke, tel.
014-22 04 07

SOCIO

Alegria – Tai chi / Oud Gasthuis / 13.30 uur / Info: gsm
0475-54 71 44

DI 03/07

RAAD

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

WO 04/07

FIETS

Fietsgraveren / Dorpshuis Morkhoven / Van 13 tot 15
uur

DO 05/07

KLASSIEK

Donderse Dagen - Koen Van Assche – beiaardconcert /
Grote Markt / 20 uur

ZA 07/07

UIT

Grote Prijs Rik Van Looy / Grote Markt

ZO 08/07

UIT

Buurtfeest Diependaal / Musketstraat 100 / Van 13 tot
17 uur

MA 18/06

JUNI
Van 18/05
tot 24/06
VR 01/06

ZA 02/06

ZO 03/06

DI 05/06

Kaatje Vermeire – De illustraties van Kaatje Vermeire /
Lakenhal / Op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot
17 uur

WANDEL

Archeologiedagen: Oude Belgen op de Heiberg /
Tennisclub Ter Heyde, Lichtaartseweg 216 / 20 uur

ZA 23/06

INFO

ASH Polaris – Stofstormen op Mars / Koetshuis,
Stadspark / 20 uur

UIT
KIND

TENTOON

ZO 24/06

WANDEL

Avondwandeling van de Herentalse Wandelclub / Café
Depot, Lierseweg 290 / 20 uur

SOCIO

Alegria – Schedelmassage / Oud Gasthuis / Van 9.45
tot 12 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

VR 08/06

INFO

ASH Polaris – Hoe neem ik vallende sterren waar? /
Koetshuis, Stadspark / 20 uur

ZA 09/06

UIT

VCJeugdWK / Voetbalterreinen Herenthoutseweg

KIND

Fit Met Je Kind – Balsport / Sportcomplex De
Vossenberg / 13 uur

VERKOOP

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

JEUGD

Kinderworkshop Felix gaat naar de maan / De Boekerij,
Berkenlaan 19 / 10 uur / Info: info@verhalenweverij.be

DI 12/06

SENIOR

Grijze Panters – Verkeersquiz / Convent2 / 14 uur /
Info: Joke, tel. 014-22 04 07

ZO 09/07

WANDEL

DO 14/06

RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Stadswandeling – Het industriële begin van Herentals /
Station / 14.30 uur

DO 12/07

BLOED

SOCIO

Alegria – Gelaatsverzorging / Oud Gasthuis / Van 9.30
tot 16 uur / Info: gsm 0475-54 71 44

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

KLASSIEK

VROUW

Vrouwenraad – Getuigenis Louis Boeckmans /
Koetshuis Stadspark / 14 uur

Donderse Dagen - Koen Van Assche – beiaardconcert /
Grote Markt / 20 uur

VR 13/07

UIT

KLASSIEK

RedHerring – Pièces en concert à la Chambre du Roy /
Sint-Catharinakerk / 20 uur

Feestmarkt / Grote Markt, Hofkwartier,
Augustijnenlaan / Van 8 tot 14 uur

ZO 15/07

FIETS

Van 16/06
tot 24/06

TENTOON

Academie voor Beeldende Kunst – De laureaat /
Instituut van de Voorzienigheid, Wolstraat / Op
zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur

Fietstocht – Langs heuvel en groen naar het lekker /
WZC Vogelzang / 14.30 uur

DI 17/07

BLOED

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

ZA 16/06

KIND

Fit Met Je Kind – Kookworkshop en picknick / 't
Convent / 13 uur

DO 19/07

KLASSIEK

Donderse Dagen - Koen Van Assche – beiaardconcert /
Grote Markt / 20 uur

VERKOOP

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

ZO 22/07

WANDEL

Natuurwandeling – Langs landelijke wegen / Pomp
Dorpsplein Morkhoven / 14.30 uur

ZO 17/06

OPEN

Open dag Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans / Hikstraat 28 / Van 11 tot 16 uur

Van 24/07
tot 29/07

SPORT

Ronde van Noorderwijk / Verschillende wijken

MA 18/06

WK 2018

België - Panama / Grote Markt / 17 uur

DO 26/07

KLASSIEK

Donderse Dagen - Koen Van Assche – beiaardconcert /
Grote Markt / 20 uur

DO 07/06

VR 15/06
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JULI

ZA 28/07

UIT

Noorderwijk Feest / Centrum van Noorderwijk

FIETS

Fietsgraveren / Verkeerspark / Van 13 tot 16 uur

ACTIEVE SENIOR
OKRA Sint-Waldetrudis

AUGUSTUS
WO 01/08

FIETS

Fietsgraveren / Dorpshuis Noorderwijk / Van 13 tot 15
uur

Elke dinsdag

Turnen

Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur /
Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34

DO 02/08

UIT

Herentals Fietst / Stadscentrum

Elke woensdag

Fietsen

VR 03/08

UIT

Herentals Feest / Stadscentrum

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

ZA 04/08

JEUGD

Kinderfuif KLJ Noorderwijk / KLJ-lokaal, Kruisstraat /
Van 18 tot 20.30 uur

Elke donderdag Petanque

Convent2 / Van 13.30 tot 17 uur / Info: Jos
Lambrechts, tel. 014-21 33 77

Elke donderdag Dansen

Dansen zonder partner / Sportcomplex De
Vossenberg / Beginners van 13 tot 14 uur,
gevorderden van 14 tot 16 uur / Info: Wieza
Bosmans, tel. 014-21 87 78

JEUGD

Fuif KLJ Noorderwijk / KLJ-lokaal, Kruisstraat / 21 uur

ZO 05/08

WANDEL

Stadswandeling – Sagen en legenden / Kasteel Le Paige
/ 14.30 uur

DO 09/08

RAAD

Milieuadviesraad / Administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

MUZIEK

Donderse Dagen – Karree Konfituur / Buitenplein cc 't
Schaliken / 20 uur

Elke maandag

Petanque

Convent2 / Van 14 tot 17 uur / Info: Mia Driesen,
gsm 0486-40 33 93

ZO 12/08

FIETS

Fietstocht – Fietsend genieten van weelderig Kempens
Groen / Dienst toerisme, Grote Markt 35 / 14.30 uur

Elke woensdag

Fietsen

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

MA 13/08

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal 't Hof, Grote Markt
41 / Van 17 tot 20.30 uur

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie

DO 16/08

FIETS

Fietsgraveren / Station / Van 12 tot 16 uur

Elke dinsdag

Fietsen

Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

MUZIEK

Donderse Dagen – Al & Mary / Buitenplein cc 't
Schaliken / 20 uur

Elke woensdag

Petanque

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

ZA 18/08

UIT

Verwendag in de bib / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 16
uur

Elke donderdag Hobbyclub
voor dames

MA 20/08

BLOED

Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal 't Hof, Grote Markt
41 / Van 17 tot 20.30 uur

S-Sport

DO 23/08

MUZIEK

Donderse Dagen – Sofie La Digue / Buitenplein cc 't
Schaliken / 20 uur

VR 24/08

FILM

ZO 26/08

OKRA Sint-Antonius

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

Elke dinsdag

Dansen

Zomerfilm - Call Me by Your Name / Toeristentoren,
Heistraat / 21 uur

Dansen zonder partner / Sportcomplex De
Vossenberg / Van 9 tot 12 uur / Info: Marie-Louise
Bertels, tel. 014-21 99 79

Elke dinsdag

Spelen

WANDEL

Stadswandeling – Verhalen rond bestaande en vergane
kloosters / Lakenhal / 14.30 uur

Petanque, minigolf, kaarten of bingo / Convent2 /
13 uur / Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

Elke donderdag Dansen

Van 26/08
tot 28/08

KERMIS

Kermis / Dorpsplein Morkhoven

Dansen zonder partner / Sportcomplex De
Vossenberg / Van 9.30 tot 11 uur / Info: MarieLouise Bertels, tel. 014-21 99 79

DI 28/08

RAAD

Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Administratief
centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Elke donderdag Fietsen

Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur / Info:
Willy Verlinden, tel. 014-22 11 14

SENIOR

Grijze Panters - gezellig samenzijn / ’t Haveke / 14 uur /
Info: Joke, tel. 014-22 04 07

Sportelen

DO 30/08

MUZIEK

Donderse dagen - The Infamous Roots Rielemans
Family Orchestra / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20 uur

Elke maandag

Badminton

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke maandag

Aquagym

VR 31/08

FILM

Zomerfilm - The Shape of Water / Golfclub Witbos,
Noorderwijk / 21 uur

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

Fitness

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke woensdag

Badminton

De Zomer van het Neteland
U hoeft niet ver de deur uit deze zomer om uw
vrije tijd op een leuke manier door te brengen.
De gemeenten uit het Neteland hebben hun
uitgebreide zomerprogramma in een handig
overzicht gegoten onder de noemer
De Zomer van het Neteland.

Elke donderdag Badminton

Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur
De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag

Aquafitness Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

DI 19/06

Kajak

De Hut / 13.30 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN
Elke maandag en woensdag

Netepark / 10 uur

Elke dinsdag

Parochiecentrum Noorderwijk / 19 uur

Elke dinsdag

Parochiezaal Morkhoven / 19 uur

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

Surf naar www.UiTinNeteland.be
en begin uw agenda maar in te vullen!
juni, juli en augustus 2018
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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 Bertels
Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde,
algemeen beleid en coördinatie, communicatie en
informatie, openbare werken en gemeentelijk
patrimonium, bevolking en burgerlijke stand,
ondergeschikte besturen (OCMW en kerkfabrieken)
Eerste en derde maandag van de maand
van 18.30 tot 19.30 uur, vrijdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] burgemeester.jan.bertels@herentals.be

schepen Mien Van Olmen
Ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen,
monumenten en landschappen, landbouw en
plattelandsontwikkeling
Alleen na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Ingrid Ryken
Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed
en museumbeleid, toerisme en jumelages
Maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
In juli en augustus alleen na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Liese Bergen

Zitdagen
Stadsloket
administratief centrum, Augustijnenlaan 30

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat
iedere maandag van 17.30 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
Convent2
Augustijnenlaan 26/1

Federale pensioendienst werknemers
eerste maandag van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
(uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

Federale pensioendienst zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor
zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur
Geen zitdag op woensdag 11 juli en op woensdag 8 augustus

Sport, personeel, gezondheidsbeleid, financiën

De Warande
Warandestraat 42, Turnhout

Maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.liese.bergen@herentals.be

elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur
[i] www.fedris.be of tel. 02-226 64 00

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, sociale
economie en seniorenprojecten, huisvesting
Maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
In juli en augustus alleen na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Bieke Baeten
Jeugd, internationale samenwerking, informatica,
kinderopvang
Alleen na afspraak
[i] schepen.bieke.baeten@herentals.be

schepen Fons Michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW
Alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be
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Fonds voor arbeidsongevallen

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Alegria open huis voor mensen met kanker
Nederrij 133/A

DRINGENDE HULP

0475-54 71 44

Ziekenwagen en brandweer

112

Anonieme Alcoholisten

03-239 14 15

Politie

101

Autisme-telefoon

078-15 22 52

Antigifcentrum
Gasgeur

070-245 245
0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

0903-99 000 (1,50 euro/min)
www.apotheek.be

Awel

102

Boskat

014-23 31 36

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
CAW de Kempen, Hofkwartier 23

014-21 08 08

Child Focus

116000

Contact Center Personen met een Handicap

0800-987 99

Tandartsen
0903-39 969 (1,50 euro/min)
Op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 9 tot 18 uur

deN Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

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

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16

014-21 40 73

0472-22 86 71
014-22 17 81

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

Diabetes Infolijn

0800-96 333

Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 89

014-28 51 55

Dienstencentrum Convent2 - Augustijnenlaan 26/1 014-28 20 00

Academie voor Muziek, Woord en Dans
Hikstraat 28

014-21 33 05

Belastingen

02-575 82 60

Infopunt Dementie

014-28 20 00

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-56 66 30

Kankerlijn

0800-35 445

CardStop

070-344 344

Kringkruidenier - Lierseweg 132

014-24 66 84

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-21 90 88

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132

015-23 73 93

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Stadsloket

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Holebifoon

0800-99 533

Hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermishandeling

1712

MS-liga Antwerpen

03-887 48 18

De Lijn

070-220 200

OCMW - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

Diftar-informatielijn

0800-97 687

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132

014-24 66 93
014-24 66 97
014-21 08 08

DocStop

00800-2123 2123

Eandis

078-35 35 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

’t Peeseeke
openbaar computerlokaal - Lierseweg 132

IOK - Geel

014-58 09 91

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

Tele-onthaal

NMBS - Herentals

03-229 56 14

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

014-23 18 80

Politiezone Neteland - Molenvest 23

014-24 42 00

Vzw OpWeg
ondersteuning van personen met een handicap

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

Werkwinkel - Molenvest 21

014-24 89 60

Sport, jeugd en internationale samenwerking
De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

Wijkcentrum De Gagel - Gagelstraat 36

014-49 04 74

Woonzorglijn

078-15 25 25

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

Zelfmoordlijn

1813

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Ziekenhuis - Nederrij 133

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk

014-28 50 50

Ziekenvervoer (niet dringend)

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

Zit Stil (ADHD)

Vlaamse Wegentelefoon

0800-122 66

106

014-24 61 11
105
03-830 30 25
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

VR

ADMINISTRATIEF CENTRUM

Gesloten op woensdag 11 juli en
woensdag 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 EN TOERISME

NA AFSPRAAK

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

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

18.00-20.00

Gesloten op 2 en 3 augustus. Op 11
juli en 15 augustus open van 10 tot 14
uur
Gesloten op 11 en 21 juli en op 2,3 en
15 augustus

Gesloten op woensdag 11 en zaterdag
21 juli en op woensdag 15 augustus

RECYCLAGEPARK

Gesloten op dinsdag 10, woensdag 11
en zaterdag 21 juli en op woensdag 15
augustus

ZA

ZO

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

10.00-14.00

14.00-20.00

10.00-16.00

14.00-16.00

10.00-12.00

09.00-18.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

HUMMELTJESHOF

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

SPORT EN JEUGD

09.00-12.00
13.30-16.00
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

STADSARCHIEF

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

NA AFSPRAAK

NA AFSPRAAK

STEDELIJKE WERKPLAATS

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

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-17.00

Gesloten op woensdag 11 juli en van
13 tot en met 17 augustus
Gesloten op woensdag 11 juli en
woensdag 15 augustus
Gesloten op woensdag 11 juli en
woensdag 15 augustus

Gesloten op woensdag 11 en zaterdag
21 juli en op woensdag 15 augustus

Gesloten op woensdag 11 juli en
woensdag 15 augustus

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

08.30-14.30

NA AFSPRAAK

OCMW DIENST RECHTSHULP

09.00-11.45
18.00-20.00

09.00-11.45

DIENSTENCENTRUM CONVENT2

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

13.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

10.00-12.00

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

17.30-21.00

14.00-21.00

17.30-21.00

17.30-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

Gesloten op woensdag 11 juli en
woensdag 15 augustus

Gesloten op woensdag 11 juli en
woensdag 15 augustus

KRINGKRUIDENIER
Gesloten op woensdag 11 juli en van
13 tot en met 24 augustus

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL
Gesloten op woensdag 11 juli en van
13 tot en met 24 augustus

COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE
Gesloten op woensdag 11 juli en
woensdag 15 augustus

HET NETEPARK
WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD

Openingstijden juli en augustus
Van zaterdag 30 juni tot en met zondag 2 september 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 openen om 11 uur. Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad
een pretbad met veel spelmateriaal.
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