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Meer informatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en 

Dans, Hikstraat 28, tel. 014-21 33 05, samwd@herentals.be, 

www.samwdherentals.be

Open dag in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Op dinsdag 21 en vrijdag 24 mei bent u ook welkom op de laureatencon-

certen. De leerlingen van de muziekafdeling laten u genieten van wat ze 

bereikt hebben na tien jaar studie. De concerten vinden plaats in de 

auditiezaal van de academie, van 19 tot 20 uur. De toegang is gratis.

Daarnaast kunt u kennismaken met de leerkrachten, die met veel plezier 

uw vragen beantwoorden. Ten slotte kunt u in de gezellige bar nog even 

napraten en al het moois dat u hoorde en zag, doorspoelen met een 

lekker drankje.

Op zondag 26 mei staat de deur van de Stedelijke Academie voor Muziek, 

Woord en Dans wagenwijd open. Van 11 tot 16 uur zijn er doorlopend 

korte muziekoptredens. U kunt er meer dan twintig muziekinstrumenten 

horen, bekijken en uitproberen. Voor zes- en zevenjarigen zijn er ook doe-

mee-lessen. Deze duren een half uur en starten om 11.15 uur, 12.15 uur, 

13.15 uur en 14.15 uur. Om 13 uur en 13.30 uur tonen de jonge dansers 

van de academie hun mooiste pasjes. Daarna zijn de leerlingen uit de 

woordklas aan de beurt. Zij geven korte voorstellingen om 14 en om 15 

uur. Wilt u zang, drama en dans combineren? Dan zijn de lessen musical 

iets voor u. De Herentalse academie is een van de weinige academies in 

Vlaanderen die deze lessen aanbiedt. Vanaf 15 uur kunt u een open 

repetitie volgen en om 16 uur geven de leerlingen een voorstelling. 

Opening 
toeristisch seizoen

10

Stormloop

11 - 14

Zomer sport en 
jeugd

15

Onze Herentalse zandgrond is bakermat van sportief talent. In het 

eerste kwartaal van dit mooie jaar schreeuwden we Sanne Cant tot 

wereldkampioen veldrijden en won HYC de Belgische final 4, de 

Bekerfinale en de Beneleague. In Abu Dhabi behaalde Liam De Ceuster 

een schitterende gouden medaille in de ruitersport op de Special Olympics. Eén voor één 

uitzonderlijke sportieve prestaties die onze stad hoog op de sportieve kaart zetten en slechts 

een kleine greep uit de mooie resultaten die werden neergezet door al onze sportvrouwen 

en -mannen. Onze stad telt meer dan 60 sportclubs waar duizenden sportievelingen hun 

talenten ontplooien, of genieten van het spelen in ploeg. 

Als we nu eens evenveel waardering aan de dag leggen voor de dagelijkse fietser. Ook in de 

dagelijkse beweging wordt immers talent gevormd. Steeds meer ouders spreken me aan dat 

ze hun kind niet alleen durven laten fietsen. En eerlijk, zelfs samen met je kind de baan op 

lijkt vaak gekkenwerk. Dit kunnen we toch niet laten gebeuren. Laten we hier samen werk 

van maken en meer hoffelijk zijn. Hou voldoende afstand, parkeer niet op het voet- of 

fietspad, respecteer de verkeersregels. Fietsers mogen bovendien met twee naast elkaar 

fietsen in de stad.

Misschien fietst er wel een toekomstige keizer voor u!

Uw burgemeester, Mien
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Aankondigingen voor de Stadskrant van juni, juli 

en augustus moeten uiterlijk op donderdag 2 mei 

bij de redactie zijn. De redactie heeft het recht 

inzendingen te weigeren, in te korten en te 

wijzigen.

Op www.herentals.be/stadskrant kunt u op het 

einde van elke maand de Stadskrant voor de 

volgende maand downloaden. 

Leertuin

mei 2019

Stad werkt samen met u aan een nieuwe adviesstructuur

Op 13 juni volgt er een workshop waarbij de deelnemers, onder begeleiding van de experten, 

voorstellen kunnen formuleren voor de nieuwe adviesstructuur. Wilt u hier graag bij zijn, schrijf u 

dan in via www.herentals.be/nieuwe-adviesstructuur. Tijdens de zomermaanden neemt 

VormingPlus Kempen de tijd om de resultaten uit de workshop te verwerken. Op 17 september is 

er een terugkoppelmoment met de deelnemers.

Herentals telt momenteel dertien adviesraden. Deze adviesraden geven de stad advies over 

onder meer cultuur, sport, jeugd, senioren, omgeving en mobiliteit. Het stadsbestuur wil deze 

werking evalueren. Samen met de huidige adviesraden en andere geïnteresseerden gaat de stad 

de komende maanden op zoek naar voorstellen en denkrichtingen om tot een hernieuwde, frisse 

adviesstructuur te komen. De stad wil met deze nieuwe structuur aan de slag vanaf 2020.

Om dit overgangstraject te begeleiden doet de stad een beroep op de experten van VormingPlus 

Kempen. Zij organiseren op donderdag 16 mei een inspiratieavond rond advisering en participa-

tie. Iedereen die geïnteresseerd is, is om 20 uur welkom in zaal 't Hof (Grote Markt 41). 

Deskundige sprekers geven u informatie en praktijkvoorbeelden. Na afloop is er een receptie, 

zodat u nog rustig kunt netwerken. Voor deze infoavond hoeft u zich niet vooraf in te schrijven.

Ook de enthousiaste medewerkers van Boskat 

staken de handen uit de mouwen. Zij plantten 

1.200 eiken en berken op een perceel in de 

Honingstraat. Dit nieuwe bos houdt verband 

met de aanleg van het Begijnhofpark. In 2017 en 2018 liet de stad de verwilderde parkzone aan 

de Augustijnenlaan in een nieuw jasje steken. Het resultaat is een prachtig park met een open 

zicht op de historische begijnhofsite. Jammer genoeg moesten er veel bomen wijken om deze 

ingreep mogelijk te maken. Ter compensatie engageerde de stad zich om een nieuw bos aan te 

planten in de Honingstraat.

Enkele jaren geleden liet de stad de beuken-

dreef op Heiken opnieuw aanplanten. Door de 

droogte van vorige zomer gingen veel van de 

bomen jammer genoeg dood. In opdracht van 

de stad plantte BosPad vzw onlangs nieuwe 

bomen in de dreef. De dode bomen werden 

vervangen en er kwamen nog extra bomen bij. 

Herentals is heel wat bomen rijker

Stad ondersteunt sportverenigingen

De stad probeert de Herentalse verenigingen op zo veel mogelijk manieren te ondersteunen. Zo 

kunnen sportverenigingen bijvoorbeeld rekenen op een subsidie wanneer zij infrastructuurwerk 

laten uitvoeren aan hun clublokalen. Het college van burgemeester en schepenen kende deze 

subsidie onlangs toe aan voetbalclub KSKS Herentals en Golfclub Witbos. De subsidie bedraagt 

50 procent van de kostprijs, met een maximum van 5.700 euro.

KSKS Herentals bouwt een kleine kantine om tot drie kleedkamers. Op die manier kunnen alle 

ploegen tijdens trainingen en wedstrijden gebruikmaken van een volwaardige kleedkamer. 

Golfclub Witbos wil een G-sportwerking opstarten en laat daarom een nieuw toilet installeren 

dat toegankelijk is voor G-sporters. Ook de deuropening en de toegangsweg moeten zo aan-

gepast worden dat het toilet goed bereikbaar is. 

Meer informatie: www.herentals.be/subsidies
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Verkiezingsdebat

De Herentalse seniorenraad, De Fakkel 

en de adviesraad voor personen met 

een handicap organiseren een debat 

naar aanleiding van de verkiezingen op 

26 mei. Het debat vindt plaats op 

zaterdag 18 mei van 10 tot 12 uur in de 

Lakenhal op de Grote Markt. De 

toegang is gratis.

Wijzigingen op buslijnen 150, 152 en 159

Om de vertragingen op de lijnen 150 (Lier-

Ni j len-Herentals)  en 152 (L ier-Ni j len-

Grobbendonk-Vorselaar) op te lossen, past De 

Lijn de dienstregeling van beide lijnen grondig 

aan. De bussen rijden hierdoor weer stipter. 

Bovendien rijden alle ritten van lijn 152 door 

naar Vorselaar. De verbinding met Vorselaar 

gaat er hierdoor sterk op vooruit. Ook de 

dienstregeling van lijn 159 (Herentals Station - 

Herentals Industrie) wijzigt licht. Door deze 

wijzigingen worden ook sommige treinaansluitingen aangepast. Plan uw reis dus steeds via de 

routeplanner op de website of app van De Lijn. U kunt de nieuwe dienstregeling van de lijnen 

150, 152 en 159 raadplegen op www.delijn.be.

Senioren en mensen met een handicap 

die zich moeilijk naar het stembureau 

kunnen verplaatsen, kunnen meerijden 

met de handicar van het dienstencen-

trum. Een ritje van en naar het stembu-

reau kost 2,50 euro. 

Vlot naar het 
stembureau met de 
handicar

Dien uw aanvraag vóór vrijdag 10 mei in 

bij Convent2 (Augustijnenlaan 26/1,  

tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ 

ocmwherentals.be)

De vleermuizen bestrijden op een uiterst 

duurzame en efficiënte manier insecten in de 

omliggende landbouwbedrijven. Om de 

vleermuizen te helpen, plantten de stad en het 

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, een 

670 meter lange bomenrij in Roetershoek. Deze bomen helpen de vleermuizen om zich te 

oriënteren wanneer ze naar hun jacht- en overwinteringsgebieden vliegen. Om voor een goede 

verbinding te zorgen, vraagt de stad ook aan eigenaars van privégronden in dit gebied of zij 

bereid zijn om bomen en houtkanten aan te planten op hun grond.

Noorderwijk staat in Vlaanderen bekend als the 

place to be voor ingekorven vleermuizen. Deze 

Europees beschermde vleermuizensoort is een 

zeldzaamheid geworden in ons land. Maar in 

Noorderwijk voelen ze zich kiplekker.

Nieuwe vliegroute voor vleermuizen in Roetershoek

In 2020 bestaat de jumelage tussen 

Herentals en IJsselstein 45 jaar. Sinds de 

eerste contacten in 1975 waren er 

talrijke sportieve, leerrijke en interes-

sante uitwisselingen tussen beide 

steden. Om dat te vieren organiseert 

het jumelagecomité volgend jaar, op 23 

en 24 mei 2020, een Herentals weekend 

in IJsselstein. 

Jumelagecomité 
Herentals-IJsselstein 
zoekt vrijwilligers

Het jumelagecomité is op zoek naar 

vrijwilligers die willen meedenken over 

de samenwerking tussen beide steden. 

Hebt u een hart voor Herentals, hebt u 

goede contacten met de Herentalse 

verenigingen en middenstand of wilt u 

Herentalse creativiteit uitdragen in 

IJsselstein, meld u dan aan via tel. 014-

21 90 88 of toerisme@herentals.be.

De Vlaamse overheid werkt aan een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de vallei 

van de Kleine Nete en Aa. De vallei ligt op het grondgebied van zeven gemeenten (Grobbendonk, 

Vorselaar, Lille, Herentals, Kasterlee, Geel en Olen), tussen de N19 in Kasterlee en Geel en de 

kern van Grobbendonk. In de startnota voor de opmaak van het GRUP staan maatregelen om de 

vallei zo in te richten en te beheren dat ze de schokken die gepaard gaan met de klimaatverande-

ring kan opvangen. Tegelijk moet de vallei blijven instaan voor voedsel-, water- en energievoor-

ziening, waterberging, het behoud van biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke kwaliteit.

Meer informatie: www.omgevingvlaanderen.be/grup

Infomarkt over plannen rond vallei Kleine Nete en Aa

Vanaf 30 april kunt u de startnota inkijken via www.omgevingvlaanderen.be/grup of bij het 

stadsloket. Op dinsdag 4 juni kunt u ook terecht op een infomarkt in zaal 't Hof (Grote Markt 41). 

U bent er doorlopend welkom tussen 17 en 20 uur. Op 6 juni staat deze infomarkt nog in Olen, op 

12 juni in Grobbendonk en op 13 juni in Lichtaart. Hebt u opmerkingen bij de startnota, dan kunt 

u ze tot 28 juni doorgeven via de website, ofwel met een brief die u (tegen ontvangstbewijs) 

afgeeft bij het stadsloket of aangetekend opstuurt naar het Departement Omgeving.
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BRANDWEER

Is er iemand in levensgevaar? Bel 112!

Geen computer bij de hand? Bel het nummer 1722!

Wanneer iemand in levensgevaar is, belt u altijd het nummer 112. Doe 

dit ook als er brand is in een gebouw. De noodcentrale 112 neemt 

contact op met de centrale meldkamer van de brandweer, zodat u met 

voorrang hulp krijgt. 

Tijdens noodweer komen er echter massaal veel oproepen tegelijk 

binnen. Dat leidt vaak tot lange wachttijden. Als u uw melding niet via 

het e-loket kunt doorgeven, blijf dan aan de lijn en wacht geduldig tot 

de operatoren van het nummer 1722 uw oproep kunnen noteren. 

Bel niet naar de lokale brandweer of het stadsbestuur

Bel dit nummer nooit als er geen levensbedreigende situatie is. Zo 

blijft de lijn vrij en hoeven mensen die in levensgevaar zijn niet 

nodeloos te wachten. 

Wat gebeurt er na uw melding?

Niemand in levensgevaar, maar toch dringend hulp 
nodig? Doe uw melding via het e-loket!

Het nummer 1722 is een nummer dat door de Federale Overheids-

dienst Binnenlandse Zaken geactiveerd wordt wanneer er noodweer 

(zware storm, hevige regenval, …) op komst is. De activering van het 

nummer wordt via de media kenbaar gemaakt.

Heb u te kampen met wateroverlast of stormschade? Vraag dan een 

brandweerinterventie aan via het e-loket op de website van de 

brandweer (www.brandweerzonekempen.be). Klik rechtsboven op 

de startpagina op 'Minder dringend? Raadpleeg ons e-loket' en vul het 

meldingsformulier voor wateroverlast of stormschade in. Uw melding 

komt automatisch in de zonale meldkamer van de brandweer terecht. 

De medewerkers rangschikken de meldingen volgens dringendheid 

en sturen de interventieploegen aan.

Tijdens een noodweer heeft de brandweer de handen vol met de 

interventies op het terrein. Er is op dat moment geen mogelijkheid om 

extra telefoontjes te beantwoorden. Ook de stad zal u doorverwijzen 

naar het e-loket van de brandweer of naar het nummer 1722.

Nadat u uw melding hebt doorgegeven, zit er niets anders op dan 

geduldig te wachten op de komst van de brandweer. De brandweer 

bekijkt elke situatie en bepaalt wie het eerst geholpen moet worden. 

Dat betekent dat u in sommige gevallen wat langer zal moeten 

wachten. Bel dus niet opnieuw naar 1722 of geef uw melding geen 

tweede keer door via het e-loket.

Hebt u hulp nodig van de brandweer? Belt u dan het nummer 112 of het nummer 1722? Of geeft u uw melding het beste door via 

de website? De Brandweer Zone Kempen zet deze zaken graag even op een rijtje voor u.

Hulp nodig bij noodweer? Zo bereikt u de Brandweer Zone Kempen

De brandweer helpt altijd eerst de mensen die in levensgevaar zijn. Bij 

noodweer treden zij ook op als er gevaar is voor bewoners of voor 

derden (bijvoorbeeld wanneer een grote boom een huis dreigt te 

vernielen). 

Verzekeringen

De brandweer is echter geen klusjes- of hersteldienst. Zij komen niet 

langs om uw dakpannen goed te leggen, uw glazen koepel te herstel-

len, uw dakgoot te ruimen of om een omgevallen boom of loshangen-

de tak op privégrond in stukken te zagen en te verwijderen. Voor dat 

soort zaken belt u niet naar de brandweer, maar naar een professio-

neel bedrijf of zelfstandige.

Wat doet de brandweer en wat regelt u zelf?

Hebt u schade opgelopen, geef dat dan aan bij uw verzekeringsmaat-

schappij. Op de website www.abcverzekering.be vindt u een checklist 

met alle stappen die u kunt ondernemen bij stormschade.

mei 2019

Dringende interventies: tel. 112

Administratie: tel. 014-56 66 30

Brandweer Zone Kempen

Info@brandweerzonekempen.be

www.brandweerzonekempen.be



Werelddag Zonder Tabak

Op 31 mei is het Werelddag Zonder Tabak. Op 

deze dag staan we traditioneel even stil bij de 

gevolgen van roken. Want als u lang rookt, hebt 

u 50 procent kans om vroegtijdig te overlijden 

aan een aandoening die het gevolg is van uw 

rookgedrag. Elk jaar sterven in ons land alleen al 

bijna 20.000 mensen aan roken. Rookt u? Doe 

dan zeker een poging om te stoppen. Het is niet 

alleen goed voor uw gezondheid maar ook voor 

uw portemonnee.

Om uw kans op slagen te vergroten, kunt u een beroep doen op een tabacoloog. Deze rookstop-

specialist werkt samen met u een manier uit om te stoppen met roken. Dat kan in groep of 

individueel. U hebt jaarlijks recht op twaalf uur groepsbegeleiding en vier uur individuele 

begeleiding tegen een voordelig tarief. Op www.tabakologen.be vindt u een overzicht van 

tabacologen in uw buurt. Voor gratis advies en begeleiding kunt u ook terecht op www.tabaks-

top.be of op het gratis nummer 0800-111 00. 
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Breng voedseloverschotten naar de Kringkruidenier

De Kringkruidenier verkoopt voedingsmiddelen 

en huishoudproducten die in gewone winkels 

niet meer worden verkocht, maar nog prima 

zijn van kwaliteit. Iedereen is er welkom als 

klant. Mensen die het financieel moeilijker 

hebben, kunnen een klantenkaart aanvragen en 

krijgen korting. Op deze manier wil de 

Kringkruidenier de strijd aangaan met voedsel-

verspilling en armoede. Ook u kunt uw steentje 

bijdrage door uw overschot aan eten naar de 

Kringkruidenier te brengen.

Wat mag u brengen?

Ÿ Diepgevroren of gekoelde producten: die kunnen wij wel (in grotere aantallen) komen 

ophalen, maar de koude keten moet gegarandeerd zijn.

Ÿ Vlees, vis en eieren

Ÿ Verpakkingen die open of beschadigd zijn

Meer informatie: Kringkruidenier, Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132, tel. 014-24 66 84

Ÿ Voedsel en drank in ongeopende verpakkingen, waarbij de vervaldatum nog niet bereikt is 

(bv. voedsel in blik, pasta, rijst, …)

Wat mag u niet brengen?

Ÿ Zelf geteelde groenten en fruit

Mindermobielencentrale

De Mindermobielencentrale is op zoek 

naar vrijwilligers die met hun eigen 

wagen ouderen naar het dagopvang-

centrum CADO willen brengen. Het 

centrum bevindt zich in woonzorgcen-

trum Sint-Anna (Vorselaarsebaan 1). De 

ritten vinden telkens plaats op weekda-

gen van 8.30 uur tot 9.30 uur en van 

15.30 uur tot 16.30 uur. 

Hebt u interesse, neem dan contact op 

met coördinator Anja Schellens (tel. 

014-28 20 00, coord.cado@iok.be)

Als vrijwilliger houdt u de patiënten 

gezelschap. U biedt hun een luisterend 

oor, helpt hen bij het eten of begeleidt 

hen bij een wandeling in het ziekenhuis. 

Wie in een ziekenhuis terechtkomt, 

wordt voor een groot deel afhankelijk 

van anderen. De verpleegkundigen 

doen hun uiterste best om de patiënten 

zo goed mogelijk te verzorgen en hen 

met zo veel mogelijk warmte en liefde 

te omringen. Maar de werkdruk ligt 

hoog en de zorg wordt alsmaar 

complexer. Om de patiënten die extra 

aandacht te geven die ze nodig hebben, 

is het AZ Herentals op zoek naar 

vrijwilligers.

Vrijwilligers gezocht

AZ Herentals

Hebt u interesse of wilt u meer weten 

over de mogelijkheden om als vrijwilli-

ger binnen het ziekenhuis aan de slag te 

gaan, neem dan contact op met zorg-

manager Liesbet Luyten (tel. 014-24 62 

48, liesbet.luyten@azherentals.be).

SOCIO

mei 2019

Actiedag in het AZ Herentals

Wilt u de leeftijd van uw longen testen? Of wilt u ervaren wat het is om een rokerslong te 

hebben? Kom dan op maandag 3 juni tussen 14 en 17 uur naar de inkomhal van het AZ 

Herentals (Nederrij 133). Naar aanleiding van de Werelddag Zonder Tabak krijgt u er meer 

informatie over uw longen, de impact van roken en hoe u kunt stoppen met roken.
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Hoe maak ik mijn pc veilig?

WhatsApp is een zeer populaire smartphone-app waarmee u gratis 

berichten, afbeeldingen en video's kunt uitwisselen via internet. Ook 

gratis telefoneren behoort tot de mogelijkheden. In deze cursus leert 

u alles over wat men in de volksmond whatsappen noemt.

Woensdag 5 juni van 9 tot 12 uur

Hoe houdt u uw pc virusvrij? In deze workshop onderzoeken we de 

belangrijkste elementen op het gebied van beveiliging. Alles wordt 

nagekeken, besproken en waar nodig aangepast.

Maandag 3 juni van 13 tot 16 uur (iPhone - les 2)

Bellen en berichten wisselen met WhatsApp

Dinsdag 4 juni van 13 tot 16 uur (les 2)

Met een smartphone hebt u steeds alles bij de hand: internet, mails, 

uw agenda, een camera, uw favoriete spelletjes, … In deze cursus van 

twee lessen krijgt u allerlei nuttige tips om uw smartphone beter te 

gebruiken. Eerst leert u meer over de werking van het aanraakscherm, 

het beginscherm van de smartphone en de telefoonfuncties. Later 

komen ook internetten en het downloaden van apps aan bod.

Dinsdag 28 mei van 9 tot 12 uur (Android - les 1)

Leren werken met een smartphone
Maandag 27 mei van 13 tot 16 uur (iPhone - les 1)

Houd contact met uw vrienden via Facebook
Dinsdag 28 mei van 13 tot 16 uur (les 1)

Op Facebook kunt u contact houden met familie en vrienden. Door 

berichten en foto's te plaatsen, laat u elkaar weten wat u aan het doen 

bent. Via uw privacy-instellingen kunt u bepalen of u uw berichten 

met de hele wereld wilt delen, of alleen met uw vrienden. Al deze 

aspecten worden in de les besproken en ingeoefend. Op het einde van 

de cursus beslist u of u een eigen Facebook-account wilt aanmaken of 

niet. Om aan deze cursus deel te nemen, moet u met een computer en 

internet kunnen werken. Breng ook uw smartphone mee.

Dinsdag 4 juni van 9 tot 12 uur (Android - les 2)

Woensdag 29 mei van 9 tot 12 uur

Digitale workshops voor senioren

Van 27 mei tot 6 juni kunnen senioren verschillende cursussen rond computer-, tablet- en smartphonegebruik volgen in de 

bibliotheek van Herentals. Wilt u graag deelnemen aan een van de cursussen, schrijf u dan vooraf in aan de infobalie in de 

bibliotheek. Deelnemen is gratis. Voor deze workshops moet u telkens uw eigen laptop, tablet of smartphone meebrengen.

De lessen vinden telkens plaats op dinsdag van 9.30 uur tot 12 uur. 

Om deel te nemen hebt u een goede voorkennis van Windows 

nodig. Breng uw laptop en een externe harde schijf (minstens 256 

GB) mee. Hebt u geen laptop, dan kunt u oefenen op de computers 

in het leslokaal. 

Meer informatie en inschrijvingen: Convent2, Augustijnenlaan 

26/1, tel. 014-28 20 00, dienstencentrum@ocmwherentals.be

Vanaf dinsdag 7 mei kunt u een nieuwe computercursus volgen in 

Convent2. In deze cursus van zeven lessen leert u op een begrijpe-

lijke manier hoe u een systeemback-up kunt maken van een 

Windows-computer. Een systeemback-up is een reservekopie van 

alle bestanden, programma's en instellingen die op uw computer 

staan. Gaat er op een dag iets grondig mis met uw computer, dan 

bent u niets kwijt. Dankzij de kopie kunt u alles gemakkelijk 

opnieuw installeren.

Leer een back-up maken van uw 
Windows-computer

Online bankieren 
Donderdag 6 juni van 9 tot 12 uur

Bijna alle Belgische banken bieden de mogelijkheid aan om uw 

bankverrichtingen online te doen. Het grote voordeel van online 

bankieren is dat u van thuis uit al uw bankzaken kunt opvolgen en 

beheren, en dit 24 uur per dag, alle dagen van de week. Wanneer u via 

de website van uw bank elektronisch gaat bankieren, gebeurt dat 

automatisch via een beveiligde verbinding. We gaan na hoe u dit 

digitaal beveiligingscertificaat kunt herkennen. Om aan deze cursus 

deel te nemen, moet u met een computer en internet kunnen werken. 

De workshops zijn een organisatie van Bibliotheek Neteland, in 

samenwerking met Seniornet Vlaanderen en de Vlaamse overheid.

Meer informatie en inschrijvingen: bibliotheek, Gildelaan 13, 

bibliotheek@herentals.be, tel. 014-85 97 50

Donderdag 6 juni van 13 tot 16 uur

Leuke en nuttige apps op de smartphone

Hoe maakt u een keuze uit de overvloed van apps? We maken een 

selectie van de beste en leukste apps: van grappige en eigenaardige 

apps tot zeer bruikbare. Om aan deze cursus deel te nemen, moet u 

met een smartphone kunnen werken.
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Kunt u zich niet veilig aanmelden? Dan kunt u het document ook 

aanvragen door zelf uw gegevens in te vullen. Het stadsloket stuurt 

het document dan per post naar uw domicilieadres. U kunt uw 

gegevens zelf invullen door in het aanvraagscherm op de link 'Verder 

zonder veilig aanmelden' te klikken. U vindt deze link rechts op uw 

computerscherm. Surft u met een tablet of smartphone, scroll dan 

naar beneden. 

uittreksels onmiddellijk af
Digitaal loket levert attesten en 

Wist u dat u de meeste attesten en uittreksels van de dienst burgerza-

ken digitaal kunt aanvragen en ontvangen? Daarvoor moet u zich wel 

eerst veilig aanmelden via uw eID en een kaartlezer of via een app op 

uw smartphone. In de meeste gevallen wordt de aanvraag automa-

tisch verwerkt en kunt u het document onmiddellijk opslaan op uw 

computer of afdrukken. Voor sommige uittreksels blijft een tussen-

komst van de dienst burgerzaken nodig. In dat geval ontvangt u binnen 

drie werkdagen een e-mail met een downloadlink. De afgeleverde 

documenten zijn volledig rechtsgeldig, zowel de digitale als de 

afgedrukte versie.

Ÿ een federaal token (een kaartje met 24 codes)

Deze digitale sleutels kunt u zelf activeren via www.csam.be. U moet 

zich dan wel eenmalig aanmelden met uw eID, uw pincode en een 

kaartlezer. Lukt het niet om het zelf te doen, dan helpen de medewer-

kers van het stadsloket u graag. Kom met uw identiteitskaart naar het 

onthaal van het stadsloket. Dat kan zonder afspraak.

Activeer uw digitale sleutel

Tax-on-web, MyPension, het aanvragen van studietoelagen, het e-

loket van de stad, … Digitale toepassingen raken meer en meer 

ingeburgerd en maken ons leven makkelijker. Om zich online te 

identificeren gebruiken de meeste mensen hun elektronische 

identiteitskaart (eID) en een kaartlezer. Toch zijn er ook andere 

digitale sleutels beschikbaar die veilig én eenvoudig te gebruiken zijn. 

Ÿ een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord (voor 

lager beveiligde toepassingen)

Zo kunt u zich ook identificeren via:

Ÿ een andere identificatie-app op uw smartphone of tablet

Ÿ Itsme®, een erkende elektronische identificatiedienst op uw 

smartphone

Ÿ een unieke code via sms

Hebt u iets nodig waar u toch voor moet langskomen, dan kunt een 

afspraak maken. Ook dat kan via de website. 

Ÿ Kies het product of de dienstverlening die u nodig hebt.

Ÿ Klik op de knop 'Vraag online aan' of Maak een afspraak' en volg de 

stappen op uw scherm.

Op naar het e-loket!

Voor heel wat dienstverlening hoeft u niet langs te komen in het 

administratief centrum. Op het e-loket kunt u terecht voor allerlei 

documenten en attesten, voor een adreswijziging, voor de aankoop 

van compostbakken, … Veel van het gevraagde krijgt u dan gewoon 

thuis gestuurd. 

Ÿ Surf naar www.herentals.be.

Ÿ Klik op 'Vraag online' aan of 'Maak een afspraak'.

Ÿ U komt op een pagina met meer informatie over het product of de 

dienstverlening.

Bibliotheek Herentals

Ontmoetingscentrum De Dorpel

Vrije inloop op woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur

en in het Dorpshuis van Noorderwijk

Vrije inloop van maandag tot donderdag van 13 tot 16 uur 

Dienstencentrum Convent2

Computers, tablets, smartphones, … de meesten onder ons 

kunnen zich hun leven zonder internet niet meer voorstellen. Toch 

zijn er nog steeds mensen die de stap naar deze digitale wereld 

niet durven zetten. Misschien denkt u dat het te moeilijk is? Of te 

duur? Weet dan dat er in Herentals verschillende openbare 

computerlokalen zijn waar u gratis op het internet kunt. U kunt er 

ook gratis cursussen en workshops volgen, waarbij u uw kennis 

beetje bij beetje opbouwt. Zet uw twijfels dus opzij, ga de 

uitdaging aan en ontdek de vele mogelijkheden die het internet u 

te bieden heeft.

Boerenkrijglaan 16 - tel. 014-21 40 73

Lierseweg 132 - tel. 014-24 66 97

Maak vooraf een afspraak bij het onthaal van het dienstencen-

trum. Breng uw eigen laptop mee of gebruik een van de compu-

ters van het cybercafé. 

't Peeseeke

Vrij gebruik van computers tijdens de openingsuren 

Openbare computerlokalen

Augustijnenlaan 26/1 - tel. 014-28 20 00

Open op vrijdag van 13.30 uur tot 16 uur in Convent2 

Campus Spiegelfabriek

en op vrijdag van 10 tot 12 uur

Gildelaan 13 - tel. 014-85 97 50
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN

Jotie T'Hooft stierf veertig jaar geleden. Tot op 

de dag van vandaag is hij een populaire dichter, 

vooral bij een jong publiek. De droeve eenhoorn 

is een poëzieprogramma met zijn beste teksten. 

De hommage brengt een schare jonge dichters 

en gevestigde waarden samen, onder wie 

Charlotte Van den Broeck. Zij kreeg in 2016 de 

Herman de Coninck Debuutprijs. Haar tweede 

dichtbundel, Nachtroer, verscheen in 2017 en 

werd genomineerd voor de VSB-Poëzieprijs.

Behoud de Begeerte 

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas) / 6 euro (Vrijetijdspas)

De droeve eenhoorn 
Donderdag 2 mei om 20 uur in de schouwburg

mei 2019

Raphaella Smits
Gitaar (aperitiefconcert)
Zondag 5 mei om 11 uur in de Lakenhal

Raphaella Smits speelt wereldwijd op haar 

unieke manier op achtsnarige gitaren en 

historische instrumenten. Voor dit aperitiefcon-

cert bewerkte zij de mooiste bladzijden uit de 

barokliteratuur. Daarbij blijft zij steeds trouw 

aan de ziel van de muziek.

Raphaella Smits heeft een leerstoel aan het 

Lemmensinstituut in Leuven en wordt inter-

nationaal geprezen als inspirerende docent 

voor gitaar en kamermuziek. 

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas) / 6 euro (Vrijetijdspas) - inclusief aperitief

douBlebACH

Sofie Vanden Eynde en 
Benjamin Glorieux 

Vrijdag 17 mei om 20 uur 

in Galerie Storm, Nonnenstraat 25/1

Dit optreden vindt plaats in het kader 

van STORMLoop en wordt in Galerie 

Storm gebracht voor een beperkt 

publiek.

Met douBlebACH dompelen luitiste 

Sofie Vanden Eynde en cellist Benjamin 

Glorieux u onder in de allerlaagste 

registers van Johann Sebastian Bachs 

klankwereld. 

In Sofies transcriptie van Bachs tweede 

cellosuite zorgt de warme klank van de 

theorbe voor een verstilde atmosfeer. 

Als contrast raast Benjamins strijkstok 

over de snaren in de zesde suite voor 

violoncello piccolo. Met een persoonlij-

ke, hedendaagse bewerking van het 

koraal Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ 

laten de twee muzikanten zich ten 

slotte leiden door hun zoektocht naar 

muzikale overeenstemming.

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vrienden-

pas) / 7 euro (Vrijetijdspas)

Stephanie Struijk en Stoomboot 
Concertwandeling 
Zaterdag 18 mei om 19 uur in Galerie Storm, Nonnenstraat 25/1

U start met een wandeling door het Herentalse 

natuurschoon en eindigt in Galerie Storm, waar 

Stephanie Struijk en Stoomboot een dubbel-

concert geven. De Nederlandse Stephanie 

Struijk speelde onder meer op Pinkpop en op de 

Nekka-Nacht 2018. De afgelopen jaren woonde 

en werkte ze als singer-songwriter in Los 

Angeles. Zo valt haar liefde voor 'americana' 

makkelijk te begrijpen. Ze is op haar best met 

haar stem en akoestische gitaar.

 Niels Boutsen, de man achter Stoomboot, won in 2011 de Nekka-Wedtrijd. Hij vindt al vijf jaar 

moeiteloos zijn plaats in het hedendaagse kleinkunstlandschap. 

Toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenpas) / 7 euro (Vrijetijdspas)
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Drek is de eerste solovoorstelling van Maja Westerveld: een spitse, snelle en ontsporende 

monoloog die ze schreef op basis van haar fascinatie door enkelingen, zonderlingen en het 

bijzondere van het doodnormale. 

Abattoir Fermé en Maja Westerveld 
Drek

Het is de belangrijkste dag uit het leven van 

Mevrouw. Straks wordt haar Document, een 

handleiding voor het Bestaan, feestelijk voor-

gesteld. Uitgerekend vandaag wordt Mevrouw 

lang na de wekker wakker. Zij probeert de 

schade in te halen, maar de dag is al begonnen 

zonder haar. Met lede ogen ziet ze toe hoe haar 

plek is ingenomen door een net iets slankere 

versie van zichzelf, met net iets vollere borsten, 

die vol overgave van háár leven geniet.

Donderdag 23 mei om 20 uur in de schouwburg

Toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenpas) / 6 euro (Vrijetijdspas)

Toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenpas) / 8 euro (Vrijetijdspas)

The Sounds of Tango
Emoción 

Laat u verleiden door de intense kracht van Latijns-Amerikaanse ritmes en probeer na het 

concert uw tangodanspasjes uit in het tangosalon in de foyer.

Vrijdag 24 mei om 20 uur in de schouwburg

Emoción omsluit het volledige scala van 

tangomuziek, van 'la lumparsita' tot 'libertang-

o'. Het ensemble omvat een aparte culturele 

mix. De trompettist en pianist, Joris Laenen, 

komt uit Zandhoven, de violiste heeft haar 

wortels in Peru, de cellist komt uit Venezuela en 

de percussionist uit Duitsland. De muzikanten  

werken samen met Sevine, een zangeres uit 

Libanon die authentieke liederen in het Spaans, 

Engels, Frans en Arabisch vertolkt. 

Wordt u lid van de nieuwe cultuurraad?

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met 
Ÿ de cultuurraad via info@cultuurraadherentals.be of met 
Ÿ de dienst cultuur en toerisme via cultuurcentrum@herentals.be, tel. 014-21 90 88. 

Al vijftig jaar lang komt de cultuurraad op voor de belangen van de Herentalse culturele en 

socioculturele verenigingen. De cultuurraad werkt samen met het stadsbestuur aan de 

uitbouw van een kwaliteitsvol cultureel leven in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Nu 

er een nieuw stadsbestuur is, wordt ook de cultuurraad opnieuw samengesteld. Zowel 

(socio-)culturele verenigingen uit Herentals als individuele Herentalse burgers met een hart 

voor cultuur kunnen lid worden. U kunt zich aanmelden tot 15 mei.

Terug naar de middel-
eeuwen, de glorietijd 
van Herentals

U kunt dit alles beleven in kleine 

groepjes. Het evenement duurt een 

half uur. De eerste groep start om 19.30 

u u r,  d e  l a a t s t e  o m  2 1 . 3 0  u u r. 

Deelnemen is gratis, maar u moet wel 

vooraf inschrijven. Dat kan tot 29 mei 

via tel. 014-21 90 88 of toerisme@ 

herentals.be. Vermeld uw naam, uw 

telefoonnummer, het aantal personen 

en het tijdstip waarop wilt komen.

Op vrijdag 31 mei krijgt u uitzonderlijk 

de kans om kennis te maken met het 

roemrijke verleden van Herentals. In de 

Sint-Waldetrudiskerk komt u via een 

touchscreen meer te weten over de 

pracht en praal van de kerk, over de 

gilden en over het echte verhaal achter 

het retabel van Cripinus en Crispianus, 

het meesterwerk van beeldsnijder 

Passier Borreman. De kerk baadt in een 

bijzondere sfeer. Het licht wordt 

aangepast, er klinkt orgelmuziek en de 

jonge sopraan Nadia Voordeckers 

betovert u met haar klanken.

Info en tickets: 

cc 't Schaliken, Grote Markt 35 

cultuurcentrum@herentals.be
www.schaliken.be, tel. 014-21 90 88



Op zondag 5 mei trapt Herentals het toeristisch seizoen op gang. Het vernieuwde Begijnhofpark aan de Augustijnenlaan staat 

dit jaar in de kijker. Ook andere toeristische attracties zoals Hidrodoe, de Toeristentoren, De Hut, de Sint-Waldetrudiskerk, de 

Begijnhofkerk en het Begijnhofmuseum zetten hun deuren open.

OPENING TOERISTISCH SEIZOEN

 Tussen 11 en 13.30 uur kunt u picknicken in het Begijnhofpark. 

Schrijf u voor 3 mei in bij de dienst toerisme op de Grote  

Markt of betaal online via http://tickets.schaliken.be. Deelnemen 

kost 7 euro, kinderen betalen 4 euro. Na de picknick trakteert de  

vzw Toerisme u op een ijsje.

Ÿ Kinderanimatie

 Van 11 tot 16 uur kunnen kinderen langsgaan bij de grimeurs voor 

een mooi snoetje. Uiteraard is er ook een springkasteel. 

 Om 10.30 uur start er een begeleide natuurwandeling langs de 

Kleine Nete

Ÿ Picknick 

Ÿ Natuurwandeling

 Van 11 tot 16 uur staat er een streekproductenmarktje, waar u 

lokale lekkernijen kunt kopen.

Ÿ Signeersessie Liesbet Slegers 

Ÿ Het complimentariaat

 De Herentalse illustrator stelt de nieuwe Karel-zoektocht voor en 

signeert boeken. Alle info op pagina 16 van deze Stadskrant.

Ÿ Kindervertelwandeling

 Breng tussen 12 en 16 uur zeker een bezoekje aan het complimen-

tariaat. Dit is een bijzonder secretariaat, waar iedereen een 

persoonlijk complimentje krijgt. Opgelet: complimenten kunt u 

niet betwisten of omruilen! 

Ÿ Streekproductenmarkt

 Om 14 uur kunnen kinderen deelnemen aan een begeleide 

vertelwandeling over de Peestekers. Schrijf u vooraf in bij de dienst 

toerisme. Het aantal deelnemers is beperkt!

Ÿ De Hut

Ÿ Hidrodoe
 Tussen 9.30 uur en 17 uur kunt u een bezoek brengen aan 

Hidrodoe (Haanheuvel 7). Elke inwoner van Herentals krijgt er 
op 5 mei gratis toegang. 

Ÿ Toeristentoren

 Tussen 13 en 17 uur kunt u een deathride maken vanop de 

Toeristentoren (Heistraat). Voor de kleinsten staat er een spring-

kasteel. 

 Bij De Hut (Spaanshofpark) kunt u tussen 11 en 16 uur deelnemen 

aan een kano- en kajakinitiatie of vlotvaren.

Ÿ De kerken en het Begijnhofmuseum

 Tussen 14 en 17 uur zijn de Sint-Waldetrudiskerk, de Sint-

Catharinakerk en het Begijnhofmuseum open.
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Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, www.herentals.be/toerisme

De dienst toerisme op de Grote Markt is open van 13 tot 16 uur. U 

kunt er terecht voor de brochures van de nieuwe wandel- en 

fietszoektochten en andere toeristische informatie. Er staat ook 

een toeristische infostand in het Begijnhofpark.

Dienst toerisme

De kinderzoektocht kost 3 euro. U 

krijgt een leuk opdrachtenboekje 

met  een p lannet je  en een 

verhaa l t je .  E r  z i t  ook  een 

bonnetje bij voor een lekkere 

verrassing op het einde van de 

tocht. Het opdrachtenboekje is te 

koop bij de dienst toerisme en bij 

Hopper Jeugdverblijf De Brink 

(Bosbergen 1).

Nieuwe kinderzoektocht

Op de opening van het toeristisch seizoen stelt Herentals zijn 

nieuwe kinderzoektocht voor. De figuurtjes Stek en Stip prikkelen 

kinderen tussen zes en tien jaar met leuke denk- en doe-

opdrachten. De tocht vertrekt aan de dienst toerisme op de Grote 

Markt en neemt u mee langs de vernieuwde parken en mooiste 

plekjes in het stadscentrum van Herentals. Het Herentals Boompje 

en de natuur vormen de rode draad door de opdrachten.

Programma Begijnhofpark Toeristische attracties
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Sport en jeugd

De Vossenberg, Markgravenstraat 107 

www.facebook.com/

tel. 014-21 21 86, info@herentals.be

sportenjeugd.herentals

Meer informatie

SOCIOJEUGDJEUGDJEUGDSPORT & JEUGD

Deelnemen kost tussen 75 en 95 euro voor een volledige week. Deelnemers uit Herentals krijgen 

20 procent korting. Houders van een Vrijetijdspas genieten 50 procent korting.

Kleuters, kinderen en jongeren kunnen zich deze zomer uitleven op tal van sportkampen. De 

sportkampen voor kinderen van de lagere en middelbare school vinden plaats van 1 tot 19 juli en 

van 29 juli tot 9 augustus. Kleuters geboren in 2014 en 2015 kunnen bij de sportkampen terecht 

van 1 tot 5 juli, van 15 tot 19 juli en van 5 tot 9 augustus. Ze sporten, spelen en knutselen de hele 

week rond een leuk thema.

Zomersportkampen

De activiteiten vinden van 9 tot 16 uur plaats in De Vossenberg. Soms gaan de kinderen op 

uitstap.

De kinderen kunnen gratis meerijden met de stadsbus. Die stopt aan basisschool De Wegwijzer 

in Morkhoven, aan supermarkt Heylen op de Morkhovenseweg, aan het parochiecentrum in 

Noorderwijk en aan het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg (VC Herentals).

U kunt ook gebruikmaken van de voor- en naopvang bij speelpleinwerking De Sjallekes aan de 

Wijngaard. Er is opvang vanaf zeven uur 's morgens tot zes uur 's avonds. Van 15 tot 19 juli en 5 tot 

9 augustus vindt de opvang plaats in De Vossenberg omdat De Sjallekes dan gesloten is.

G-sportdagen

Tijdens de zomervakantie zijn er in De Vossenberg drie sportdagen voor kinderen met ADHD, 

ASS, of een lichte mentale beperking. De sportdagen vinden plaats op maandag 12, dinsdag 13 

en woensdag 14 augustus. Van 31 juli tot 2 augustus is er ook een G-sportdriedaagse in Heist-op-

den-Berg.

Verder zorgt de Sportregio Kempen ervoor dat kinderen die speciale aandacht nodig hebben, 

kunnen deelnemen aan enkele gewone sportkampen. Zo is er in Herentals een  atletiekkamp van 

5 tot 9 augustus. Indien nodig kunnen de kinderen speciale begeleiding krijgen.

Sportkampen 
Sportregio Kempen

Jongeren van tien tot zestien jaar 

kunnen deelnemen aan de sportkam-

pen van Sportregio Kempen:

Ÿ Vistweedaagse in Grobbendonk op 

9 en 10 juli

Ÿ Zwaardspelen en lasershooten in 

Kessel op 18 juli

Ÿ Freerunning en active games in 

Westmeerbeek op 15 juli 

Ÿ Visdriedaagse in Nijlen op 24 en 25 

juli

Ÿ Golf en omnisport in Noorderwijk 

van 29 juli tot 2 augustus

Ÿ Daguitstap Airzone in Kontich op 

29 augustus

Ÿ Adventure en klimpark in 

Hoogstraten op 8 augustus

Ÿ Adventure en waterski in 

Hoogstraten op 8 augustus

Ÿ Watersportdriedaagse in Mol van 

21 tot 23 augustus

Inschrijven kan vanaf maandag 6 mei 

om 9 uur bij de gemeente Hulshout via 

http://hulshout.ticketgang.eu. Hebt u 

een Vrijetijdspas, neem dan eerst even 

contact op met de sportdienst van 

Herentals (tel. 014-21 21 86).

Inschrijven voor de sportkampen en de G-sportdagen 

voor meer informatie.

kan vanaf maandag 6 mei om 18 uur. Surf naar 
www.herentals.be/sportkampen 
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Nieuwe startblokken in 
het Netepark

Het zwembad van het Netepark kreeg 

enkele weken geleden nieuwe start-

blokken. Op zaterdag 25 mei worden ze 

officieel in gebruik genomen tijdens de 

zwemwedstrijd Fons Brydenbach van 

de Herentalse Zwemclub (HZC).

Meer informatie: 

zwembaden en recreatiedomein 

Netepark, Vorselaarsebaan 56, 

tel. 014-85 97 10, www.netepark.be

Vanaf 30 mei, het weekend van 

Hemelvaart, openen de buitenbaden 

van het Netepark bij zeer warm weer. 

Na een geslaagde testfase vorig jaar, 

stelt het Netepark opnieuw alles in het 

werk om op zeer warme dagen de 

buitenbaden al open te stellen voor de 

start van de zomervakantie. 

Voorwaarde is wel dat er tijdig voldoen-

de jobstudenten en redders gevonden 

kunnen worden. Om te weten om welke 

dagen het gaat, kunt u het Netepark 

volgen op Facebook (www.facebook. 

com/netepark).

Buitenbaden Netepark 
open bij zeer warm 
weer

Karel, het bekendste figuurtje van illustratrice 

Liesbet Slegers, bestaat twintig jaar. Om dat te 

vieren, kunt u samen met uw kleine spruit 

deelnemen aan een leuke Karel-zoektocht 

door de Herentalse winkelstraten. Aan de 

hand van een plannetje volgt u een uitgestip-

pelde wandeling. Onderweg gaat u samen op 

zoek naar spulletjes voor Karel. 

Wie op het deelnemingsformulier alle 

spulletjes van Karel omcirkeld heeft, kan dit in 

de bibliotheek omruilen voor een leuk Karel-

cadeau.

Op zaterdag 4 mei kunt u de zoektocht vanaf 

12 uur inwandelen. Vanaf dan tot aan het 

einde van de zomervakantie is het deelne-

mingsformulier gratis verkrijgbaar in de bib, 

bij de dienst toerisme en bij de twaalf 

deelnemende handelaars (herkenbaar aan de 

raamsticker in hun etalage). 

Doe mee aan de zoektocht van Karel

Iedereen is om 16 uur welkom in de baby-en-peuterhoek. Na een korte uitleg over het 

initiatief leest Liesbet Slegers, meter van het Boekstartproject in Herentals, voor aan de 

kleinsten. De iets oudere kinderen kunnen een mooie kleurplaat maken of rondsnuisteren in 

de bib. Daarna klinken we samen op de Boekstartdag.

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

Boekstartdag in de bibliotheek

Op woensdag 22 mei viert de bibliotheek zijn eerste Boekstartdag. Als Boekstartgemeente 

wil Herentals kinderen zo vroeg mogelijk in contact brengen met boekjes en taal. Dat is erg 

bevorderlijk voor hun ontwikkeling. Samen lezen of kijken in boekjes is ook een leuke manier 

om de band met uw kind of kleinkind te versterken.
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Schrijf nu al in voor De Sjallekes

Komt uw kind tijdens de zomervakantie ook graag meespelen bij De Sjallekes? Ook dit jaar kan u 

uw zoon of dochter vooraf inschrijven, maar dat is niet verplicht. Zolang er plaatsen beschikbaar 

zijn, blijft het mogelijk om tussen 8 en 9 uur 's morgens in te schrijven op het speelplein zelf.

De voorinschrijvingen starten op maandag 6 mei om 18.30 uur via de webshop of aan de balie 

van de jeugddienst in De Vossenberg. Vooraf inschrijven voor een dag speelplein kan telkens tot 

middernacht de dag vooraf. Opgelet: u kunt enkel de kinderen van uw eigen gezin inschrijven.

Meer informatie over De Sjallekes en de andere zomerwerkingen vindt u terug via 

www.herentals.be/vakantie.

Meer informatie over De Sjallekes en de andere zomerwerkingen 

vindt u terug via www.herentals.be/vakantie.

Jeugdhuis Tiener opent

Op zaterdag 18 mei 

opent het jeugd-

huis  T iener  z i jn 

d e u r e n .  H e t 

vroeger jeugdcen-

trum kreeg een 

nieuwe naam, een 

nieuw interieur en 

een nieuw logo. Na anderhalf jaar 

werken is het jeugdhuis klaar. Iedereen 

is welkom om gezellig te chillen, te 

feesten en nog zoveel meer. De fuif 

begint om 16 uur met een receptie. 

Nadien nemen de dansschoenen over.
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Op vrijdag 17 mei om 20 uur geeft Zaki een lezing over sticky songs in de bibliotheek. Bepaalde 

liedjes kunnen ons kippenvel bezorgen, ons laten lachen of doen huilen. Muziek kan effectief ons 

denken en onze dagelijkse handelingen sturen. Zaki illustreert zijn betoog met 

luisterfragmenten van Dury, Bowie, The Rolling Stones, Aretha Franklin, Clouseau en vele 

anderen. Het wordt een luchtige en ontspannende avond. U kunt de lezing gratis bijwonen, maar 

u moet zich wel vooraf inschrijven aan de infobalie van de bib.

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

bibliotheek@herentals.be

Zaki over de impact van muziek op ons leven
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Nieuwe wandelzoektocht

Vanaf zaterdag 4 mei is de publicatie voor 12 euro te koop bij de dienst toerisme (Grote Markt 

35). U kunt ze ook bestellen door 17 euro (waarvan 5 euro verzendingskosten) te storten op 

rekening BE41 0015 1296 8210 van de Herentalse Geschiedkundige Kring. Vermeld uw naam en 

adres in de mededeling.

In de nieuwe publicatie brengt Jan Cools het 

boeiende verhaal van de ijzergieters Van 

Aerschot. Van 1845 tot 1930 zorgden zij niet 

alleen in Herentals, maar in heel Vlaanderen en 

zelfs in het buitenland voor artistiek en technisch 

waardevol smeedwerk. Hun realisaties kunt u 

vandaag nog steeds bewonderen in het straat-

beeld. De publicatie telt ongeveer honderd bladzijden en bestaat voor de helft uit illustraties.

Nieuwe publicatie over ijzergieterij Van Aerschot

Op vrijdag 3 mei stelt de Herentalse Geschied-

kundige Kring de publicatie IJzer uit Herentals. 

IJzergieterij en Smederij Van Aerschot voor. Alle 

geïnteresseerden zijn om 20 uur welkom in de 

voormalige Fonderies de la Campine (Lynx 

Automation, Wuytsbergen 2).

Vanaf zondag 5 mei kunt u bij de dienst toerisme ook de wandelzoektochtbrochure Industrieel 

erfgoed in Herentals kopen. De heemkundige werkgroep Herentaldum stelde deze wandelzoek-

tocht samen naar aanleiding van de verschijning van IJzer uit Herentals. De brochure kost 3 euro. 

Wie het antwoordformulier uiterlijk op 8 september binnenbrengt, maakt kans op een mooie 

prijs.

Garageverkoop aan 

Meer informatie: www.garageverkoop-

debeukelaer.weebly.com

De Beukelaer

Dit jaar vindt de vierde editie van de 

Garageverkoop De Beukelaer plaats. In 

de wijk aan LU/Mondelez (het voorma-

lige De Beukelaer) zijn er weer een 

heleboel deelnemers die allerlei 

spulletjes verkopen. Ook mensen die 

niet in de buurt wonen, kunnen 

deelnemen. Zij krijgen een plaatsje aan 

Woon-en-Zorgcentrum Vogelzang. De 

garageverkoop vindt plaats op zondag 

19 mei, van 8 tot 16 uur.

Fiets en loop mee voor het goede doel

Op woensdag 1 mei vindt de jaarlijkse fiets-en-loophappening Kempenfietst plaats. De 

opbrengst gaat integraal naar goede doelen die het comfort van kankerpatiënten helpen te 

verbeteren. Fietsers kunnen kiezen voor een bewegwijzerd traject van 12, 40, 75 of 115 

kilometer over prachtige, landelijke Kempense wegen. Om 10.30 uur kunnen wandelaars en 

joggers starten aan een tocht van 5 kilometer, en om 11 uur start een jogging van 12 kilometer. 

De start-en-aankomstplaats ligt aan de campus van Thomas More in Turnhout (Lokerenstraat 

110 op gps). Inschrijven kan ter plaatse.

Meer informatie: www.kempenfietst.be

Op zaterdag 1 juni organiseert Femma 

de eerste Zelfgemaakte Markt in 

Herentals. Van 10 tot 17 uur is iedereen 

welkom in basisschool  Leertuin 

(Populierenlaan 1) en buurtcentrum De 

Boekeri j  (Berkenlaan 19)  op de 

Molekens. 

Kom naar de 
Zelfgemaakte Markt 
van Femma 

U vindt er alles, van kussens en plaids, 

sieraden en wenskaarten, kinderkle-

ding, knuffels en geschenkjes tot 

zelfgekweekte groenten en bloemen. 

Elk product is gemaakt of gekweekt 

door de creatieve doe-het-zelver of 

tuinier die in het kraampje staat. In de 

school is er een cafetaria waar u 

terechtkunt voor een wafel of een 

pannenkoek, en in het buurtcafé is 

iedereen welkom voor een drankje 

tegen een zachte prijs. 

Kermis in Morkhoven

Van zondag 12 tot dinsdag 14 mei staat 

de kermis op het dorpsplein in 

Morkhoven. Op zondag is de kermis 

open van 14 tot 21 uur en op maandag 

en dinsdag van 17 tot 21 uur.
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Foto: De Milieuboot

Meer informatie en inschrijvingen: Wereldwinkel, Begijnhof 29, wwherentals@gmail.com

De fairtradepicknick is een organisatie van de fairtradetrekkersgroep en de Wereldwinkel. Wilt u 

genieten van al het lekkers, schrijf u dan voor 18 mei in bij de Wereldwinkel. U betaalt 10 euro per 

persoon. Kinderen jonger dan twaalf jaar betalen 5 euro, kinderen jonger dan drie jaar eten 

gratis. Let op: breng uw eigen picknickbord, beker en eetgerei mee!

Fairtrade soirée-picknick in Morkhoven

Op zaterdagavond 25 mei bent u welkom op de 

fairtradepicknick. Na vorige edities in het 

Begijnhof van Herentals en bij Boer Bavo in 

Noorderwijk vindt de picknick dit jaar plaats in 

Morkhoven. Het buffet staat vanaf 17 uur 

uitgestald in de feesttent aan het Chirolokaal 

(Sint-Niklaasstraat 17). Alle gerechten zijn 

bereid met lokale producten en eerlijke 

producten uit het Zuiden. De groep Tendans 

zorgt voor sfeermuziek. 

Historische wandelzoektocht naar Kruisberg

Wilt u het rijke cultureel-historische erfgoed 

van Herentals leren kennen en tegelijk de 

schoonheid van de prachtige natuur op de 

Kempische Heuvelrug ontdekken, neem dan 

deel aan de historische wandelzoektocht op 

zondag 19 mei. De zoektocht is een organisatie 

van Herentaldum, de heemkundige werkgroep 

van de Herentalse Geschiedkundige Kring, met 

medewerking van Ter Vesten.

U kunt tussen 13 en 15 uur starten aan kasteel 

Le Paige (Nederrij 135). Daar ontvangt u een routebeschrijving en een twintigtal opdrachten die 

u onderweg moet oplossen. Wie de ingevulde vragenlijst vóór 18 uur binnenbrengt in kasteel Le 

Paige maakt kans op een mooie prijs. U betaalt 2 euro per deelnameformulier.

Meer informatie: Ludo Torfs, gsm 0499-70 68 67, ludotorfs@telenet.be
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Druk, druk, druk, … een infosessie over ouderschap

Wilt u weten wat u kunt doen om terug wat 

zuurstof te krijgen in uw gezin? Kom dan op 

woensdag 22 mei om 19.30 uur naar de 

infosessie over ouderschap in cultuurcentrum 't 

Schaliken. De sessie is een organisatie van CM, in samenwerking met de stad Herentals en het 

Huis van het Kind Middenkempen. De toegang is gratis, maar u moet zich wel vooraf inschrijven.

Meer informatie en inschrijvingen: www.cm.be/agenda, tel. 014-40 35 45

Als u kinderen hebt, kunt u het gevoel hebben 

dat u uzelf voorbijloopt. Er komt veel op u af en 

u wilt zo graag alles goed kunnen combineren: 

een goede mama of papa zijn, een goede 

partner zijn, uw werk, uw sociaal leven, ... En zo 

kan het gebeuren dat u zichzelf wat verliest.
Ontbijt mee met de 
Gezinsbond

Op zondag 12 mei organiseert de 

Gez insbond van Morkhoven en 

Noorderwijk een ontbijt in de parochie-

zaal van Morkhoven (Goorstraat 1). 

Leden van de Gezinsbond betalen 7 

euro, niet-leden 10 euro. Kinderen 

kunnen voor 3 euro mee aanschuiven. 

Iedereen is welkom! U kunt zich 

inschrijven tot 5 mei.

Meer informatie en inschrijvingen: 

gezinsbond.morkhoven@skynet.be, 

gezinsbondnoorderwijk@gmail.com, 

tel. 014-26 39 71, tel. 014-26 16 73

Meer informatie: tel. 014-21 07 88, 

Op zondag 8 september vindt de tiende 

editie van Montmartre plaats. Het 

openluchtkunstenfestival is op zoek 

naar kunstenaars in alle kunstvormen 

die hun werk willen tonen tussen de 

fruitbomen en de huisjes van het 

prachtige Begijnhof. Iedereen tussen de 

16 en 106 is welkom. 

claire.perdaen@skynet.be

Montmartre zoekt 
kunstenaars

Wie De Dorpel wil steunen, kan op 

zondag 19 mei spaghetti komen eten. 

Volwassenen betalen 10 euro, kinderen 

jonger dan twaalf jaar 6 euro. 

Eetdag voor De Dorpel

Meer informatie en inschrijvingen: 

tel. 014-21 40 73, dedorpel@edpnet.be

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16, 
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Meer informatie en reservaties: Belgische Saffraan, 

Leefdaalstraat 14, gsm 0496-07 56 36, www.belgischesaffraan.be

Belgische Saffraan, de saffraanboerderij in Morkhoven, doet mee met 

de Week van de Korte Keten. Op donderdag 9 en vrijdag 10 mei kunt u 

er 's avonds terecht voor een after work drink. U krijgt een rondleiding 

en kunt proeven van gesaffraneerde drankjes. Op zaterdag 11 mei is er 

een saffraanbrunch en op zondag 12 mei een saffraanontbijt. Het 

buffet bestaat uitsluitend uit ambachtelijke streekproducten. In veel 

van de gerechten ontdekt u een verrassende saffraantoets. Wilt u er 

graag bij zijn, schrijf u dan snel in. Deelnemen aan de after work drink 

kost 12,50 euro. Voor de brunch betaalt u 27 euro en voor het ontbijt 

18 euro.

Proef heerlijke streekproducten op de 
saffraanboerderij

Veertig scouts en gidsen uit Herentals trekken deze zomer naar de 

wereldjamboree in West-Virginia, een internationaal scoutskamp met 

scouts en gidsen uit meer dan 160 landen. Om iedereen de kans te 

geven om deel te nemen, betalen de deelnemers uit de rijkere landen 

een grotere bijdrage. Om de overtocht mee te steunen, kunt u op 

zondag 12 mei mee gaan happen en stappen in het bos. Tijdens een 

wandeling van 5 kilometer wordt u verwend met lekkere gerechtjes 

en optredens van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en 

Dans. Ook een bezoek aan de Toeristentoren staat op het programma. 

Vertrekken kan tussen 11 en 13 uur op het parkeerterrein aan de 

Wijngaard. Deelnemen kost 16 euro. Kinderen jonger dan twaalf jaar 

betalen 8 euro. Schrijf u voor 6 mei in via www.jamboreeherentals.be. 

Happen en stappen voor de jamboree

JEUGDJEUGD

Geboorten

Overlijdens

Huwelijken

Huwelijksaankondigingen

BURGERZAKEN
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26/02 Fleur, dochter van Helene Dirkx en Jens De Laet
03/03 Owen, zoon van Hannelore Claes en Mitch Goemans

14/03 Kevin, zoon van Vidhya Sebaraj en Sebaraj Sebastian Bonat

06/03 Linde, dochter van Ting Xiao en Joris Van Dingenen

04/03 Lily-Rose, dochter van Willeke Delen en Nick Huygaerts

09/03 Sebastian, zoon van Berdien Vercammen en Maarten 
Meert

20/03 Charel, zoon van Sanne Kerckhofs en Sebastiaan Snyers
15/03 Paul, zoon van Claire Luyten en Stef Canters

07/03 Douwe, zoon van Sarah Vervoort en Kristof Vanden 
Driessche 

08/03 Aurore, dochter van Laura Van den Broeck en Maarten Vets

20/03 Sep, zoon van Klaartje Goedemé en Joris Renders

05/03 Manon, dochter van Kimberly Van Donink en Maarten 
Verhestraeten

23/02 Luz, dochter van Elien Hoefnagels en Arne Marinus

04/03 Thomas, zoon van Fabia Castro de Paula en Alexander Van   
Turnhout

13/03 Kyano, zoon van Hanne Huybrechts en Glenn Hufkens

09/03 Isidorus Blommé (86), weduwnaar van Elza Smets

23/03 Maria Heylen (92), weduwe van Jan Van Nueten

20/03 François Reynders (88), echtgenoot van Lea Verheyden

12/03 Marcellus Meylemans (91), weduwnaar van Hubertina 
Bogaerts

21/03 Simone Cools (82), weduwe van Frans Caers

05/03 Leonie Peeters (85), weduwe van Jean Vulsteke
07/03 Marcel Lambaerts (89)

10/03 Réne Schellens (86), echtgenoot van Irena Mertens 
11/03 Louisa Helsen (81), echtgenote van August Verbuecken

13/03 Marcel Van der Linden (84), echtgenoot van Celestina Lys

16/03 Lodewijk Smets (85), weduwnaar van Maria Verelst
19/03 Pierre Wouters (67), echtgenoot van Goedele Wouters

14/03 Virginia Vertommen (82), weduwe van Pieter De Pooter

21/03  Francis Hermans (81), echtgenoot van Suzanna Noyen

25/03 Maria Van Orshaegen (91), weduwe Gommaar Bogaerts

24/03 Eddy Marien (63)
24/03 Lodewijk Van Vlaenderen (86), echtgenoot van Joanna Van 

der Linden

Reggie Van Loy en Stausens Silke

Eddy Lievens en Wendy Van Kerkhoven

Steve van den Buys en Sook Heirbaut
Sven Verheyden en Nathascha Van den Broeck

Hans Neyens en Tine Willekens

Michael Heselmans en An Helsen

Kevin Maes en Sydney Bogaerts

Pieter Dielens en Nathalie Vervloesem

Jerry Cannaerts en Helga Laureys
Lodewijk Babi en Vanessa Draelants

Dieter De Reyck en Elien Van Looy

Steve Mertens en Claes Nico

Joery Heylen en Kim Willems

Sudan Maksut en Nafije Demirova 
Bart Gybels en Caroline Haverans
Herman Cools en Kristina Van den Broeck

Film: Supa Modo

“Superhelden sterven niet!” Dat is waar de vrolijke, 9-jarige Jo en haar 

ziekenhuisvrienden van overtuigd zijn. Jo is al een tijdje ziek en 

fantaseert er elke dag flink op los over de helden uit haar lievelings-

films. De filmvertoning van Supa Modo vindt plaats op zondag 5 mei 

om 14.30 uur in cc ’t Schaliken. De toegang is gratis en reserveren is 

niet nodig. De vertoning is een samenwerking met het Rode Kruis 

Herentals en maakt deel uit van Ciné Horizon, een project van de 

provincie Antwerpen en MOOOV. 



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. 

UIT IN HERENTALS

DO 02/05 WOORD Behoud de Begeerte – De droeve eenhoorn / cc 't 
Schaliken / 20 uur  

SOCIO Alegria – Open huis en schedelmassage / Oud 
Gasthuis, Nederrij 133/A / Info: gsm 0475-54 71 44

CREA Breiclub de Wollies / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 
tot 16.30 uur

VR 03/05 HUMOR Els de Schepper – Els heeft besloten / cc 't Schaliken / 
20 uur / UITVERKOCHT

UIT Herentalse Geschiedkundige Kring – IJzer uit Herentals 
door Jan Cools / Lynx Automation, Wuytsbergen 2 / 20 
uur

ZA 04/05 MUZIEK WAK / The Legends: Balpop / Zaal 't Hof, Grote Markt 
41 / 20 uur

HUMOR Els de Schepper – Els heeft besloten / cc 't Schaliken / 
20 uur / UITVERKOCHT

ZO 05/05 OPEN Opening toeristisch seizoen / Begijnhofpark / vanaf 
10.30 uur

OPEN Open Art Center: rondleiding met gids / Art Center 
Hugo Voeten, Vennen 22 / 10.30 uur / Info: 
www.artcenter.hugovoeten.org

KLASSIEK Raphaella Smits – Gitaar (aperitiefconcert) / Lakenhal / 
11 uur

SENIOR Grijze Panters – Milieuboot / Eilandje / Info: Joke, tel. 
014-22 04 07

KUNST WAK / POWERED@tabularasa / Schoolstraat 44/2 / 
Van 10 tot 18 uur

MA 06/05 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal 't Hof, Grote Markt 
41 / Van 17 tot 20.30 uur

MUZIEK Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 14.30 
tot 16 uur

DI 07/05 RAAD Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn / 
Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

WO 08/05 WOORD Jan De Smet – Het rariteitenkabinet / Lakenhal / 20 uur 
/ UITVERKOCHT

JEUGD Buitenspeeldag / Netepark in Herentals en Domein 
Teunenberg in Olen / Van 13 tot 16.30 uur

CREA Hobbyclub Trachique: dotpainting op lp / De Cirkel, 
Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

DO 09/05 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SOCIO Alegria – Open huis en gelaatsverzorging / Oud 
Gasthuis, Nederrij 133/A / Info: gsm 0475-54 71 44

SOCIO Familiegroep dementie / Martine Dams – Vergeet die 
mooie dagen niet / WZC Vogelzang, Vogelzang 1 / 
14.30 uur

CREA Breiclub de Wollies / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 
tot 16.30 uur

UIT After work drink / Belgische Saffraan, Leefdaalstraat 14 
/ 17.30 uur

VR 10/05 THEATER Theaterspektakel – Familietrekjes / cc 't Schaliken, 
Grote Markt 35 / 20 uur

UIT 3 of Life / Parkeerterrein Stadspark / Vanaf 18 uur

UIT After work drink / Belgische Saffraan, Leefdaalstraat 14 
/ 17.30 uur

Van 11/05 
tot 26/05

UIT Stormloop – Kunstenfestival / Info: 
www.stormloop2019.be 

ZA 11/05 THEATER Theaterspektakel – Familietrekjes / cc 't Schaliken, 
Grote Markt 35 / 20 uur

UIT 3 of Life / Parkeerterrein Stadspark / Vanaf 11.30 uur

UIT Saffraanbrunch / Belgische Saffraan, Leefdaalstraat 14 
/ 10 uur

Van 12/05 
tot 14/05

KERMIS Meikermis / Dorpsplein Morkhoven

ZO 12/05 UIT Ontbijt Gezinsbond Morkhoven en Noorderwijk / 
Parochiezaal Morkhoven, Goorstraat 1

THEATER Theaterspektakel – Familietrekjes / cc 't Schaliken, 
Grote Markt 35 / 15 uur

UIT 3 of Life / Parkeerterrein Stadspark / Vanaf 11.30 uur

UIT Scouts en Gidsen – Happen en stappen / 
Parkeerterrein Wijngaard / Van 11 tot 13 uur

UIT Saffraanontbijt / Belgische Saffraan, Leefdaalstraat 14 / 
9 uur

MA 13/05 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal 't Hof, Grote Markt 
41 / Van 17 tot 20.30 uur

MUZIEK Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 14.30 
tot 16 uur

WO 15/05 JEUGD Buitenspeeldag / Sporthal chiro in Noorderwijk, 
Dorpsplein in Morkhoven en De Volle Vaart in 
Grobbendonk / Van 13 tot 16.30 uur

CREA Hobbyclub Trachique: dotpainting op lp / De Cirkel, 
Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

LEZING Manu Adriaens – Leven is het meervoud van lef / 
huisvandeMens, Lantaarnpad 20 / Info: tel. 014-85 92 
92

LEZING Tom Liekens – Het einde van een sombere dag / Art 
Center Hugo Voeten, Vennen 22 / 20 uur / Info: 
www.artcenter.hugovoeten.org

DO 16/05 SOCIO Alegria – Open huis en hand- en voetmassage / Oud 
Gasthuis, Nederrij 133/A / Info: gsm 0475-54 71 44

THEATER Theaterspektakel – Familietrekjes / cc 't Schaliken, 
Grote Markt 35 / 20 uur

CREA Breiclub de Wollies / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 
tot 16.30 uur

INFO Inspiratieavond rond advisering en participatie / Zaal 't 
Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

VR 17/05 VROUW Vrouwenraad – Uitstap naar tomatenbedrijf in 
Noorderwijk / Info: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

THEATER Theaterspektakel – Familietrekjes / cc 't Schaliken, 
Grote Markt 35 / 20 uur

KLASSIEK Sofie Vanden Eynde en Benjamin Glorieux – 
douBleBACH / Galerie Storm, Nonnenstraat 25/1 / 20 
uur

LEZING Zaki – Sticky Songs / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 20 uur

ZA 18/05 FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 13 
tot 16 uur

KIES Verkiezingsdebat / Lakenhal, Grote Markt / Van 10 tot 
12 uur

THEATER Theaterspektakel – Familietrekjes / cc 't Schaliken, 
Grote Markt 35 / 20 uur

MUZIEK Stephanie Struijk en Stoomboot – Concertwandeling / 
Galerie Storm, Nonnenstraat 25/1 / 19 uur

ZO 19/05 VERKOOP Garageverkoop De Beukelaer / Wijk aan Mondelez / 
Van 8 tot 16 uur

WANDEL Historische wandelzoektocht naar Kruisberg / Le Paige, 
Nederrij 135 / Verrek tussen 13 en 15 uur

MA 20/05 MUZIEK Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 14.30 
tot 16 uur

DI 21/05 SENIOR Grijze Panters – Bezoek Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

MUZIEK Laureatenconcert / Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans, Hikstraat 28 / 19 uur 

WO 22/05 INFO CM - Infosessie over ouderschap / cc 't Schaliken, Grote 
Markt 35 / 19.30 uur
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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 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

OKRA Sint-Antonius

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

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 
Vossenberg / Van 9 tot 12 uur / Info: Ria Van Geel, 
tel. 014-21 01 37, stan67@hotmail.be

Elke dinsdag Spelen Petanque, minigolf, kaarten of bingo / Convent2 / 
13 uur / Info: Stan Bertels, tel. 014-21 01 37, 
stan67@hotmail.be

Elke donderdag Dansen Dansen zonder partner / Sportcomplex De 
Vossenberg / Van 9.30 tot 11 uur / Info: Ria Van 
Geel, tel. 014-21 01 37, stan67@hotmail.be

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 Fitness De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke woensdag Badminton Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke donderdag Badminton De Vossenberg / Van 13 tot 16 uur

Elke vrijdag Aquafitness Netepark / Van 14 tot 14.50 uur

GEZONDHEIDSWANDELINGEN

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag Convent2 / 10 uur

Elke woensdag Convent2 / 13.30 uur

Elke dinsdag Parochiezaal Morkhoven / 19 uur / 
Info: Jos Verlinden, gsm 0479-95 15 02

Info: Jules Van Olmen, gsm 0486-49 18 21
Parochiecentrum Noorderwijk / 19 uur / 

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

Elke dinsdag

WO 22/05 CREA Hobbyclub Trachique: schilderen op mdf giettechniek / 
De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

BOEK Boekstartdag / Bibliotheek, Gildelaan 13 / 16 uur

INFO Viva-SVV – infosessie over gezonde voeding / 
Well2Day, Zandstraat 42 / 20 uur

DO 23/05 SOCIO Alegria – workshop kleur- en stijladvies / Oud Gasthuis, 
Nederrij 133/A / Info: gsm 0475-54 71 44

THEATER Abattoir Fermé en Maja Westerveld – Drek  / cc 't 
Schaliken / 20 uur

CREA Breiclub de Wollies / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 13 
tot 16.30 uur

VR 24/05 KLASSIEK Emoción – The Sounds of Tango / cc 't Schaliken / 20 
uur

UIT Apérotime / Parkeerterrein Stadspark / 17 uur

MUZIEK Laureatenconcert / Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans, Hikstraat 28 / 19 uur 

ZA 25/05 UIT Fiartradepicknick / Chiro Morkhoven, Sint-Niklaasstraat 
17 / 17 uur

TUIN Velt – Infosessie over permacultuur / Koetshuis, 
Stadspark / 10 uur / Info: tel. 014-51 76 73

REPAIR / Repaircafé / Levende Hoop, Markgravenstraat 82 / 
Van 13.30 tot 17 uur / Info: www.repaircafé.org

ZO 26/05 KIES Verkiezing Europese, federale en Vlaamse parlement / 
Van 8 tot 16 uur

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

MA 27/05 SENIOR Cursus – Leren werken met een smartphone (iPhone) / 
Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 13 tot 16 uur

MUZIEK Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 14.30 
tot 16 uur

DI 28/05 SENIOR Cursus – Leren werken met een smartphone (Android) 
/ Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 9 tot 12 uur

SENIOR Cursus – Houd het contact met uw vrienden warm via 
Facebook / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 13 tot 16 
uur

WO 29/05 SENIOR Cursus – WhatsApp / Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 9 
tot 12 uur

CREA Hobbyclub Trachique: bloemen van papier / De Cirkel, 
Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

VR 31/05 FIETS Critical Mass / Standbeeld Boerenkrijg, Grote Markt / 
18 uur
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In het AZ Herentals werkt dokter David Verelst aan een toespraak voor 

een bijeenkomst van collega-neurologen. Een oude vriendin komt zijn 

dokterskamer binnen en vertelt hem dat uit hun vroegere verhouding 

een kind werd geboren. Dokter Verelst is inmiddels al lang getrouwd 

en wil niet dat zijn vrouw dit nieuws te weten komt. Daarom zal een 

collega het vaderschap op zich moeten nemen. Dat is het begin van 

een hectische middag in het ziekenhuis …

Theaterspektakel speelt deze komedie van Ray Cooney in een regie 

van Erik Goris. De voorstellingen vinden plaats op 10, 11, 12, 16, 17 en 

18 mei in de schouwburg van cultuurcentrum 't Schaliken (Grote 

Markt 35). De toegang bedraagt 11 euro. U kunt uw tickets bestellen 

via http://tickets.schaliken.be of tel. 014-21 90 88.

Theaterspektakel speelt komedie 
Familietrekjes



Maandag van 18 tot 19 uur of na afspraak

schepen Stefan Verraedt
Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, 

patrimonium, ICT

[i] schepen.stefan.verraedt@herentals.be

ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en 

milieu, begraafplaatsen

schepen Pascal Van Nueten

Maandag van 18 tot 19 uur of na afspraak
[i] schepen.pascal.van.nueten@herentals.be

Alleen na afspraak
[i] schepen.patrik.de.cat@herentals.be

schepen Patrik De Cat
financiën, kerkfabrieken, personeel

schepen Jan Michielsen
Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijs-

beleid, bibliotheek en archief, internationale samen-

werking, jumelages

[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be
Alleen na afspraak
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Federale pensioendienst werknemers
eerste en derde maandag van de maand 
van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

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

eerste maandag van de maand tussen 9 en 12 uur

Federale pensioendienst zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor 
zelfstandigen)

burgemeester Mien Van Olmen

Donderdag van 9 tot 10 uur of na afspraak

Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en 
openbare orde, burgerlijke stand, bevolking en 
jubilarissen, communicatie en dienstverlening, 
burgerparticipatie, landbouw en plattelandsontwik-
keling

[i] burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be

Zitdagen

 

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.

Maandag van 18 tot 19 uur of na afspraak

schepen Yoleen Van Camp

[i] schepen.yoleen.van.camp@herentals.be

Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, 
foren en feesten, dierenwelzijn, sport

[i] schepen.peter.bellens@herentals.be

Welzijn, zorg en gezondheid, sociale dienstverlening, 

sociale economie, sociale huisvesting en woonbeleid, 

senioren, kinderopvang, gezondheid en preventie, 

gelijke kansen, personen met een handicap, AZH

Alleen na afspraak

Voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening

schepen Peter Bellens

Stadsloket
administratief centrum, Augustijnenlaan 30

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

enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34
iedere dinsdag van 9 tot 12 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 

Fonds voor arbeidsongevallen

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

SPREEKUREN

Augustijnenlaan 26/1

Convent2

Warandestraat 42, Turnhout

De Warande

Mobiele Lijnwinkel

Grote Markt, aan de Kerkstraat
iedere vrijdag van 8 tot 13 uur 

van 18 tot 19 uur

College van burgemeester en schepenen
voorlaatste maandag van de maand 

 

iedere dinsdag van 10 tot 12 uur

OCMW Sociale dienst 

Op afspraak via tel.  014-24 66 66

Dorpshuis Noorderwijk
Ring 26

laatste maandag van de maand 
van 18 tot 19 uur

College van burgemeester en schepenen

 

Dorpshuis Morkhoven
Dorp 12

mei 2019
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A  014-24 66 66

Werkwinkel - Molenvest 21  014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11

Alegria open huis voor mensen met kanker  
Nederrij 133/A 

0475-54 71 44

Anonieme Alcoholisten 03-239 14 15

Autisme-telefoon  078-15 22 52

Awel  102

Boskat  014-23 31 36

Centrum Algemeen Welzijnswerk, 

CAW de Kempen, Hofkwartier 23  

0800-13 500 

Child Focus  116000

Contact Center Personen met een Handicap  0800-987 99

deN Babbelhoek 0472-22 86 71 

Den Brand  014-84 12 00

De Dorpel, Boerenkrijglaan 16  014-21 40 73

 Diabetes Infolijn  0800-96 333

Drughulp - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Holebifoon  0800-99 533

Infopunt Dementie  014-28 20 00

JAC - Hofkwartier 23  014-23 34 01

Kankerlijn  0800-35 445

MS-liga Antwerpen  03-887 48 18

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23  014-21 08 08

Tele-onthaal  106

Vertrouwensartsencentra  02-533 12 11

Woonzorglijn  078-15 25 25

Zelfmoordlijn  1813

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25

praatgroep Nederlands voor anderstaligen 014-22 17 81

dagbesteding voor mensen met een handicap

Vzw OpWeg  014-23 18 80

ondersteuning van personen met een handicap

OCMW - Augustijnenlaan 30  014-28 50 50

Kringkruidenier - Lierseweg 132  014-24 66 84

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132 015-23 73 93

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

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132 014-24 66 93

’t Peeseeke

openbaar computerlokaal - Lierseweg 132

 014-24 66 97

DRINGENDE HULP

Ziekenwagen en brandweer  112

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

Stadsloket
Administratief centrum - Augustijnenlaan 30  014-28 50 50

Academie voor Beeldende Kunst

Markgravenstraat 89 

014-28 51 55

Academie voor Muziek, Woord en Dans

Hikstraat 28 

014-21 33 05

Belastingen 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-56 66 30

CardStop  070-344 344

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35  014-21 90 88

Defecten aan de openbare verlichting 0800-6 35 35 

De Lijn  070-220 200

Diftar-informatielijn  0800-97 687

DocStop  00800-2123 2123

Fluvius  078-35 35 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22  014-23 17 18

IOK - Geel  014-58 09 91

Netepark - Vorselaarsebaan  014-85 97 10

NMBS - Herentals  03-229 56 14

PIDPA (klantenservice)  0800-90 300

Politiezone Neteland - Molenvest 23  014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10  014-85 92 40

Sport, jeugd en internationale samenwerking

De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

Sport Vlaanderen Herentals - Vorselaarsebaan 60 014-85 95 10

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1  014-21 28 00

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk  014-28 50 50

Toerisme Herentals - Grote Markt 35  014-21 90 88

Vlaamse Wegentelefoon  0800-122 66

Hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermishandeling  1712

De Woonbrug - Augustijnenlaan 28/6   014-85 98 00

Wijkcentrum De Gagel - Gagelstraat 36  014-49 04 74

Dagopvang CADO Orchidee - Vorselaarsebaan 1 0474-55 09 24
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ADMINISTRATIEF CENTRUM

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

RECYCLAGEPARK

HUMMELTJESHOF

SPORT EN JEUGD

STADSARCHIEF

STEDELIJKE WERKPLAATS

MA DI WO DO VR ZA ZO

OCMW SOCIALE DIENST

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

OCMW DIENST RECHTSHULP

DIENSTENCENTRUM CONVENT2

KRINGKRUIDENIER

ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL

COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE

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

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

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.00

09.00-12.00
13.30-16.00

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

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

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

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 10.00-12.00

13.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00

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

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

09.00-11.45
18.00-19.00

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

HET NETEPARK

WEDSTRIJDBAD

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

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

NA AFSPRAAK NA AFSPRAAK

NA AFSPRAAK

NA AFSPRAAK

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN

mei 2019

Gesloten op woensdag 1, 
donderdag 30 en vrijdag 31 mei

donderdag 30 mei
Gesloten op woensdag 1 en 

Gesloten op woensdag 1 mei

donderdag 30 mei
Gesloten op woensdag 1 en 

donderdag 30 en vrijdag 31 mei
Gesloten op woensdag 1, 

Gesloten op woensdag 1, 
donderdag 30 en vrijdag 31 mei

Gesloten op woensdag 1, 
donderdag 30 en vrijdag 31 mei

Gesloten op woensdag 1, 
donderdag 30 en vrijdag 31 mei

Gesloten op woensdag 1, 
donderdag 30 en vrijdag 31 mei

donderdag 30 en vrijdag 31 mei
Gesloten op woensdag 1, 

donderdag 30 en vrijdag 31 mei
Gesloten op woensdag 1, 

donderdag 30 mei
Gesloten op woensdag 1 en 

donderdag 30 mei
Gesloten op woensdag 1 en 

Gesloten op woensdag 1 en 
donderdag 30 mei

Ÿ Op zaterdag 25 mei zijn de zwembaden gesloten vanaf 12 uur wegens een zwemwedstrijd. De speeltuin blijft open.

Ÿ Op vrijdag 31 mei zijn de zwembaden open van 14 tot 21 uur. 

Ÿ Op woensdag 1 mei en donderdag 30 mei zijn de zwembaden open van 9 tot 17 uur. 

donderdag 30 mei
Gesloten op woensdag 1 en 

5 mei
13.00-16.00


