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En dat we van aanpakken weten, is helemaal niet vreemd. STORMLoop verbaasde en 

verwonderde ons de afgelopen weken, ongeziene parels op ons grondgebied, spontaan 

opgeborreld door het enthousiasme van vele creatievelingen met een groot hart onze stad. 

Herentals, maar vooral de Herentalsenaar op zijn best!

Uw burgemeester

We weten van aanpakken

De Herentalsenaar weet van aanpakken. Dat blijkt uit een onderzoek 

over de eigenheid van onze stad en haar inwoners. Einde mei stelden we dit onderzoek aan u 

voor en nodigden we iedereen uit om mee na te denken over een gepaste slogan voor onze 

stad. Dat kunt u nog altijd doen via het online inspraakplatform van de stad.

In de zomer brengt de ronde van Noorderwijk ons in beweging, gewoon gezellig samen-

komen en genieten van elkaar. Herentals Fietst Feest en de Grote Prijs Rik Van Looy zetten 

ons als wielerstad blijvend op de kaart. Opnieuw dankzij de inzet van enthousiaste initiatief-

nemers en van vele vrijwilligers wordt onze stad omgevormd tot een groot feest. Geniet van 

de zomer, geniet van Herentals.

Mien

Grote Prijs Rik Van Looy
Op zaterdag 6 juli wordt de tweede editie van 

de Grote Prijs Rik Van Looy gereden, een koers 

voor beloften en elites zonder contract. Om 15 

uur is het verzamelen geblazen op het 

Astridplein in Grobbendonk, waar Rik Van Looy 

zelf het starschot geeft. De renners leggen in 

totaal 150 kilometer af. Ze rijden eerst drie 

rondes rond de startplaats in Grobbendonk, 

gevolgd door drie rondes in de regio 

Herenthout. Daarna rijden ze richting 

Herentals om er na een lokale ronde te 

finishen op de Grote Markt. 

De eerste doortocht van de renners op de 

Grote Markt wordt verwacht rond 18 uur. In 

afwachting geeft de Vlaamse Wielerschool er 

een demonstratie. Na de prijsuitreiking kunt u 

nog genieten van een optreden van Belle 

Perez. Afsluiten doen we met dj Bex.

Meer informatie: www.gprikvanlooy.be

Hebt u een wielerhart en wilt u meehelpen aan deze wielerhoogdag? De organisatie is nog op zoek naar seingevers, tappers, stewards, … 
Laat even iets weten via gsm 0476-98 28 70 of medewerkers@gprikvanlooy.be.



De stad ondersteunt heel wat activiteiten met 

een receptie en blijft dit doen. Het stadsbestuur 

vernieuwt wel de werking. Zo ontvangen 

gehuwde koppels, in plaats van een receptie, 

een Helemaal Herentals cadeaucheque van 30 

euro. Unieke activiteiten, bijzondere vieringen 

en persconferenties laat de stad voortaan 

professioneel ondersteunen door een 

Herentalse horecant. 

Nieuwe werking voor stadsrecepties

Daarnaast worden de vele recepties voor onder meer sportkampioenen en de bezoeken aan 

huwelijksjubilarissen vervangen door jaarlijkse publieksmomenten. Op deze momenten wil de 

stad ontmoeten, gemeenschapsvorming en netwerken stimuleren, wat positief is voor de 

samenleving binnen de stad. Het eerste grote moment vindt plaats op vrijdag 14 juni. Het 

stadsbestuur zet dan alle huwelijksjubilarissen van 2019 in de bloemetjes.
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 

september moeten uiterlijk op donderdag 1 

augustus bij de redactie zijn. De redactie heeft 

het recht inzendingen te weigeren, in te korten 

en te wijzigen.

Mien Van Olmen, burgemeester

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

einde van elke maand de Stadskrant voor de 

volgende maand downloaden. 
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Voorstelling bestuursakkoord

Op maandag 17 juni stelt het stadsbestuur het bestuursakkoord voor. Iedereen is welkom om te 

komen luisteren naar wat het bestuur van de dialoogavonden en de inspraakwebsite heeft 

opgenomen. De voorstelling vindt plaats in de foyer van cc 't Schaliken om 19.30 uur. De deuren 

gaan open om 19 uur.

Extra fietsbeugels in het stadscentrum

Eind april liet de stad 25 nieuwe fietsbeugels 

plaatsen in het stadscentrum. Daarvan staan er 

acht op de Grote Markt, ter hoogte van de 

Kerkstraat. Vorig jaar kwamen er ook al 51 

fietsbeugels bij in het centrum. Neem dus 

gerust de fiets als u binnenkort komt winkelen 

of gezellig een terrasje komt doen. Er is 

voldoende plaats om uw fiets veilig vast te 

maken.

Zandpand wordt centrum voor nieuwe ondernemers

Om een gepaste naam te kiezen voor het starterspand, deed de stad een beroep op het vele 

creatieve talent dat aanwezig is in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Uit de meer dan zestig 

inzendingen koos het bestuur de naam Zandpand. Deze naam werd ingezonden door René Raets 

uit Noorderwijk. Bedankt, René!

Binnenkort opent de stad een starterspand in de Zandstraat 25. In deze vernieuwende winkel 

kunnen startende ondernemers hun nieuwe concepten en producten uitproberen, als opstap 

naar een vaste winkel. De eerste starters zijn Catty Vergult (pimpen van meubels), Marie Pierre 

Govaerts (breiwerk), Yasmin Klockaerts (kleding) en Michel Rastiau (drones).

Het Zandpand maakt deel uit van het project Straat in het Vizier en is mede mogelijk gemaakt 

dankzij de steun van de provincie Antwerpen en het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling. Wilt u ook een nieuw concept uitproberen in het Zandpand, neem dan contact op 

met de stad voor meer informatie (info@herentals.be, tel. 014-28 50 50).
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Openbare computerruimte 't Peeseeke 

is op zoek naar een vrijwilliger. 

Misschien bent u dat wel? Als 

vrijwilliger helpt u tijdens de vrije inloop 

op dinsdag van 13 tot 16 uur de 

bezoekers bij allerlei vragen over 

computers, mailen en internetten. U 

hoeft geen les te geven, maar u hebt 

wel een algemene computerkennis 

nodig. U krijgt zelf ook begeleiding en 

eventueel de nodige vorming. Hebt u 

interesse, neem dan contact op met 

Lieze Valenberghs ( tel. 014-24 66 92, 

liezevalenberghs@ocmwherentals.be).

't Peeseeke zoekt een 
nieuwe vrijwilliger

In juni helpen de medewerkers van de personenbelasting u ook elke werkdag van 9 tot 15 uur 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.

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.

Centrumstraten afgesloten voor onderhoud

De stadsdiensten voeren regelmatig onderhoud uit aan de kasseien in het stadscentrum. Dit 

onderhoud bestaat uit het bijvullen van de steenslag tussen de voegen. Tijdens de werkzaam-

heden moet de straat volledig afgesloten worden. Er wordt telkens gewerkt tussen 18.30 en 22 

uur. Zodra het onderhoud van een straat is afgelopen, gaat de straat onmiddellijk weer open.

Ÿ Maandag 17 juni op de Grote Markt en in het Hofkwartier

Het volgende onderhoud vindt plaats op:

Ÿ Dinsdag 18 juni in de Molenvest

Ÿ Woensdag 19 juni in de Bovenrij, Kerkstraat en Gildelaan

Ÿ Donderdag 20 juni in de Zandstraat

in een nieuw jasje
Wasserijstraat 

Eind vorig jaar liet de stad drie oude 

garages en een bijgebouw in de 

Wasserijstraat afbreken. Ondertussen 

toverde de stad de vrijgekomen ruimte 

om tot een gezellig plekje met enkele 

bomen en een fietsenstalling. Later 

komt er ook nog een zitbank.

Servaas Daemsstraat en Herenthoutseweg terug open

De heraanleg van de Servaas Daemsstraat en het kruispunt met de Herenthoutseweg zit in de 

laatste rechte lijn. De Servaas Daemsstraat (tussen Ring en Woud), de Brouwerijstraat, Woud en 

Mussenblok kregen een nieuw wegdek en nieuwe riolering. Ook de nutsmaatschappijen 

vernieuwden hun leidingennet. De stad liet tegelijkertijd het kruispunt met de Herenthoutseweg 

herinrichten. Verkeer vanuit Herentals dat de Servaas Daemsstraat wil inrijden, kan nu 

voorsorteren op een afslagstrook naar links. Dit zorgt voor een vlottere doorstroming van het 

verkeer op het kruispunt.



Houd er wel rekening mee dat het 

tijdens deze periode best druk kan zijn 

in de leeszaal. Ook andere bezoekers 

komen er bijvoorbeeld graag hun krant 

lezen. De bibliotheek rekent op 

wederzijds begrip van elke bezoeker en 

wenst iedereen veel plezier met het 

studeren en veel succes met het 

kranten lezen! Of was het omgekeerd?

Bent u student en zit u tijdens de 

blokperiode niet graag alleen over uw 

boeken gebogen? Nog tot 28 juni kunt u 

op weekdagen van 9 tot 13 uur in de bib 

terecht om er samen met anderen te 

studeren. Uiteraard bent u ook tijdens 

de normale openingstijden welkom.

Studeren in de bib

bibliotheek, Gildelaan 13, 

bibliotheek@herentals.be,

tel. 014-85 97 50

Meer informatie: 

Boekenverkoop ten 
voordele van 11.11.11

Op zaterdag 1, 8 en 15 juni kunt u van 10 

tot 16 uur terecht op de jaarlijkse 

boekenverkoop in de bibliotheek. U 

kunt er afgevoerde boeken, tijdschrif-

ten, cd's en dvd's kopen aan een heel 

kleine prijs. De opbrengst gaat naar 

11.11.11. Wilt u als vrijwilliger uw 

steentje bijdragen aan deze boekenver-

koop of aan andere acties ten voordele 

van 11.11.11, laat dit dan gerust weten 

via wereld@herentals.be.

WETENSWAARD

O nee, de rat is er weer!

Ratten brengen heel wat ziekten over via haren, uitwerpselen en urine. Ze veroorzaken ook 

veel schade, zowel aan infrastructuur (isolatiemateriaal, kabels, …) als aan gewassen. 

Bovendien hebben ze amper natuurlijke vijanden en planten ze zich erg snel voort. Zestig 

jongen per jaar is voor één vrouwtje niet uitzonderlijk.

Hebt u last van ratten in uw eigen tuin of 

woning, dan bent u wettelijk verplicht 

om ze te bestrijden. Vergif en 

rattenvoederdozen voor privé-

gebruik kunt u kopen in de meeste 

tuincentra.

De bruine rat is een echte cultuurvolger: ze voelt zich in de buurt van de mens zo goed dat ze 

waarschijnlijk nooit helemaal uitgeroeid kan worden. Net daarom moeten wij, inwoners en 

stadsbestuur, samenwerken om de overlast te beperken.

Waarom is het noodzakelijk om ratten te bestrijden?

Hoe kunt u de aanwezigheid van ratten voorkomen?

Om te nestelen zoeken ratten een rommelig hoekje op, met eten en liefst ook wat water 

binnen handbereik. Bied hen geen luxeverblijf aan in de buurt van uw woning. Geef kippen of 

andere dieren 's morgens te eten, zodat alles tegen de avond zeker op is. Sluit tonnen met 

voedselvoorraden altijd af en bewaar huisvuil in een afgesloten container. Zorg er ook voor 

dat buitenkraantjes goed dichtgedraaid zijn, zodat er zich geen waterplassen vormen.

Toch ratten gezien?

Zijn er ratten op het openbaar domein? Neem dan contact op met de stad. Dat kan via het 

contactformulier op www.herentals.be/contact of via tel. 014-28 50 50. Onze 

diensten onderzoeken de situatie en plaatsen indien nodig vergif. Het vergif zit in 

speciale buizen, zodat andere dieren en kinderen er niet bij kunnen.

Bestrijding van eikenprocessierupsen

Ÿ Strip de huid met plakband om de brandharen te verwijderen. Wrijven of krabben helpt niet.

Ÿ Was kleren zorgvuldig en op hoge temperatuur.

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 versprei-

den 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.

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 verbran-

den of wegzuigen.

Wat moet u doen als u in contact bent gekomen met de haartjes?

Ÿ Spoel of was de getroffen lichaamsdelen met water. Ook de ogen moet u goed spoelen.
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Meer informatie: VOC Neteland, Langstraat 29/1 (Herenthout), tel. 014-51 40 41, 

info@vocneteland.be, www.vocneteland.be

VOC Neteland is een Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. Elk jaar vangt het 

centrum in Herenthout meer dan drieduizend hulpbehoevende dieren op. De dieren worden er 

verzorgd en na revalidatie terug vrijgelaten. Daarnaast organiseert het VOC ook activiteiten rond 

natuureducatie. Met wandelingen, lezingen en andere activiteiten wil de vereniging mensen 

informeren over hoe we de natuurlijke omgeving van vogels en wilde dieren kunnen verzorgen 

en verbeteren. 

Stad steunt opvangcentrum voor vogels en wilde dieren

Ook u kunt het opvangcentrum steunen. U kunt een kleine of grote gift doen op rekening BE66 

9794 3630 0143 met de vermelding 'gift'. Voor giften van 40 euro of meer op jaarbasis ontvangt u 

een fiscaal attest. Of misschien bent u een dierenliefhebber en vindt u het geen probleem om de 

handen vuil te maken? Dan kunt u zich aansluiten als vrijwilliger. Buiten het schoonmaken van de 

hokken en het voederen van de dieren, kunt u ook helpen met het beantwoorden van 

telefoonoproepen en de administratie. Ook in het bouwteam, het evenemententeam of als 

chauffeur kunt u zichzelf nuttig maken.

Het team van VOC Neteland bestaat bijna volledig uit vrijwilligers. Zij vangen dieren op uit grote 

delen van de provincies Antwerpen en Vlaams Brabant. Dat vraagt veel inzet van mensen en 

middelen. De vereniging kan dus best wat steun gebruiken. De gemeenteraad heeft dan ook 

beslist om elk jaar een vergoeding van 1.000 euro aan het VOC toe te kennen.

NATUUR

zwaluwnesten
Subsidie voor 

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 gier-

zwaluw (hoewel die laatste geen echte 

zwaluw is). 

U kunt de subsidie in juni en juli 

aanvragen via www.herentals.be/ 

subsidie-zwaluwkolonie.

Vlaanderen bijenland

Bijen leveren een grote bijdrage aan 

onze samenleving. Ze zorgen voor de 

bestuiving van 75 procent van de 

voedingsgewassen. Dankzij hen kunnen 

we genieten van kersen, appelen, 

paprika's, courgettes en nog zoveel 

meer. Maar bijen hebben het steeds 

moeilijker om te overleven. 

Ook u kunt uw steentje bijdragen door 

bomen en struiken in uw tuin te 

planten, planten te kweken op uw 

balkon of een geveltuin of groendak aan 

te leggen. Wilt u tips om zelf aan de slag 

te gaan? Neem dan zeker een kijkje op 

www.weekvandebij.be.

Tijdens de Week van de Bij, van 2 tot 9 

juni, roepen Dominique Persoone en 

Britt van Marsenille iedereen op om 

mee voor de bijen te zorgen. Het thema 

van dit jaar is 'vergroening'. 

Gezocht: vrijwilligers met een hart van hout

De Bosgroep Kempen Noord zoekt vrijwilligers die willen meewerken aan een bosrijke toekomst. 

Hebt u interesse in de natuur, steekt u graag de handen uit de mouwen en wilt u kennismaken 

met de bosgroepwerking? Schrijf u dan in voor de vrijwilligersdag op vrijdag 7 juni. De vrijwilli-

gersdag vindt plaats in Lille en start om 13 uur op het parkeerterrein van tafeltennisclub Virtus 

(Corsicabaan 1). Onder het motto 'veel handen maken licht werk' voert u samen kleinschalige 

bosbeheertaken uit. Tijdens het werk kunt u de medewerkers en vrijwilligers van de Bosgroep 

beter leren kennen en vragen stellen.

Meer informatie en inschrijvingen: tel. 014-85 90 19, www.bosgroepen.be/kempennoord
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Wees niet gek: doe de tekencheck

 
De gloednieuwe campagne Wees niet gek: 

doe de tekencheck geeft iedereen die in de 

natuur komt dit eenvoudige advies over 

teken: controleer dezelfde avond nog op een 

tekenbeet, verwijder een teek rustig en in één 

beweging, en volg de symptomen één maand 

lang op. 

Meer informatie: www.tekenbeten.be, www.facebook.be/tekenbeten

Hebt u wel eens een tekenbeet gehad? Door 

de klimaatverandering zullen teken almaar 

vaker voorkomen. U kunt ze overal in de 

natuur tegenkomen, dus niet alleen als u het 

bos intrekt. Ook wie in de tuin werkt, gaat 

wandelen of buiten speelt, kan een teek op 

zijn pad vinden. En van een teek kunt u ziek 

worden … Daarom is het belangrijk dat u weet 

wat u moet doen om tekenziekten te 

voorkomen.

katrienfeyaerts@ocmwherentals.be 

Praatgroep over chronisch vermoeidheidssyndroom

Hebt u chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) of kent u iemand met CVS en wilt u graag uw 

ervaringen delen met lotgenoten? Kom dan op vrijdag 28 juni naar de praatgroep CVS. U bent 

van 14 tot 16.30 uur welkom in ontmoetingsruimte De Cirkel (Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 

132). Deelnemen is gratis, maar u moet zich wel inschrijven.

Meer informatie en inschrijvingen: dienst participatie en preventie, gsm 0492-73 82 13,

Meer informatie: Wijkgezondheidscentrum Herentals, Nonnenstraat 12/2, tel. 014-14 01 04, 

herentals@wgckempen.be, www.wgckempen.be/herentals 

Wijkgezondheidscentrum op nieuwe locatie

Het Wijkgezondheidscentrum Herentals 

verhuisde op 13 mei naar het binnenhof van 

het franciscanessenklooster (Nonnenstraat 

12/2). Sinds de opstart in 2016 maakte het 

wijkgezondheidscentrum gebruik van de 

lokalen van De Dorpel in de Boerenkrijglaan. 

Door de constante groei van het centrum was 

de beschikbare ruimte daar echter te klein 

geworden. 

Het wijkgezondheidscentrum is er voor alle 

inwoners van Herentals en Olen. U kunt er terecht bij een huisarts, een verpleegkundige, een 

psycholoog en een maatschappelijk werker. Sinds augustus vorig jaar werkt het centrum volgens 

het forfaitaire systeem. Dat betekent dat u als patiënt niets betaalt voor een consultatie of 

huisbezoek. Het centrum ontvangt van het ziekenfonds maandelijks een vast bedrag voor elke 

patiënt.

GEZONDHEID

Het Plantjesweekend van Kom op tegen 

Kanker viert op 13, 14 en 15 september 

een bijzondere verjaardag. Al voor de 

25ste keer zullen honderdduizenden 

azalea's hun weg vinden naar mensen 

die de strijd tegen kanker een warm 

hart toedragen. 

Help mee met de acties 
voor Kom op tegen 
Kanker

Meer informatie: dienst participatie en 

preventie, tel. 014-24 66 43, 

preventie@herentals.be

De stad is op zoek naar vrijwilligers die 

deze actie naar een hoger niveau 

kunnen tillen. Op donderdag 13 juni om 

18 uur vindt er een overleg plaats in de 

Nederrij 115. Zit coördineren en 

organiseren in uw bloed? Dan bent u 

van harte welkom!
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Herentals op weg naar 
een rookvrije toekomst

Vanaf 1 juli is het Netepark rookvrij. Dat 

betekent dat er op het recreatiedomein 

niet meer mag gerookt worden. Ook 

niet in de openlucht. Alleen in de 

aangeduide rokerszone, die uit het zicht 

van de kinderen ligt, mag u nog een 

sigaret opsteken. Zo beschermen we 

kinderen en jongeren tegen de 

verleiding om te starten met roken. 

Want zien roken, doet roken.

Het stadsbestuur zet deze stap in het 

kader van Generatie Rookvrij. Dit is een 

initiatief dat ijvert voor een maatschap-

pij waarin ieder kind dat vanaf 2019 

wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. 

Meer informatie: 

www.generatierookvrij.be



Zoals elk jaar zorgt de dienst toerisme ook voor een fietszoektocht. 

Deze tocht van ongeveer 40 kilometer leidt u langs de mooiste plekjes 

van Herentals, Olen, Geel en Kasterlee. 

Liefhebbers van fotozoektochten worden dit jaar extra verwend. U 

kunt immers deelnemen aan drie verschillende wandelzoektochten: 

de Noorderwijkse Wijk 3 maakte een zoektocht in Noorderwijk, en 

hondenschool Sint-Bavo en Herentaldum maakten elk een zoektocht 

in het centrum van Herentals. 

Zomerse zoektochten

NIEUW! Speciaal voor kinderen is er de kinderzoektocht Op stap met 

Stek en Stip. Die kunt u ook nog na 9 september wandelen.

De brochures van de zoektochten kosten 3 euro. Ze zijn allemaal te 

koop in het infokantoor toerisme. 

Wie de vragen van deze zoektochten juist beantwoordt en het 

ingevulde formulier uiterlijk op 9 september inlevert, maakt kans op 

mooie prijzen. 

OP STAP IN EIGEN STAD

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.

Zomerwandelingen en -fietstochten

Zondag 14 juli Natuurwandeling: 
Van achter de 
Witbos naar de 
Gipsy's

De Snelle Duif, 
Streepstraat 15

Zondag 21 juli Fietstocht: Fietsen 
door het Kempens 
groen

WZC Vogelzang, 
Vogelzang 1

Zondag 28 juli Stadswandeling: 
Legenden en 
verhalen 

Oud Gasthuis, 
Nederrij 133/A

Zondag 11 augustus Stadswandeling: 
Historische 
stadswandeling 

Lakenhal, 
Grote Markt

Zondag 18 augustus Fietstocht: 
Herentalse 
zuidrand 

Grote Markt
Lakenhal, 

Zondag 25 augustus Natuurwandeling: 
Celtic Fields 

TC Ter Heyde, 
Lichtaartseweg 216

Wandel- en fietsknooppuntennetwerk

Herentals is een ideale uitvalsbasis als u van een flinke wandeling 

houdt. In het noorden van de stad kunt u aansluiten op het wandel-

netwerk Kempense Heuvelrug, goed voor 250 kilometer bewegwijzer-

de wandelroutes in Herentals, Kasterlee en Retie. De bijbehorende 

kaart is voor 8 euro te koop bij de dienst toerisme. 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.

Op avontuur door de Kempen

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

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.

Toeristentoren, Heistraat, 0496-04 30 22, www.toeristentoren.be

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.
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Buitenbaden ook in juni open bij zeer warm weer 

Deel uw foto's en maak kans op een mooie prijs

Op zaterdag 29 juni openen de buitenzwembaden van het Netepark. 

Dat betekent pret voor jong en oud! Wilt u dat met iedereen delen? 

Doe dan mee met de fotowedstrijd. Deel uw foto's via Facebook, 

Twitter of Instagram met #netepark en maak kans op een Netepark-

verwenpakket! Foto's indienen kan van 29 juni tot 1 september. 

Iedereen vanaf twaalf jaar kan deelnemen. Minderjarigen hebben wel 

toestemming nodig van hun ouders.

Net als vorig 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 voldoende jobstudent-redders gevonden kunnen 

worden. Om te weten om welke dagen het gaat, kunt u het Netepark 

volgen op Facebook (www.facebook.com/netepark).

Het Netepark

Nieuwe openingstijden

Van 29 juni tot 1 september is het 

recreatiedomein elke dag open 

vanaf 9 uur, dat is een uur vroeger 

dan de vorige jaren. Het eerste uur 

kunt u enkel gebruikmaken van de 

speeltuin. De zwembaden en het 

sport- en spelaanbod zijn open 

van 10 tot 20 uur.

De kassa van het Netepark bevindt zich tijdens deze periode aan 

de zomeringang van het domein. U betaalt één toegangsprijs voor 

het recreatiedomein en de zwembaden. Het gebruik van de 

speeltuin, de minigolfbanen, het fietscrossparcours, de trampoli-

nes, het tafeltennis, het beachvolleybalveld en het multisport-

terrein zijn inbegrepen in de toegangsprijs. 

K
le

u
te
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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 2 juni, 7 juli, 4 augustus en 1 

september, van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis. 

De kerken en het Begijnhofmuseum

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.

Foto: Michiel Vanhoudt

Openingstijden infokantoor

Dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, 

toerisme@herentals.be, www.herentals.be/toerisme 

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, worden de openingstij-

den 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. In 

juli en augustus 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

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

Hidrodoe

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, uitgezon-

derd op woensdag en zaterdag.
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Capriola di Gioia bestaat uit klavecinist-organist Bart Naessens en 

sopraan Amaryllis Dieltiens. Het ensemble focust op het barokke 

repertoire voor sopraan en basso continuo. Zij brengen kleinschalige, 

intense uitvoeringen van aangrijpende, maar vaak vergeten muziek 

uit de zeventiende en achttiende eeuw. 

Capriola di Gioia 

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

François-Joseph Fétis, in 1832 aangesteld als directeur van het 

Brusselse conservatorium, bouwde een enorme collectie op van 

composities van toondichters uit de hele muziekgeschiedenis. 

Capriola di Gioia dook in een tot nu toe onberoerd manuscript uit 

Fétis' persoonlijke collectie met prachtige sopraan-continuo-cantates 

van onder anderen Scarlatti en Bononcini. Slechts één protagonist 

verklankt de verhalen, waarbij de viool, de theorbe en de klavecimbel 

de rijke hoeveelheid aan diverse emoties kleuren. 

Bella Immago: In de schatkamer van Fétis
Vrijdag 7 juni om 20 uur in de Sint-Catharinakerk, Begijnhof 

CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN

Dit cultureel seizoen loopt op zijn laatste benen, maar u kunt al uitkijken uit naar seizoen 2019-2020. Cultuurcentrum 't Schaliken heeft een 

programma vol humor, theater, muziek en literatuur samengesteld. Onder meer deze artiesten kunt u volgend seizoen op het podium zien: 

Xander De Rycke, Guido Belcanto, Adriaan Van Den Hoof, Warre Borgmans, Praga Khan, Barbara Dex, Sprookjes 

enzo, Bart Cannaerts, Lieven Scheire, Wim Opbrouck en Eliane Rodrigues.

Als u de laatste drie seizoenen een ticket bij cultuurcentrum 't Schaliken hebt gekocht, ontving u de 

brochure met het programma reeds in de brievenbus. U kunt de brochure ook gratis aanvragen via 

tel. 014-21 90 88 of cultuurcentrum@herentals.be. Het volledige programma staat ook op 

www.schaliken.be.

De ticketverkoop start op woensdag 5 juni om 20 uur. U kunt dan online tickets 

bestellen. Vanaf dinsdag 11 juni om 9 uur kunt u ook tickets bestellen via de 

telefoon, mail of aan de balie.

Seizoen 2019-2020

Vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni om 20.15 uur

Carré Curieux 

Famille choisie 

Zondag 16 juni om 19 uur

In een tent op het sportterrein, Molenstaat 54, Lichtaart

De voorstelling verloopt in samenwerking met cultuurhuis de 

Warande en cultuurcentrum de Werft.

Toegang: 20 euro / 17 euro (Vriendenpas) / 

10 euro (-26 jaar, Vrijetijdspas)

De vier leden van Carré Curieux beschouwen zichzelf als vier broers. 

Hoewel ze geen echte familie zijn van elkaar, zijn ze het wel geworden. 

De voorstelling Famille choisie gaat dan ook over de kunstmatige en 

toch zeer concrete familierelaties die ontstaan wanneer vier circusar-

tiesten dagelijks samenleven. Het ambitieuze project vindt plaats in 

een tent. Elk lid van Carré Curieux is gespecialiseerd in een paar 

circusacts: doek, Chinese mast, jongleren met vliegers en ballen, 

touw, eenwieler, zeepbellen, diabolo en luchtacrobatie. 
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Vrijdag 30 augustus om 21 uur aan de Toeristentoren

Felix Van Groeningen regisseerde zijn Amerikaanse filmdebuut in 

2018, met in de hoofdrollen Steve Carell, Timothée Chalamet en 

Maura Tierney.

Beautiful Boy

Beautiful Boy vertelt het waargebeurde verhaal van de onvoorwaar-

delijke liefde tussen een vader en zijn zoon. Journalist David Sheff en 

zijn tienerzoon Nic zijn twee handen op één buik. Wanneer David 

ontdekt dat Nic worstelt met een drugsverslaving, stort zijn wereld in. 

David besluit om alles in het werk te stellen om zijn zoon te begrijpen 

en te redden. 

A Star is Born won dit jaar de Oscar voor het beste originele nummer 

(Shallow). Regisseur Bradley Cooper speelt zelf de hoofdrol, met Lady 

Gaga als tegenspeelster.

A Star is Born
Vrijdag 23 augustus om 21 uur in Golfclub Witbos, Noorderwijk

Jackson Maine is een countryzanger op retour. Tijdens zijn nachtelijke 

omzwervingen ontdekt hij de getalenteerde en onbekende zangeres 

Ally. De twee beginnen een hartstochtelijke liefdesrelatie en vormen 

een muzikaal duo. Maar Jacksons carrière komt al snel in de schaduw 

te staan van die van Ally.

Op de laatste twee vrijdagen van de zomer kunt u genieten 

van een film te midden van het Herentalse natuurschoon. 

Breng uw eigen stoel en een deken mee. De toegang is gratis.

cc 't Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be

Info en tickets: 

ZOMERFILM TENTOONSTELLING

Geert Koekoeckx 

De schilderijen van Geert Koekoeckx lijken wel barokke, collage-

achtige theaterstukken. Vreemdsoortige objecten plaatst hij op 

wankel gestapelde sokkels en pluizig ogende dieren vertonen 

kunstjes op veelkleurige podia. Meestal zijn de afgebeelde dieren 

misvormd of missen ze ledematen. Desondanks hebben ze vaak 

een hoge aaibaarheidsfactor en stralen ze eerder vriendelijkheid 

uit dan dreiging. Het zijn die tegenstellingen die een belangrijk 

onderdeel van Geerts werk uitmaken.

Het vreugdevuur der papieren tijgers
Van vrijdag 7 juni tot en met zondag 30 juni in de Lakenhal

U bent ook van harte welkom op de vernissage, op donderdag 6 

juni om 20 uur.

Open op vrijdag, zaterdag, zondag van 14 tot 17 uur

De toegang is gratis.

Voor zijn beeldmateriaal gaat Geert Koekoeckx minutieus en 

kritisch op zoek naar bruikbaar materiaal. Hier ontstaat een vlotte 

wisselwerking tussen tekeningen en beelden, die afkomstig zijn uit 

oude magazines en naslagwerken, uit stripverhalen, van het 

internet … 
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DONDERSE DAGEN

Gratis beiaardconcerten vanuit de 
Lakenhal en popoptredens op het 
buitenplein van cc 't Schaliken

Donderdag 4, 11, 18 en 25 juli om 20 uur

Geert D'hollander en 

Koen Van Assche (11 en 25 juli), Geert 

D'hollander (4 juli) en Tom Van Peer (18 juli) 

bespelen de beiaard van de Lakenhal. De 

beiaardiers brengen 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. Dat kan ook bij u 

thuis als u in de buurt van de Grote Markt 

woont. U kunt een afspraak maken via 't 

Schaliken.

Grote Markt

Tom Van Peer

Beiaardconcerten

Koen Van Assche, Las Dallas
Donderdag 8 augustus om 20 uur
Buitenplein cc 't Schaliken

Sommigen zeggen dat ze uit een vulkaan   

gespuwd zijn omdat de onderwereld hun 

vetzakkerij niet meer aankon. Anderen 

menen dat ze op tour radioactief besmet zijn 

geraakt. Eén ding is zeker: Las Dallas speelt 

Duitstalige rock-'n-roll, laut und schmutzig.

De Kempense band Damsel in the Dress 

verzorgt het voorprogramma.

Cream Colored Ponies
Donderdag 15 augustus om 20 uur
Buitenplein cc 't Schaliken

The Cream Colored Ponies zijn echte jazzcats 

met een passie voor de swingmuziek uit de 

jaren dertig en veertig. De groep brengt 

hulde aan de crooners van weleer: Nat King 

Cole, Dean Martin, Frank Sinatra, Ella 

Fitzgerald en vele anderen. De mooiste 

liedjes uit The Great American Songbook en 

uit de swingmuziek passeren de revue.

Donderdag 22 augustus om 20 uur

Cafe con Leche

Buitenplein cc 't Schaliken

Van funky reggae tot pompende balkan, van 

snedige ska tot intieme chanson: Cafe con 

Leche vermengt al deze genres in zijn muziek. 

De elfkoppige band heeft een ijzersterke 

livereputatie door zijn energieke shows vol 

sterke songs, opzwepende ritmes en zuiderse 

melodieën.

Buitenplein cc 't Schaliken

Lost Heroes
Donderdag 29 augustus om 20 uur

Frank Ermgodts, Patsy Verfaillie en hun 

vierkoppige band brengen een eerbetoon 

aan hun verloren helden: John Lennon, Roy 

Orbison, Prince, Lou Reed en andere 

grootheden die nu op de line-up van de 

eeuwige jachtvelden staan. Lost Heroes 

brengt hen samen in een uniek verbond en 

doet hun erfenis de eer aan die ze verdient. 
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Als beloning krijgen zij een smaakboek-

je boordevol spelletjes én maken ze 

kans op mooie prijzen. Vlieg maakte 

een rood, een blauw en een groen 

smaakboekje. Doe mee aan verschillen-

de zoektochten en verzamel ze alle drie! 

Deelnemen kan van 29 juni tot en met 

31 augustus.

www.schattenvanvlieg.be

Schatten van Vlieg

Deze zomervakantie kunnen kinderen 

op allerlei plaatsen in Vlaanderen weer 

op zoek naar de schatten van Vlieg. Ook 

in de bibliotheken van Herentals en 

Noorderwijk zit er een schat verstopt. 

Het thema van de Vliegactie is dit jaar: 

'Proef jij wat ik proef?'. Door allerlei 

smakelijke opdrachten uit te voeren, 

kunnen de kinderen de weg naar de 

verborgen schatkist vinden. 

Meer informatie: 

Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50,

Zomerlezen in de bib

Binnenkort gaan de schoolpoorten voor 

twee maanden dicht. Voor sommige 

kinderen wil dat zeggen dat ze boeken 

een beetje vergeten, omdat er zoveel 

andere leuke dingen te doen zijn. Maar 

lezen kan óók heel leuk zijn, zeker op 

een toffe plek met een grote keuze aan 

mooie boeken. 

Daarom maakt de bibliotheek deze 

zomer een knusse leeshoek waar 

kinderen vanaf zes jaar lekker kunnen 

komen zitten of liggen en lezen. De bib 

legt alvast enkele boeken klaar die 

allemaal iets te maken hebben met de 

zomer, vakantie en avontuur. Er zijn 

leesboeken, maar ook weetjesboeken 

en strips. En wie graag thuis doorleest, 

kan de boeken natuurlijk ook ontlenen. 

Wedden dat de kinderen zich deze 

zomer heel goed zullen amuseren in de 

bib?

Meer informatie: bibliotheek, 

bibliotheek@herentals.be 

Sport en spel in de zomer

Alle info op
www.herentals.be/vakantie

Sportkampen
°2003-2013

Kleutersportweken
°2014-2015

°2005-2014
Sjallekes

Sjallekes voor kleuters
°2015

Buurtspeelpleinwerking 
Diependaal °2006-2014

Speelpleinwerking NoMo
°2005-2014
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G-sportkampen

Turbozwemmen
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Sport en jeugd

De Vossenberg, Markgravenstraat 107 

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

www.facebook.com/

Meer informatie

sportenjeugd.herentals

Meer informatie: www.herentals.be/speelbus en www.herentals.be/speelstraten

Deelnemen is gratis.

Alle kinderen zijn van 13 tot 16 uur welkom om 

mee te komen spelen en ravotten. Tussen 17.30 

uur en 19.30 uur bezoekt de Speelbus de 

speelstraten.

De Speelbus rijdt tijdens de zomervakantie door 

Herentals, Noorderwijk en Morkhoven en 

houdt halt in verschillende woonwijken. Deze 

bus vol spelmateriaal wordt bemand door 

bekwame animatoren. 

Ook de Speelbus toert weer rond!

Speelbuskalender 2019

datum van 13 tot 16 uur van 17.30 tot 19.30 uur

8 juli Wijkcentrum De Gagel (Gagelstraat 54) Veldstraat

9 juli Dorpshuis Noorderwijk Ploegstraat

10 juli Molenvest (aan de bibliotheek) Koulaak

11 juli Woonwagenpark Heirenbroek Ernest Claesstraat

12 juli Dorpsplein Morkhoven Bolwerkstraat

15 juli De Boekerij (Berkenlaan 19) De Vossenberg (Markgravenstraat 107)

16 juli Kleine Markt Vinkenslag

17 juli De Dorpel (Boerenkrijglaan 16) Kleine Ekelstraat

18 juli Campus Spiegelfabriek (Lierseweg 132) Ploegstraat

19 juli Stadspark Ernest Claesstraat

5 augustus Wijkcentrum De Gagel (Gagelstraat 54) Vaartstraat

6 augustus Dorpshuis Noorderwijk Larikslaan

7 augustus Molenvest (aan de bibliotheek) Raapbreukstraat

8 augustus Woonwagenpark Heirenbroek Acacialaan

9 augustus Dorpsplein Morkhoven Veldstraat

19 augustus De Vossenberg (Markgravenstraat 107) Stadsveld

20 augustus Kleine Markt Beukenlaan

21 augustus De Dorpel (Boerenkrijglaan 16) Koulaak

22 augustus Campus Spiegelfabriek (Lierseweg 132) Vinkenslag

23 augustus De Boekerij (Berkenlaan 19) Ekelstraat

Heeft uw kind nog geen Fred Brevet, 

dan moet het eerst een kleine zwemtest 

afleggen. Zo kunnen de lesgevers 

bepalen in welke groep uw kind kan 

starten. Om uw kind te laten deel-

nemen aan het testmoment moet u het 

uiterlijk op 2 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 lessenreeks:

Tijdens de zomervakantie kunnen 

kinderen vanaf drie jaar een reeks 

t u r b ozwem m en  vo lgen  in  h et  

Netepark. Er is een reeks van 1 tot 5 juli 

en een reeks van 19 tot 23 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.

Ÿ Voor de lessenreeks in augustus kan 

dat van maandag 22 juli om 18 uur 

tot woensdag 31 juli om 18 uur.

Meer informatie en inschrijvingen: 

www.herentals.be/zwemlessen

Zwemlessen tijdens de 
zomervakantie

Ÿ Inschrijven voor de lessenreeks in 

juli kan van maandag 17 juni om 18 

uur tot maandag 24 juni om 18 uur.

18 juni, juli en augustus 2019
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AANKONDIGINGEN

Veeprijskamp op 10 juni 

Op pinkstermaandag 10 juni vindt de eenenzestigste editie van de Provinciale Veeprijskamp 

plaats op het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg. De veeprijskamp begint om 13 

uur. Op het programma staan wedstrijden en demonstraties met pony's, paarden, schapen, 

geiten en ezels. Op de kleinveestand kunt u bijzondere rassen van kippen, eenden, ganzen en 

konijnen bewonderen.

De G-sportruiters laten samen met olympisch kampioen Liam De Ceuster voluit hun talenten 

zien. De dorstige en hongerige bezoekers kunnen terecht in de feesttent. Een gezellig marktje 

met streek- en hoeveproducten maakt het plaatje compleet. De allerkleinsten kunnen zich ten 

volle uitleven op het groot springkasteel en bij de kinderanimatie. 

De toegang is gratis. De veeprijskamp is een organisatie van het stadsbestuur in samenwerking 

met de Landelijke Raad.

Op dinsdag 19 juni kunnen 55-plussers 

gaan kajakken. De tocht start om 13.30 

uur aan De Hut in het Spaanshofpark. 

Rond 15.30 uur komt u aan in Grobben-

donk, waarna de stadsbus u terug naar 

Herentals brengt. U kunt kiezen om de 

tocht in een kajak voor twee personen 

te maken of om mee te peddelen op 

een grote boot met een begeleider. 

Deelnemen kost 5 euro. U kunt zich 

inschrijven via www.herentals.be/ 

maandelijkse-seniorenactiviteiten of 

aan de balie van de sportdienst. Wie 

aan minstens vijf activiteiten deel-

neemt, wordt beloond met een gratis 

zwembeurt in het Netepark.

55-plussers
Kajakken voor 

Meer informatie: sportdienst, 

De Vossenberg, Markgravenstraat 107, 

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

Op vrijdag 7 juni krijgen alle sportieve-

lingen de kans om tijdens een jogging 

een kijkje te nemen in de kazerne van 

het 29 Bataljon Logistiek. Het parcours 

loopt tussen de gebouwen en over het 

oefenterrein. De kinderreeksen starten 

om 18.30 uur. Vanaf 19 uur starten de 

langere afstanden. U kunt kiezen voor 

een jogging van 10 mijl, 10 kilometer of 

5 kilometer. De opbrengst van het 

loopevenement gaat naar twee goede 

doelen: Kaliber in Herentals en 

Revalidatiecentrum Pulderbos.

Jog dwars door de 
kazerne in 
Grobbendonk

Meer informatie: www.facebook.com/

29bataljonlogistiek
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AANKONDIGINGEN

Op zondag 30 juni om 15 uur kunt u een 

concert van het Duo Falk bijwonen in de 

Sint-Waldetrudiskerk. Het duo bestaat 

uit Mattijs Louwye (orgel) en Lieselotte 

Crols (altviool). Zij vertolken werk van 

Mendelssohn, Eccles, Hummel, Crols en 

Louwye. De toegang is gratis. Het 

concert is een organisatie van de 

kerkraad en orgel@herentals.

Orgelconcert in de 
Sint-Waldetrudiskerk

Meer informatie: 

www.orgelherentals.be, 

gsm 0477-70 32 87

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 16 juli strijken de schilders 

tussen 10 en 17 uur neer in het 

Begijnhofpark. Iedereen is welkom om 

hun werk te bewonderen. De andere 

data en locaties vindt u binnenkort op 

www.kempenskarakter.be.

Zomerschilderdagen

tel. 015-25 15 82,

Meer informatie en inschrijvingen: 

toerisme@heist-op-den-berg.be, 

Expo van de laureaten

Na jaren van experimenteren en onderzoeken, 

oefenen en doorzetten, inspiratie en transpira-

tie tonen de laureaten van de Stedelijke 

Academie voor Beeldende Kunst hun eindwer-

ken. In het voormalige Instituut van de 

Voorzienigheid in de Wolstraat ziet u verschil-

lende technieken en beeldvormen: schilderijen, 

beelden, tekeningen, grafiek, keramiek, video 

en animatie. 

De tentoonstelling opent op zaterdag 15 juni om 16 uur. U kunt de tentoonstelling nog bezoeken 

op zondag 16, zaterdag 22 en zondag 23 juni, telkens van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis.

Open dagen

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni is iedereen tussen 10 en 18 uur welkom in de Stedelijke 

Academie voor Beeldende Kunst. Alle ateliers zetten hun deuren open en de leerkrachten staan 

klaar om een woordje uitleg te geven. Voelt u het kriebelen? Schrijf u dan ineens in voor het 

nieuwe academiejaar.

Academie voor Beeldende Kunst

tel. 014-28 51 55, www.herentals.be/kunstacademie

Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 89, 

Het resultaat van deze intense workshops kunt u zien op dinsdag 4 juni om 20 uur in cultuurcen-

trum 't Schaliken. Een ticket kunt u voor 10 euro bestellen via http://tickets.schaliken.be of tel. 

014-21 90 88.

Theatervoorstelling door cursisten volwassenenonderwijs

Sinds vorig jaar kunt u als volwassene alsnog uw 

diploma secundair onderwijs behalen bij CVO 

HIK-Campus DTL Herentals. Tijdens deze 

opleiding worden de cursisten op allerlei 

manieren uitgedaagd. Dit schooljaar kwam daar 

wel een heel speciaal project bij. Onder leiding 

van theaterwerkplaats Hetgevolg maakten de 

cursisten hun eigen theatervoorstelling (Een 

stap vooruit) ten voordele van vzw Twerk. 

20 juni, juli en augustus 2019

Garageverkopen in Herentals

Ook de Vrolijke Kliek organiseert een garageverkoop in Diependaal, de Sint-Jobsstraat en de 

Gareelmakersstraat. De garageverkoop vindt plaats op zaterdag 8 en zondag 9 juni van 8 tot 17 

uur.

KWB Sint-Jan organiseert op zaterdag 8 juni opnieuw een garageverkoop in de straten van de 

Molekens, Krakelaarsveld en Sint-Janneke. Vanaf 7.30 uur kunt u op het plein op de hoek van 

Veldhoven en de Lange Eerselsstraat terecht voor een lijst met de deelnemers en de aangeboden 

koopwaar. Ook op het plein zelf stellen enkele verkopers een stand op. Voor meer informatie 

kunt u terecht bij Jos Janssens (gsm 0472-93 36 80, krakel.janss@telenet.be).



Op zaterdag 22 juni laat vrouwenkoor 

IdemDito u genieten van een avondje 

Belgische muziek. Onder leiding van 

dirigent Koen Wellens brengt het koor 

een programma vol straffe muziek van 

Belgische artiesten. Strijkkwartet Nome 

D'Arte zorgt voor de begeleiding. Het 

concert vindt plaats in cultuurcentrum 

't Schaliken (Grote Markt 35) om 20 uur. 

De toegang bedraagt 12 euro.

IdemDito: dit is Belgisch

Meer informatie en tickets: 

idemditokoor@hotmail.com

De stadskern van Herentals heeft veel te bieden 

op het vlak van archeologie. Uiteraard zijn er de 

monumenten en de zichtbare resten van de 

omwalling en de vesten. Maar wist u ook dat er 

een zeventiende-eeuwse begraafplaats van het 

augustijnenklooster werd blootgelegd op de 

hoek van de Fraikinstraat, dat er een rijke 

muntschat gevonden werd in de Zandstraat en 

dat er heel wat middeleeuws huiswaar werd 

opgedoken uit de Kleine Nete?

Tijdens de jaarlijkse Archeologiedag op zaterdag 15 juni kunt u samen met een gids langs een 

tiental wetenswaardige plekken in de stad wandelen. Om 10 uur en om 14 uur vertrekt er een 

groep aan Begijnhof 17. De wandeling is een organisatie van de werkgroep Open 

Monumentendag in samenwerking met de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst 

(IOED). Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.

Archeologie in de stad

Noorderwijk Feest

Op zaterdag 27 juli is iedereen welkom op de 

vierde editie van Noorderwijk Feest. Het 

programma ziet er dit jaar een beetje anders 

uit dan de vorige jaren. Zo is er geen 

rommelmarkt, maar kunt u deelnemen aan 

een wandeling. U kunt kiezen tussen een 

afstand van 5, 10 en 20 kilometer. Na de 

wandeling kunt u rustig genieten van een 

hapje en een drankje op het zomerterras op 

het Dorpsplein. 

Daar start om 14 uur het free podium. Lokale artiesten zetten er hun beste beentje voor om 

u een aangename namiddag te bezorgen. Wie zich vooraf heeft ingeschreven, kan om 18 

uur mee aanschuiven aan de barbecue. Om 19.30 uur start het avondprogramma met 

optredens van de Zingende Facteur, de New Bis Band en Luc Steeno. Daarna houdt dj Gert 

de sfeer erin.

Meer informatie en inschrijvingen: www.gemeenschapsraadnoorderwijk.be

Op zaterdag 15 juni vindt de jubileum-

viering plaats. Iedereen is om 15 uur 

welkom in de kerk op het Begijnhof voor 

een dankviering. Daarna volgt er nog 

een plechtig moment aan de grot. Op 

zondag 8 december wordt het jubeljaar 

afgesloten met de Gregoriaanse 

Vespers.

honderd jaar

De Lourdesgrot - het grotteke - op het 

Begijnhof bestaat honderd jaar. Tot op 

vandaag is de grot voor veel mensen 

een plaats om even stil te staan of een 

kaarsje te branden. De stadsdiensten 

werken momenteel aan het opknappen 

van de omgeving. 

Lourdesgrot op het 
Begijnhof bestaat 
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Vlaamse Meesters in Situ, ook in de Sint-Waldetrudiskerk

Van 1 juni tot en met 30 september staat het retabel van Crispien en Crispiaan in de kijker in de 

Sint-Waldetrudiskerk. Via een touchscreen komt u meer te weten over dit meesterwerk van 

Passier Borreman en over de andere kunstwerken in de kerk. Voor kinderen is er een speciale 

knop waarmee zij het verhaal op kindermaat te horen krijgen. Wilt u nog meer informatie, dan 

kunt op zondag 23 juni om 15 uur een lezing bijwonen door Ria De Boodt. De lezing is gratis en 

inschrijven hoeft niet.

U kunt ook een fietstocht maken die in het teken staat van de Vlaamse 

meesters. De tocht van 65 kilometer loopt door Herentals, Westerlo 

en Geel. U vindt de gratis brochure bij de dienst toerisme op de Grote 

Markt en op www.vlaamsemeestersinsitu.be. 



Zomerbeurs voor verzamelaars

Verzamelaars kunnen op zondag 11 augustus 

opnieuw terecht op een grote zomerbeurs in en 

rond de Lakenhal op de Grote Markt. Van 8 tot 

14 uur vindt u er meer dan driehonderd 

strekkende meter aan verzamelmateriaal, zoals 

munten, postzegels, zichtkaarten, capsules, 

elpees, boeken, mineralen en fossielen. Een 

muzikant zorgt voor sfeer tussen de kramen, en 

een cava-en-wijnbar in de openlucht benadrukt 

het zomerse gevoel. De toegang is gratis. 

Bovendien winnen jongeren gegarandeerd een 

prijs met de gratis jeugdtombola.

Meer informatie: frank.lippens1@skynet.be, gsm 0475-55 24 00

Hebt u interesse om de gezondheidswandelingen te begeleiden, neem dan even contact op 

met het dienstencentrum.

Dienstencentrum Convent2

Meer informatie en inschrijvingen: dienstencentrum Convent2, Augustijnenlaan 26/1, 

dienstencentrum@ocmwherentals.be of 014-28 20 00

Fotograaf Gilbert Verbinnen is medewerker 

van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen. Hij maakt foto’s van 

schelpen en heeft een succesvolle schelpen-

encyclopedie samengesteld. Op dinsdag 4 

juni is hij te gast in Convent2. Van 10 tot 12.30 

uur brengt hij zijn verhaal en geeft hij tips over 

fotograferen. Iedereen met interesse voor 

fotografie is welkom. Deelnemen aan deze lezing kost 1 euro. Wilt u zelf goede foto’s leren 

maken, dan kunt u ook een volledige cursus volgen in Convent2. De lessen vinden plaats op 

woensdag van 9 tot 11  uur. Inschrijven voor de lezing of de cursus kan via tel. 014-28 20 00.

Leren  fotograferen 

Cursisten stellen tentoon

Ook in de zomermaanden kunt u deelnemen aan de gezondheidswandelingen. Elke dinsdag 

om 10 uur en elke woensdag om 13.30 uur start er een wandeling aan dienstencentrum 

Convent2. U wandelt op uw eigen tempo langs het uitgestippelde parcours. Een begeleider 

wandelt mee. De wandelingen duren 30 minuten en zijn toegankelijk voor rollators. Zorg 

voor goede stapschoenen en aangepaste kleding.

Gezondheidswandelingen

In juni, juli en augustus stellen de deelnemers van de cursussen kalligrafie, tekenen en 

schilderen hun kunstwerken tentoon in de cafetaria en gangen van het dienstencentrum. In 

september, oktober en november kunt u er de werken van de cursisten fotografie bewonde-

ren. Dienstencentrum Convent2 is elke werkdag open van 9 tot 17 uur.

AANKONDIGINGEN

tel. 014-23 12 77, www.vzwkreatief.be

Bent u iemand die graag kookt en lijkt 

het u leuk om dat in groep te doen? Dan 

kunt u vanaf september terecht in de 

kookcursus van vzw Kreatief. De lessen 

vinden plaats in de keuken van de 

Campus Spiegelfabriek (Lierseweg 

132), telkens op maandag van 9.15 uur 

tot 12.30 uur. U maakt een budgetvrien-

delijk menu klaar en eet het ook gezellig 

samen op. 

Kookcursus van 

Hebt u interesse, neem dan contact op 

met vzw Kreatief voor meer informatie. 

Naast cursussen biedt de organisatie 

ook fijne uitstappen aan, waar iedereen 

aan kan deelnemen. U vindt het vol-

ledige aanbod op de website.

vzw Kreatief

Meer informatie en inschrijvingen: 

kreatief.herentals@skynet.be, 

Hoe behoudt u uw 
levenskwaliteit?

Microbioloog Alfred Coninx neemt u 

mee op een reis door het lichaam. Op 

vrijdag 21 juni om 14 uur geeft hij een 

lezing in het Koetshuis in het Stadspark. 

Met veel beelden legt hij uit hoe u 

ongemakken kunt beperken met 

voldoende beweging, de juiste voeding 

en een gezonde levenswijze. U krijgt 

bruikbare tips om uw levenskwaliteit te 

behouden. De lezing is een organisatie 

van de vrouwenraad in samenwerking 

met Vormingplus Kempen. De toegang 

is gratis.

Meer informatie: Louisa Van Sand, 

tel. 014-22 00 55
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Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit 

verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s. 

UIT IN HERENTALS

JUNI

ZA 01/06 UIT Femma – Zelfgemaakte Markt / Leertuin 
(Populierenlaan 1) en De Boekerij (Berkenlaan 19) / 
Van 10 tot 17 uur

VERKOOP Boekenverkoop t.v.v. 11.11.11 / Bibliotheek, Gildelaan 
13 / Van 10 tot 16 uur

MA 03/06 MUZIEK Workshop Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 
/ Van 14.30 tot 16 uur

DI 04/06 RAAD Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
/ Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

LEZING Gilbert Verbinnen – Schelpen fotograferen / 
Convent2, Augustijnenlaan 26/1 / 10 uur

THEATER Theatervoorstelling t.v.v. vzw TWERK / cc 't Schaliken, 
Grote Markt 35 / 20 uur 

WO 05/06 SENIOR Workshop – Hoe maak ik mijn pc veilig? / Bibliotheek, 
Gildelaan 13 / Van 9 tot 12 uur

DO 06/06 SOCIO Alegria – Schedelmassage / Oud Gasthuis, Nederrij 
133/A / Info: gsm 0475-54 71 44

SENIOR Workshop – Online bankieren / Bibliotheek, Gildelaan 
13 / Van 9 tot 12 uur

SENIOR Workshop – Leuke en nuttige apps op de smartphone 
/ Bibliotheek, Gildelaan 13 / Van 13 tot 16 uur

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

VR 07/06 KLASSIEK Capriola di Gioia – Bella Immago: In de schatkamer 
van Fétis / Sint-Catharinakerk, Begijnhof / 20 uur

ZA 08/06 VERKOOP Garageverkoop Diependaal / Van 8 tot 17 uur

VERKOOP Garageverkoop Sint-Jan / Vanaf 7.30 uur

VERKOOP Boekenverkoop t.v.v. 11.11.11 / Bibliotheek, Gildelaan 
13 / Van 10 tot 16 uur

ZO 09/06 VERKOOP Garageverkoop Diependaal / Van 8 tot 17 uur

MUZIEK Jazz in Thals / Grote Markt / Van 21 tot 1 uur

MA 10/06 UIT Veeprijskamp / Multifunctioneel terrein, 
Herenthoutseweg / 13 uur 

DI 11/06 SENIOR Grijze panters – Wandelen en tentoonstelling Geert 
Koeckoeckx / Convent2, Augustijnenlaan 26/1 / 14 
uur / Info: Joke, tel. 014-22 04 07

WO 12/06 CREA Hobbyclub Trachique: schelpen recycleren / De Cirkel, 
Lierseweg 132 / Van 13 tot 16.30 uur

DO 13/06 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SOCIO Alegria – Gelaatsverzorging / Oud Gasthuis, Nederrij 
133/A / Info: gsm 0475-54 71 44

ADVIES Workshop – Nieuwe adviesstructuur / i.s.m. 
Vormingplus Kempen / cc 't Schaliken, Grote Markt 
35 / 20 uur / Info: www.herentals.be/nieuwe-
adviesstructuur

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

VR 14/06 HUMOR Carré Curieux – Famille choisie / sportterrein, 
Molenstaat 54, Lichtaart / 20.15 uur 

ZA 15/06 HUMOR Carré Curieux – Famille choisie / sportterrein, 
Molenstaat 54, Lichtaart / 20.15 uur 

VERKOOP Boekenverkoop t.v.v. 11.11.11 / Bibliotheek, Gildelaan 
13 / Van 10 tot 16 uur

ZO 16/06 TENTOON Expo laureaten Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst / Voormalig Instituut van de Voorzienigheid, 
Wolstraat / Van 10 tot 18 uur

HUMOR Carré Curieux – Famille choisie / sportterrein, 
Molenstaat 54, Lichtaart / 19 uur 

UIT Olivia Classic / Fermerijhoef, Poederleeseweg 206 / 
Van 8.30 tot 14 uur / Info: www.olivia.be

MA 17/06 INFO Terugkomdag dialoogavonden bestuursakkoord / cc 't 
Schaliken, Grote Markt 35 / 19.30 uur

MA 17/06 MUZIEK Workshop Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 
/ Van 14.30 tot 16 uur

WO 19/06 FIETS Fietsgraveren / Fietspunt station / Van 12 tot 15 uur

SENIOR Kajakken voor 55-plussers / De Hut, Spaanshofpark / 
13.30 uur

DO 20/06 SOCIO Alegria – Hand- en voetmassage / 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 21/06 VROUW Vrouwenraad – Hoe behoud u uw levenskwaliteit? / 
i.s.m. Vormingplus Kempen / Koetshuis, Stadspark / 
13.30 uur / Info: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

SOCIO Familiegroep dementie – Communicatie: begrijpen 
en begrepen worden / WZC Sint-Anna, 
Vorselaarsebaan 1 / Van 14 tot 16 uur

ZA 22/06 OPEN Open dag in de Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst / Markgravenstraat 89 / Van 10 tot/ 18 uur

TENTOON Expo laureaten Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst / Voormalig Instituut van de Voorzienigheid, 
Wolstraat / Van 10 tot 18 uur

MUZIEK IdemDito – Dit is Belgisch / cc 't Schaliken, Grote 
Markt 35 / 20 uur

Z0 23/06 OPEN Open dag in de Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst / Markgravenstraat 89 / Van 10 tot/ 18 uur

TENTOON Expo laureaten Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst / Voormalig Instituut van de Voorzienigheid, 
Wolstraat / Van 10 tot 18 uur

LEZING Rie De Boodt – Het retabel van de heilige Crispinus en 
Crispinianus / Sint-Waldetrudiskerk / 15 uur

FIETS Heylen Vastgoed Classic  / Grote Markt / 7.30 uur

MA 24/06 MUZIEK Workshop Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 
/ Van 14.30 tot 16 uur

WO 26/06 CREA Hobbyclub Trachique: start project Herentals in de 
ban(d) van de fiets / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 
13 tot 16.30 uur

Van 26/06 
tot 29/06

WINKEL Shopping Festival / Stadscentrum

DO 27/06 SOCIO Alegria – Picknick / Netepark / 12 uur / Info: gsm 
0475-54 71 44

SENIOR Grijze panters – Wandelen Peertsbos / Info: Joke, tel. 
014-22 04 07

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

VR 28/06 FIETS Critical Mass / Standbeeld Boerenkrijg, Grote Markt / 
18 uur

SOCIO Praatgroep CVS / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 14 
tot 16.30 uur

ZO 30/06 MUZIEK Duo Falk – Orgelconcert / Sint-Waldetrudiskerk / 15 
uur

FIETS Fietstocht KWB Sint-Jan / FC Lindau, 
Herenthoutseweg / Vertrek tussen 9 en 14.30 uur / 
Info: Jos, gsm 0472-93 36 80

JULI

MA 01/07 MUZIEK Workshop Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 
/ Van 14.30 tot 16 uur

DI 02/07 RAAD Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
/ Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

WO 03/07 FIETS Fietsgraveren / Dorpshuis Noorderwijk / Van 13 tot 
15.30 uur

DO 04/07 KLASSIEK Donderse Dagen / Geert D’hollander – 
Beiaardconcert / Grote Markt / 20 uur 

SOCIO Alegria – Open huis en schedelmassage / Oud 
Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 9.30 tot 13 uur / Info: 
gsm 0475-54 71 44
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DO 04/07 CREA Breiclub de Wollies / De Cirkel, Lierseweg 132 / Van 
13 tot 16.30 uur

ZA 06/07 UIT Grote Prijs Rik Van Looy / Grote Markt / Aankomst 
rond 18 uur

DO 11/07 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal 
Morkhoven, Goorstraat 1 / Van 17.30 tot 20.30 uur

KLASSIEK Donderse Dagen / Koen Van Assche – Beiaardconcert 
/ Grote Markt / 20 uur 

SOCIO Alegria – Open huis en gelaatsverzorging / Oud 
Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 9.30 tot 13 uur / Info: 
gsm 0475-54 71 44 

VR 12/07 UIT Feestmarkt / Grote Markt, Hofkwartier, 
Augustijnenlaan / Van 8 tot 14 uur

ZO 14/07 WANDEL Natuurwandeling - Van achter de Witbos naar de 
Gipsy's / De Snelle Duif, Streepstraat 15, Morkhoven / 
14.30 uur

DI 16/07 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Oud zwembad 
Noorderwijk, Ring 9 / Van 17.30 tot 20.30 uur

DO 18/07 KLASSIEK Donderse Dagen / Tom Van Peer  –  Beiaardconcert / 
Grote Markt / 20 uur

SOCIO Alegria – Open huis en hand- en voetmassage / Oud 
Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 9.30 tot 13 uur / Info: 
gsm 0475-54 71 44

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

ZA 20/07 FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark Vorselaarsebaan / Van 
13 tot 16 uur

ZO 21/07 FIETS Fietsen door het Kempens groen / Woonzorgcentrum 
Vogelzang, Vogelzang 1 / 14.30 uur

Van 23/07 
tot 28/07

SPORT Ronde van Noorderwijk / Verschillende wijken

DO 25/07 KLASSIEK Donderse Dagen / Koen Van Assche – Beiaardconcert 
/ Grote Markt / 20 uur

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

VR 26/07 FIETS Critical Mass / Standbeeld Boerenkrijg, Grote Markt / 
18 uur

ZA 27/07 UIT Noorderwijk Feest / Dorpsplein Noorderwijk

ZO 28/07 WANDEL Stadswandeling - Legenden en verhalen / Oud 
Gasthuis, Nederrij 133 / 14.30 uur

AUGUSTUS

DO 01/08 FIETS Herentals Fietst / Stadscentrum / Vanaf 13 uur

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

VR 02/08 FEEST Herentals Feest / Grote Markt / Vanaf 13.30 uur

FEEST Loopwedstrijden voor kinderen / Grote Markt / Vanaf 
15 uur

FEEST Herentals Duatlon / Parkeerterrein bibliotheek / Van 
15.30 tot 18.30 uur

FEEST 2U van Hertals / Grote Markt / Van 18.30 tot 20.30 
uur

MA 05/08 MUZIEK Workshop Iets met snaren / De Cirkel, Lierseweg 132 
/ Van 14.30 tot 16 uur

WO 07/08 FIETS Fietsgraveren / Dorpshuis Morkhoven / Van 13 tot 
15.30 uur

DO 08/08 RAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

MUZIEK Donderse Dagen / Damsel in the Dress en Las Dallas / 
Buitenplein cc 't Schaliken / 20 uur

SOCIO Alegria – Open huis en gelaatsverzorging / Oud 
Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 9.30 tot 13 uur / Info: 
gsm 0475-54 71 44

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

ZO 11/08 UIT Zomerbeurs voor verzamelaars / Grote Markt / Van 8 
tot 14 uur

WANDEL Stadswandeling - Historische stadswandeling / 
Lakenhal, Grote Markt / 14.30 uur

MA 12/08 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal 't Hof, Grote Markt 
41 / Van 17 tot 20.30 uur

DO 15/08 MUZIEK Donderse Dagen / Cream Coloured Ponies / 
Buitenplein cc 't Schaliken / 20 uur

ZO 18/08 FIETS Fietstocht - Herentals Zuidrand / Lakenhal, Grote 
Markt / 14.30 uur 

MA 19/08 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal 't Hof, Grote Markt 
41 / Van 17 tot 20.30 uur

WO 21/08 FIETS Fietsgraveren / Fietspunt station / Van 12 tot 15 uur

DO 22/08 MUZIEK Donderse Dagen / Café Con Lecche / Buitenplein cc 't 
Schaliken / 20 uur

SOCIO Alegria – Open huis en hand- en voetmassage / Oud 
Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 9.30 tot 13 uur / Info: 
gsm 0475-54 71 44

VR 23/08 FILM Zomerfilm – A Star is Born / Golfclub Witbos, 
Noorderwijk / 21 uur

ZA 24/08 INFO Infomoment cursussen HIK Volwassenenonderwijs / 
Refter kOsh campus Collegestraat / Van 10 tot 12 uur 
/ Info: tel. 014-23 23 70

ZO 25/08 WANDEL Natuurwandeling - Celtic Fields / Tenniscentrum Ter 
Heyde, Lichtaartseweg 216 / 14.30 uur

Van 25/08 
tot 27/08

KERMIS Kermis / Dorpsplein Morkhoven / Zondag van 14 tot 
21 uur, maandag en dinsdag van 17 tot 21 uur

DI 27/08 SENIOR Grijze panters – Traditionele afsluiter / 't Haveke /  
Info: Joke, tel. 014-22 04 07

DO 29/08 MUZIEK Donderse Dagen / Lost Heroes / Buitenplein cc 't 
Schaliken / 20 uur

SOCIO Alegria – Open huis en koffiemoment / Oud Gasthuis, 
Nederrij 133/A / Van 9.30 tot 13 uur / Info: gsm 0475-
54 71 44

VR 30/08 FIETS Critical Mass / Standbeeld Boerenkrijg, Grote Markt / 
18 uur

FILM Zomerfilm – Beautiful Boy / Toeristentoren, Heistraat 
/ 21 uur

UIT IN HERENTALS

JEUGDJEUGDBURGERZAKEN

Geen geboorten, huwelijken en 
overlijdens meer in de Stadskrant

Sinds 1 april 2019 worden geboor-

ten, huwelijken en overlijdens 

opgenomen in een digitaal register 

dat voor heel België hetzelfde is. Dit 

nieuwe register laat echter niet toe 

om lijsten van deze gegevens te 

maken. Tot onze grote spijt moeten 

we daarom de pagina met 

geboorten, huwelijken en overlij-

dens uit de Stadskrant schrappen. Het stadsbestuur dringt bij de 

federale overheid aan om dit probleem op te lossen, maar we 

hebben geen zicht op de planning van de federale overheid.
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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

Helemaal Herentals 

Kadocheques

Met de Helemaal Herentals Kadocheque 

geeft u altijd het ideale geschenk.

U kunt de cheques gebruiken in meer dan 

120 winkels in en rond het centrum van 

Herentals. De deelnemende handelaars 

zijn herkenbaar aan het label ’Helemaal 

Herentals Kadocheque’.

De cheques zijn te koop bij de dienst 

toerisme (Grote Markt 35) en het 

stadsloket (Augustijnenlaan 30).
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Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, 

patrimonium, ICT

schepen Stefan Verraedt

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

schepen Pascal Van Nueten
ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en 

milieu, begraafplaatsen

geen spreekuur op 8 juli
Maandag van 18 tot 19 uur of na afspraak

[i] schepen.pascal.van.nueten@herentals.be

financiën, kerkfabrieken, personeel

[i] schepen.patrik.de.cat@herentals.be

schepen Patrik De Cat

Alleen na afspraak

Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijs-

beleid, bibliotheek en archief, internationale samen-

werking, jumelages

Alleen na afspraak

schepen Jan Michielsen

[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

van 9 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Federale pensioendienst werknemers
eerste en derde maandag van de maand 

Geen zitdag op 10 juni, 15 juli en 5 augustus

Commissie voor Juridische Bijstand

iedere maandag van 17.30 tot 19.30 uur
Op afspraak via www.herentals.be/afspraak, tel. 014-28 50 50
Geen zitdag op 10 juni

gratis juridisch advies door een advocaat

Geen zitdag op 10 juni en 5 augustus

Federale pensioendienst zelfstandigen
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor 
zelfstandigen)
eerste maandag van de maand van 9 tot 11 uur

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

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

burgemeester Mien Van Olmen

Donderdag van 9 tot 10 uur of na afspraak

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.

schepen Yoleen Van Camp

Maandag van 18 tot 19 uur of na afspraak

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

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

schepen Peter Bellens

Welzijn, zorg en gezondheid, sociale dienstverlening, 

sociale economie, sociale huisvesting en woonbeleid, 

senioren, kinderopvang, gezondheid en preventie, 

gelijke kansen, personen met een handicap, AZH

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

Voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening

Alleen na afspraak

Stadsloket
administratief centrum, Augustijnenlaan 30

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

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid 

iedere dinsdag van 9 tot 12 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 

enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

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

SPREEKUREN

Augustijnenlaan 26/1 (Oud Moederhuis)

Convent2

De Warande
Warandestraat 42, Turnhout

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

College van burgemeester en schepenen

van 18 tot 19 uur
voorlaatste maandag van de maand 

 

Op afspraak via tel.  014-24 66 66

OCMW Sociale dienst 
iedere dinsdag van 10 tot 12 uur

Dorpshuis Noorderwijk
Ring 26

College van burgemeester en schepenen

van 18 tot 19 uur
laatste maandag van de maand 

 

Dorpshuis Morkhoven
Dorp 12
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Foto: Michiel Vanhoudt

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

Ÿ Van 14 tot 16 uur is het wedstrijdbad een pretbad met veel spelmateriaal (uitgezonderd in het weekend en op feestdagen).

Ÿ Het recreatiedomein is elke dag open vanaf 9 uur. Het eerste uur kunt u enkel gebruik maken van de speeltuin. 
Openingstijden zomervakantie (29/6 -1/9)

Ÿ De zwembaden en het sport- en spelaanbod zijn open van 10 tot 20 uur. 

Gesloten op maandag 10 juni, donderdag 
11 juli, donderdag 15 en vrijdag 16 
augustus

Gesloten op maandag 10 juni, donderdag 
1 en vrijdag 2 augustus. Op 11 en 21 juli 
en 15 augustus open van 10 tot 14 uur.

Gesloten op maandag 10 juni, donderdag 
11 juli, donderdag 1, vrijdag 2 en 
donderdag 15 augustus

Gesloten op maandag 10 juni

Gesloten op donderdag 11 juli en 
donderdag 15 augustus

Gesloten op maandag 10 juni, donderdag 
11 en vrijdag 12 juli en van 12 tot 16 
augustus

Gesloten op maandag 10 juni, donderdag 
11 juli, donderdag 15 en vrijdag 16 
augustus

Gesloten op maandag 10 juni, donderdag 
11 juli, donderdag 15 en vrijdag 16 
augustus

Gesloten op maandag 10 juni, donderdag 
11 juli, donderdag 15 en vrijdag 16 
augustus

Gesloten op maandag 10 juni, donderdag 
11 juli en donderdag 15 augustus

Gesloten op maandag 10 juni, donderdag 
11 juli en donderdag 15 augustus

Gesloten op maandag 10 juni, donderdag 
11 juli, donderdag 15 en vrijdag 16 
augustus

Gesloten op donderdag 11 juli en van 15 
augustus tot 26 augustus

Gesloten op maandag 10 juni, donderdag 
11 juli, donderdag 1 en donderdag 15 
augustus

In juli en 
augustus

10.00-14.00

28 juni, juli en augustus 2019

Gesloten op donderdag 11 juli en van 15 
augustus tot 26 augustus


