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DE ZOMER VAN HERENTALS
Ontdek alle tips voor een
prachtige zomer in eigen stad.
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Beste Herentalsenaren
Lieve mensen
Wat doet het deugd u terug tegen te komen in onze
mooie stad. Sinds de versoepeling van de maatregelen
op 8 juni is opnieuw onze vrijheid de regel en wat niet
mag de uitzondering. Er wordt hierdoor wel bij ons
allen een grote verantwoordelijkheid gelegd, want het
blijft essentieel om ons in deze nieuwe situatie, aan de
basisregels te houden om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Het blijft essentieel om de
hygiënemaatregelen aan te houden en vooral om
afstand te blijven houden.
Onze persoonlijke gezinsbubbel mag sinds begin juni
beperkt uitgebreid worden, maar naast deze tien
nauwere contacten blijft 1,5 meter afstand houden de
gouden regel. En dit baart me toch zorgen, in ons
enthousiasme als we toevallig vrienden, familie, buren
… tegenkomen, lijken we dit te vergeten. Ik vraag toch
heel uitdrukkelijk om hier samen echt aandacht aan te
blijven besteden. Op restaurant, in de winkel, op een
terras, op het werk of in een samenkomst met uw
geliefde vereniging … het blijft ons een beetje vreemd,
maar met wat discipline lukt het ons best met die
verdomde 1,5 meter afstandsregel. Dit is nu eenmaal
de prijs die we betalen voor onze herwonnen vrijheid.
Als we deze basisregels respecteren, belooft het een
mooie zomer te worden in Herentals. Het enthousiasme en de creativiteit van de leiders van onze jeugdverenigingen om onze kinderen van een aangepast, maar
toch bijzonder deugddoend kamp te kunnen laten
genieten is groot. Ik wens ze allemaal veel succes toe.
Ook de sportclubs en vele andere verenigingen hebben
de draad opgenomen en stelden hun programma bij
aan de nieuwe omstandigheden. Knap!
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De horecanten in onze stad en de deelgemeenten
breiden hun terrassen uit en geven iedereen de kans
om gezellig te genieten van de buitenlucht. Ook de
lokale winkeliers zijn zeer blij dat ze u opnieuw kunnen
verwelkomen. Vergeet trouwens niet dat de soldenperiode op 1 augustus start!
Onze stad heeft veel te bieden. In deze stadskrant
willen we u alvast prikkelen, maar er is nog veel meer!
Ontdek en geniet.
Uw burgemeester, Mien
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WETENSWAARD
Water besparen doet u zo
Hoogstwaarschijnlijk gaan we weer een droge zomer tegemoet, een zomer waarin elke druppel water telt. Op
www.vmm.be vonden we een heleboel tips om water te
besparen die u thuis kunt toepassen. U kunt bijvoorbeeld het
water dat u gebruikt hebt om groenten te spoelen, opvangen
en gebruiken om uw planten te gieten.

Provincie Antwerpen legt fietsweg
aan tussen Belgiëlaan en Kempisch
Kanaal

Wilt u uw tuin sproeien? Dan doet u dit beter een keer per
week een kwartier, dan elke dag vijf minuten. Maar wees
realistisch en verkwist niet nodeloos water voor een groen
gazon. Het is normaal dat een gazon al eens geel is in de zomer.
Het herstelt zich nadien relatief snel.
Valt er toch regen? Veel mensen hebben een regenwaterput
om het regenwater op te slaan. Hebt u geen plaats voor een
regenwaterput? Dan kunt u misschien een regenwaterton
plaatsen. Regentonnen vindt u in verschillende materialen
(plastic, hout, steen,...) en maten.
Meer informatie: www.vmm.be/waterbesparing

Kom kennismaken met de academie
voor beeldende kunst!

De realisatie van de fietsostrade Herentals-Balen (F105)
vordert goed. Verschillende fietsbruggen en -tunnels liggen al
op hun plaats en de eerste kilometers werden feestelijk
ingefietst. In de loop van augustus start de aannemer met de
aanleg van de fietsweg tussen de Belgiëlaan en de fietsbrug
over het Kempisch Kanaal. Als alles volgens planning verloopt,
zijn de werkzaamheden midden 2021 afgerond.
Wanneer het werk exact van start gaat, weten we op dit
moment nog niet. Kijk op www.herentals.be/wegen-enverkeer of hou de Facebookpagina van Antwerpen Fietsprovincie in de gaten voor de recentste informatie.

Inschrijven voor de Sportelweek kan
vanaf 10 augustus

Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus bent u tussen 10 en 17
uur welkom in de academie. De docenten en studenten van de
verschillende opleidingen staan klaar om al uw vragen te
beantwoorden. U kunt demonstraties bijwonen en deelnemen aan een rondleiding. Dit alles gebeurt uiteraard op een
veilige en aangepaste manier. Aarzel dus niet, kom ontdekken,
kennismaken en de sfeer opsnuiven. Neem alvast een
voorproefje op www.herentals.be/kunstacademie.
Meer informatie: Stedelijke Academie voor Beeldende en
Audiovisuele Kunst, Markgravenstraat 89, tel. 014-28 51 55,
www.herentals.be/kunstacademie
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Van 14 tot 18 september is het Sportelweek. Die week staat
sporten voor 55-plussers centraal. Een hele week kunt u gratis
deelnemen aan tal van activiteiten, zoals dansen, aquagym,
wandelen, fietsen, petanque, schilderen en tekenen samen
met de kleinkinderen, easyfit, fitplus, curvebowl, boksen en
nordic walking.
Als u aan minstens twee activiteiten deelneemt, krijgt u op
vrijdagmiddag tussen 11 en 13 uur gratis taart en koffie of
thee. Wie deelneemt aan minstens vijf activiteiten, ontvangt
een leuk gadget. Inschrijven kan vanaf 10 augustus om 9 uur
via de webshop en aan de balie van de dienst sport en jeugd.
Meer informatie en inschrijvingen:
www.herentals.be/sportelweek

Herenthoutseweg onderbroken
tijdens verplaatsing brug
Enkele maanden geleden startten de werkzaamheden aan de
brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg. Op 24
juni belandt het project in een nieuwe fase. Tijdens deze fase
verschuift de aannemer de bestaande brug een stukje in de
richting van de Aarschotseweg en wordt er een tijdelijke weg
aangelegd naar de verschoven brug. Op die manier kan al het
verkeer gebruik blijven maken van de oude brug terwijl de
nieuwe brug wordt opgebouwd.
Om dit mogelijk te maken is de Herenthoutseweg tijdelijk
onderbroken:
Ÿ Van 24 juni tot 9 juli voor gemotoriseerd verkeer
Ÿ Van 24 juni tot 2 juli voor fietsers en voetgangers
Het gemotoriseerde verkeer volgt een omleiding via de
nabijgelegen gewest- en autosnelwegen. Fietsers kunnen een
omleiding volgen via de jaagpaden en de Aarschotseweg. Voor
de omleiding en tijdelijke haltes van het openbaar vervoer
verwijzen we u graag door naar de website van De Lijn
(www.delijn.be).

Vlaamse muziek op 11 juli
Op zaterdag 11 juli vieren we de Vlaamse Feestdag met een
optreden van De Nootoplossing. Om 16 uur speelt deze lokale
band originele en bekende meezingers uit het Nederlandstalige hitarchief van de voorbije jaren. Allemaal muziek die u
wellicht zonder moeite kunt meebrullen. Een beperkt aantal
mensen kan het optreden bijwonen op het buitenplein van ’t
Schaliken. Wilt u er graag bij zijn? Reserveer dan snel een
plaatsje via het cultuurcentrum. Een ticket kost 4,50 euro
(twee drankjes of één wijn, cava of zwaar bier inbegrepen).
Hebt u geen ticket kunnen bemachtigen? Niet getreurd. Magic
Radio Herentals zendt het optreden live uit op www.magicradio.be en via de luidsprekers in de Zandstraat. U kunt het
optreden ook live volgen op de Facebookpagina van ’t
Schaliken. Via die Facebookpagina kunt u ook stemmen op uw
favoriete liedjes.
Meer informatie en tickets: cultuurcentrum ’t Schaliken,
Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be

Meer informatie: www.vlaamsewaterweg.be/
brug-herenthout

Komt u ook bloedgeven?
Hoe gezond is uw grond?

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
lanceert de Grote Grondvraag. Met die campagne wil OVAM
samen met u alle verontreinigde gronden in Vlaanderen
opsporen en weer gezond maken. Benieuwd hoe het gesteld is
met uw grond? Surf naar www.degrotegrondvraag.be en vul
uw adres in. Als blijkt dat uw grond een risicogrond is, dan
geeft OVAM stap voor stap aan wat u moet doen om de grond
te reinigen en weer gezond te maken.
Opgelet! We hebben vastgesteld dat niet alle gegevens op de
website correct zijn. Merkt u dat uw grond foutief werd
beoordeeld? Laat het ons weten via info@herentals.be en
stuur indien mogelijk de nodige documentatie mee. We
controleren de gegevens en zorgen voor een rechtzetting.

Ondanks de coronacrisis blijven de bloedinzamelingen
van het Rode Kruis zo veel mogelijk doorgaan. Bloed
blijft elke dag nodig, zeker nu ziekenhuizen opnieuw
niet-dringende behandelingen en operaties inplannen.
Wilt u graag doneren? Dat kan momenteel enkel na
afspraak. U kunt een afspraak maken via de website
(donorportaal.rodekruis.be) of via het gratis nummer
0800-777 00.
Datum

Uur

Locatie

Donderdag
9 juli

17.30-20.30

Parochiezaal
Morkhoven,
Goorstraat 1

Dinsdag
14 juli

17.30-20.30

Oud Zwembad
Noorderwijk,
Ring 9

Maandag
10 augustus

17.00-20.30

Zaal ’t Hof, Grote
Markt 41

Maandag
18 augustus

17.00-20.30

Zaal ’t Hof, Grote
Markt 41

Meer informatie: www.degrotegrondvraag.be
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HERENTALS FIETSSTAD

Leve koning Fiets!
Heeft u ook, net zoals zo veel Vlamingen, uw fiets (her)ontdekt tijdens de lockdown? Het is ons in ieder geval
opgevallen dat er in onze stad flink meer gefietst wordt. Top! Dat kunnen we alleen maar blijven aanmoedigen.
Natuurlijk hopen we dat u ook blijft fietsen nu we weer naar het werk of naar school mogen. Vergeet files en
parkeerstress met de wagen. Fietsen is zoveel leuker en ontspannender. Samen met de politie doen we er alles aan
om de fietser voldoende ruimte te geven in onze stad, zodat het veilig blijft voor iedereen.

Hou het veilig
We frissen voor u graag enkele belangrijke verkeersregels op:
Fietsers mogen met twee naast elkaar rijden. Binnen de
bebouwde kom mag u ook naast elkaar blijven fietsen als
er een wagen achter u rijdt. Enkel wanneer kruisen met
tegemoetkomend verkeer niet mogelijk is, moet u achter
elkaar fietsen.
Ÿ Fietsers mogen een eenrichtingsstraat in tegenovergestelde richting inrijden, als er een verkeersbord hangt dat dit
toestaat.
Ÿ Net zoals autobestuurders en bromfietsers, moet u als
fietser ook voorrang geven en stopborden respecteren.

Ÿ

6
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Groepen met minstens vijftien fietsers mogen steeds op de
rijbaan rijden. Fietst u alleen of in een kleinere groep, dan
moet u op het fietspad rijden als dat er is.
Ÿ Kinderen jongeren dan tien jaar mogen altijd op het
voetpad fietsen.
Ÿ Fietsers zijn zeer welkom In een woonerf, zoals bijvoorbeeld het centrum van Herentals. Houd er wel rekening
mee dat u ook met de fiets niet harder mag rijden dan 20
kilometer per uur en voorrang moet verlenen aan voetgangers.
Ÿ

Veel fietsplezier!

Samen in het verkeer
Of we nu voetganger, fietser of andere weggebruiker zijn, we
maken met zijn allen samen gebruik van het openbaar
domein, en daarover maken we afspraken. De verkeersregels
zijn onmisbaar, maar ook hoffelijkheid en begrip voor elkaar is
belangrijk. Kinderen of ouderen met de fiets, de school die net
uit is, volle winkeltassen, … Het kan behoorlijk druk zijn op
straat. Door de regels te respecteren maken we het voor
iedereen veiliger en aangenamer.

Op de fiets naar de winkel
De handelaars van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
heten hun klanten van harte welkom. Spring dus op uw fiets
om uw boodschappen te doen. Op de Grote Markt en aan de
Zandpoort werden extra fietsenstallingen geplaatst. U hoeft
uw fiets dus niet op het trottoir te stallen. Dat blijft op die
manier vrij en biedt genoeg afstand tussen de wandelaars.

Dag fietser, we zien u graag
We zien u graag fietsen in het woonerf van het kernwinkelgebied en uw dagelijkse boodschappen doen of
sinds kort uw favoriete terrasje of restaurant bezoeken
met de fiets. Ook op weg naar uw huis, werk, vrienden,
familie of gewoon tijdens een ontspannen tocht zien
we u graag fietsen. Uw eigen conditie en het milieu
plukken er de vruchten van.
Binnenkort maken we dat in het straatbeeld voor
iedereen duidelijk met kleurrijke affiches. Daarnaast
beseffen we dat er nog veel werk aan de winkel is om
structurele aanpassingen uit te voeren om het fietscomfort fors te verbeteren. Hiervoor staan een pak
projecten, die u zelf ook mee aanstipte tijdens de
opmaak van ons stadsplan, in de steiger. We maken hier
de komende jaren graag werk van.

Het kernwinkelgebied is op dit moment ingericht als een
woonerf, wat veiliger is voor fietsers en voetgangers.
Automobilisten, fietsers en bromfietsers mogen er niet sneller
rijden dan 20 kilometer per uur. Voetgangers mogen de hele
breedte van de openbare weg gebruiken, maar mogen het
verkeer niet nodeloos belemmeren.

Laat uw fiets gratis graveren
Hebt u een nieuwe fiets gekocht? Vergeet dan niet om uw
rijksregisternummer erop te laten zetten. Dat maakt uw
fiets herkenbaar en schrikt dieven af. Wordt uw fiets toch
gestolen, dan vindt u hem gemakkelijker terug.
De gemeenschapswachten staan voor u klaar tijdens de
maandelijkse fietsgraveersessies aan het station en in het
verkeerspark. In de zomer komen zij ook naar de
Dorpshuizen van Noorderwijk en Morkhoven. U kunt uw
rijksregisternummer in uw fiets laten graveren of u kunt
kiezen voor een niet-verwijderbare sticker.
Om niet te hoeven wachten, kunt u zich inschrijven via
www.herentals.be/fietsgraveren of via tel. 014-24 66 42.
Het fietsgraveren is gratis, en bovendien verloot het
stadsbestuur elke maand een Herentalse Cadeaucheque
onder de deelnemers.

Datum

Uur

Locatie

Woensdag
1 juli

13.00-15.00

Dorpshuis
Morkhoven
(Dorp 12)

Zaterdag
18 juli

13.00-16.00

Verkeerspark
(Vorselaarsebaan 50)

Woensdag
5 augustus

13.00-15.00

Dorpshuis
Noorderwijk
(Ring 26)

Woensdag
19 augustus

12.00-15.00

Fietspunt
(Stationsplein 1)

Meer informatie: www.herentals.be/fietsgraveren
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PAASKERMIS

HANDELSHART HERENTALS

Kom veilig winkelen, eten en drinken 2020
We kunnen weer naar de winkel, op restaurant en op café. De meer dan 600 Herentalse handelszaken zijn blij dat ze
u opnieuw kunnen verwelkomen, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften. De stad en de handelaarsvereniging vzw Handelshart stelden alles in het werk om hen te steunen bij een veilige herstart.
Om de herstart van de handelszaken in het stadscentrum veilig
te laten verlopen, heeft de stad het verkeersreglement tijdelijk
aangepast.
Heel het kernwinkelgebied is een woonerf, waar auto’s
stapvoets moeten rijden. Dat wil zeggen dat u als voetganger
de volledige breedte van de straat mag gebruiken om rustig
door de winkelstraten te kuieren en elkaar veilig te kruisen.
Komt u met de fiets? Stal uw fiets dan veilig en comfortabel in
een van de vele fietsenstallingen. Op die manier blijven de
voetpaden vrij voor shoppers.
Als u met de auto komt, moet u stapvoets rijden in het
centrum. U kunt één uur gratis parkeren op de Grote Markt en
op de parkeerterreinen aan het Stadspark en de SintWaldetrudiskerk. U moet wel een gratis ticket nemen aan de
parkeerautomaat en dit achter uw voorruit leggen. Hebt u
meer tijd nodig? Dan kunt u onbeperkt gratis parkeren op de
Augustijnenlaan en aan het administratief centrum.

www.handelshart.be
Ook de markten zijn weer open
De herstart van de vrijdag- en de zondagmarkt is vlekkeloos
verlopen. De vrijdagmarkt ziet er voorlopig wel anders uit dan
normaal. De markt vindt plaats op de Augustijnenlaan, tussen
het Hofkwartier en de inrit van Delhaize, en dit aan beide
kanten van de weg. Op die manier kunnen marktbezoekers
een lus maken en hoeven ze elkaar niet te kruisen. Er is ook
voldoende ruimte om de kramen met de nodige afstand van
elkaar te plaatsen.
Omdat er niet meer dan vijftig kramen op de markt mogen
staan, werken de marktkramers met een beurtrol. Deze
oplossing kwam uit de bus na overleg met de marktkramers
zelf. Het stadsbestuur zorgt er wel voor dat elk type kraam elke
week vertegenwoordigd is. U kunt dus elke week op de markt
terecht voor brood, vis, kleding, bloemen, …
We vragen u om tijdens uw marktbezoek een veilige afstand
van elkaar te houden en de juiste wandelrichting te volgen.
Probeer op de zondagmarkt het drukste moment (tussen 9.30
en 10.30 uur) te vermijden. Bent u ziek? Blijf dan thuis en vraag
hulp aan de boodschappendienst (tel. 014-28 20 00).

8
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Herentals wordt terrasjesparadijs
Op 8 juni mochten de Herentalse horeca-uitbaters opnieuw
hun deuren openen. Sinds deze heropening hebben de
cafébazen en restaurantuitbaters er alles aan gedaan om van
Herentals een echt terrasjesparadijs te maken. En dat is zonder
meer gelukt. Het aantal terrassen breidde mooi uit in de stad
en in de deelgemeenten en dat geeft iedereen de kans om
deze zomer gezellig te genieten van de buitenlucht.
Naast de uitbreiding van bestaande terrassen rijzen op
verschillende plaatsen in onze stad pop-upzomerbars op. De
kers op de taart is de grote zomerlounge met animatiezone op
de zuidkant van de Grote Markt.
Om alles veilig te laten verlopen, volgen de horeca-uitbaters
nauwgezet de opgelegde maatregelen waarbij sociale afstand
en hygiëne centraal staan. De aangepaste verkeerssituatie in
het centrum zorgt voor een verkeersveilige omgeving.

De fairtrade-pop-upzomerbar
zoekt verenigingen
De drie laatste weekends van augustus wordt het
Koetshuis en het omliggende terras in het Stadspark op
vrijdag, zaterdag en zondag een fairtrade-pop-upzomerbar. De Oxfam Wereldwinkel zoekt Herentalse
verenigingen die willen samenwerken. De Wereldwinkel zorgt voor de dranken en versnaperingen,
terwijl de vereniging de uitbating van de zomerbar
verzorgt en de opbrengst mag houden.
Wilt uw vereniging op 14, 15, 16, 21, 23 of 30 augustus
een dag of een volledig weekend de handen uit de
mouwen steken? Stuur dan een e-mail naar wereld@
herentals.be.

Hopelijk wordt het een mooie zomer en kunnen we met zijn
allen genieten van onze familie, onze vrienden en onze mooie
omgeving. Dat hebben we nu wel verdiend.
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OP STAP IN EIGEN STAD

Trek eropuit, te voet of met de fiets
Herentals is een paradijs voor wie van wandelen en fietsen houdt. Onze stad en onze deelgemeenten kennen veel
rustige wegen, prachtige bossen, indrukwekkende monumenten en verborgen pareltjes waarlangs het aangenaam
wandelen en fietsen is. Ideaal dus om erop uit te trekken.

Fietsen
Het stadscentrum is de ideale uitvalsbasis voor een fikse tocht
door het groene hart van de Antwerpse Kempen. Daarvoor
kunt u gebruikmaken van het fietsknooppuntennetwerk. Het
netwerk telt zo’n tweeduizend kilometer prima fietspaden,
die u naar hartenlust combineert door knooppunten met
elkaar te verbinden.
Door de centrale ligging in de provincie vindt u in Herentals
heel gemakkelijk aansluiting op het netwerk. De kaart, die de
hele Antwerpse Kempen bestrijkt, kost 9,95 euro en is te koop
op de dienst toerisme. U kunt uw route ook samenstellen via
www.fietsnet.be.
In het kantoor van de dienst toerisme kunt u ook de nieuwe,
gratis fietsgids Antwerpse Kempen krijgen. Die staat boordevol fietsroutes en toeristische tips.

10
4
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Nieuwe fietsroute langs erfgoedlocaties
Trappen door gisteren en vandaag is een nieuwe, gratis
fietskaart van projectvereniging Kempens Karakter. De
kaart bevat drie fietsroutes door elf Kempense
gemeenten. De routes zijn gebaseerd op het vernieuwde knooppuntennetwerk. Onderweg fietst u langs
enkele bijzondere erfgoedlocaties. In de uitvouwbare
kaart leest u het verhaal achter elke plek, met foto’s uit
de oude doos.
U kunt de fietskaart downloaden op www.kempenskarakter.be/fietsbrochure of u kunt ze ophalen in het
kantoor van de dienst toerisme.

Wandelen
Herentals is ook een ideale uitvalsbasis als u van een flinke
wandeling houdt. In het noorden van de stad kunt u aansluiten
op het wandelnetwerk Kempense Heuvelrug, goed voor 250
kilometer bewegwijzerde wandelroutes in Herentals,
Kasterlee en Retie. De bijbehorende kaart is voor 8 euro te
koop bij de dienst toerisme.
Hebt u zin in een themawandeling? Ontdek Kruisberg en de
Netevallei is een korte wandeling van 2 kilometer die u langs
religieus erfgoed in het bosgebied leidt. Wilt u liever een iets
langer traject? Kies dan voor Puur natuur, een wandeling van 6
kilometer waarbij u het moois van de vallei van de Kleine Nete
en de Kempense Heuvelrug kunt ontdekken. Beide wandelingen starten aan het parkeerterrein van de Wijngaard. U kunt de
brochure gratis verkrijgen bij de dienst toerisme.
In Noorderwijk kunt u een bewegwijzerde wandeling maken
die start achter het Dorpshuis (Ring 9). De wandeling is een van
drie wandellussen in het bosgebied Teunenberg-Nieuwe
Hoeve dat ook de buurgemeenten Olen en Oevel bestrijkt. U
kunt het plannetje gratis verkrijgen bij de dienst toerisme of
downloaden op www.herentals.be/toerisme.

Stuur ons uw mooiste plekje in
Herentals

Stuit u op een uitzonderlijk mooi plekje tijdens uw
wandel- of fietstocht door de Herentalse natuur ? Laat
iedereen ervan genieten! Stuur ons de locatie en een
foto door via www.herentals.be/mooiste-plekjes. Wij
bundelen de inzendingen in een overzichtelijke kaart
zodat we met z’n allen kunnen genieten van al dat
moois.

Zomerwandelingen in het Neteland
In juli en augustus kunt u elke zondag gratis deelnemen aan een zomerwandeling. Een ervaren gids neemt u mee langs de mooiste
plekjes van het Neteland. Er zijn telkens twee wandelingen: om 10 uur en om 14 uur. Wegens de huidige veiligheidsmaatregelen
moet u zich vooraf inschrijven bij de dienst toerisme (tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be).

Datum

Wandeling

Start- en vertrekpunt

Afstand

Zondag 5 juli

Een stad, een kruispunt, een vloek of een
zegen?

Lakenhal
Grote Markt z/n, Herentals

5 km

Zondag 12 juli

Historische natuurwandeling
Op zoek naar Estel

Dienst toerisme
Astridplein 3, Grobbendonk

8 km

Zondag 19 juli

Zenwandeling in het Olens Broek

Roerdompstraat 2
Olen

7 km

Zondag 26 juli

Kasteelwandeling, een tocht door de tijd

Sportcentrum De Dreef
Oostakker, Vorselaar

7 km

Zondag 2 augustus

Op stap in de bossen door Witbos

Golfclub Witbos
Witbos 1, Noorderwijk

7 km

Zondag 9 augustus

Nabij de molen

Onze-Lieve-Vrouwekerk
Dorp 60, Bouwel

6 km

Zondag 16 augustus

Natuurpad Lovenhoek, verrassend veelzijdig

Kruispunt Pallaard-Heirbaan
Vorselaar

5,5 km

Zondag 23 augustus

In het achterland van de groene Nete

VOC Neteland
Langstraat 29/001, Herenthout

9,5 km

Zondag 30 augustus

Natuurwandeling op de Kempense Heuvelrug

Tennisclub Ter Heyde
Lichtaartseweg 216, Herentals

7 km
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OP STAP IN EIGEN STAD
Zomerse zoektochten
Wilt u het benenwerk combineren met iets meer denkwerk?
Neem dan deel aan een van de zomerse zoektochten.
U kunt kiezen uit drie nieuwe wandelzoektochten. Met de
fotozoektocht van Hondenschool Sint-Bavo kunt u zich
verdiepen in de geschiedenis en de monumenten van onze
stad. Herentaldum maakte dan weer een historische zoektocht over de Duitse bezetting in 1940-1944. Verder zorgt de
Noorderwijkse Wijk 3 voor ontdekkingsplezier in onze groene
deelgemeenten Noorderwijk en Morkhoven.
De dienst toerisme maakte ook opnieuw een fietszoektocht.
Deze tocht van ongeveer 35 kilometer neemt u mee via het
kanaal naar Grobbendonk, Bouwel en Nijlen en terug via
Herenthout en Noorderwijk.
De brochures van de zoektochten kosten elk 3 euro en zijn te
koop bij de dienst toerisme. Wilt u kans maken op een mooie
prijs? Beantwoord de vragen en lever het formulier uiterlijk op
4 oktober in.
Speciaal voor kinderen is er de avontuurlijke zoektocht Op
stap met Stek en Stip. Deze vertrekt op de Grote Markt en gaat
langs de drie Herentalse parken. Onderweg voeren de
kinderen leuke opdrachten uit. Aan het einde van de tocht
wacht hun een beloning. Ook deze brochure kost 3 euro.

Zwemmen en spelen in het Netepark
De speeltuin van het Netepark is sinds 12 juni weer open.
Op 1 juli openen ook de zwembaden en de rest van het
domein met het BMX-parcours, trampolines en minigolf.
Vanaf dan is het recreatiedomein elke dag open vanaf 9
uur. Het eerste uur kunt u enkel gebruik maken van de
speeltuin. De zwembaden en het sport- en spelaanbod zijn
open van 10 tot 20 uur.
Vanwege het coronavirus zullen we de toegang tot het
domein op hoogdagen waarschijnlijk moeten beperken. U
vindt de laatste informatie op www.netepark.be. Om
coronaproof spel- en zwemplezier te garanderen, vragen
we aan iedereen om de maatregelen na te leven.
Nieuw! Speeltuin gratis voor Herentalsenaren
Als de zwembaden weer open zijn, verhuist de kassa van
het Netepark naar de zomeringang van het domein. Vanaf
dit jaar moet u als Herentalsenaar enkel betalen als u
gebruik wilt maken van de zwembaden. De toegang tot de
speeltuin blijft tijdens de hele zomerperiode gratis voor
alle inwoners van Herentals.

4
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Zwembaden en recreatiedomein Netepark,
Vorselaarsebaan 56, tel. 014-85 97 10, www.netepark.be

Toeristentoren

Art Center Hugo Voeten

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

Op avontuur door de Kempen
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.
De Waterral, gsm 0475-39 20 74, www.dewaterral.be

City Golf
Op dinsdag 14 juli en dinsdag 5 augustus kunt u onze stad al
golfend verkennen! Na een korte golfinitiatie neemt de
instructeur u mee naar enkele leuke plekken om er een balletje
te slaan. Zo komt u op verrassende plaatsen en verneemt u
leuke weetjes over onze stad. Deelnemen kost 20 euro per
persoon. Vooraf inschrijven is verplicht.

Het Art Center Hugo Voeten is een unieke locatie in het groene
hart van de Kempen. De industriële architectuur verraadt dat
deze plek ooit een graanfabriek was. Vandaag herbergt het
complex de privécollectie van ondernemer Hugo Voeten
(1940–2017). Hij was een gepassioneerd kunstverzamelaar
met een eclectische smaak. Zijn collectie omvat parels uit de
moderne en hedendaagse kunst met werk van onder meer
Panamarenko, Frans Masereel, Léon Spilliaert, Ciprian
Muresan en Thierry De Cordier.

City Golf Tours, gsm 0498-39 56 94, www.city-golf.be

Tot eind augustus is het Art Center elke donderdag open.
Gedurende 90 minuten kunt de unieke collectie op eigen
houtje leren kennen via een vast wandelparcours door het
museum. U moet vooraf reserveren en betalen via de website.
Een ticket kost 10 euro.

Hidrodoe

Art Center Hugo Voeten, Vennen 22, tel. 014-22 91 18,
www.artcenter.hugovoeten.org

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.
Op zondag 5 juli opent Hidrodoe opnieuw de deuren. Tot dan
zorgt Hidrodoe via de website voor een goede portie waterpret. U vindt er onder meer enkele toffe waterexperimenten
die kinderen thuis kunnen uitvoeren. Verder kunt u er twee
wandelingen downloaden: de kleuterwandeling met professor Tack en het Hidrodoe-pad. Beide wandelingen vertrekken
en eindigen aan Hidrodoe. Onderweg voert u allerlei leuke
opdrachtjes uit.
Hidrodoe (PIDPA), Haanheuvel 7, tel. 014-44 26 58,
www.hidrodoe.be

Openingstijden infokantoor
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, worden de
openingstijden van het infokantoor toerisme in de
zomer uitgebreid. Het kantoor is heel het jaar open van
dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 uur tot
16 uur, en op zaterdag van 10 tot 14 uur. In juli en
augustus is het kantoor ook op zon- en feestdagen
open van 10 tot 14 uur.
Dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,
toerisme@herentals.be, www.herentals.be/toerisme
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JEUGD
Sport en spel in de zomer

24-28 augustus

17-21 augustus

10-14 augustus

3-7 augustus

27-31 juli

20-24 juli

13-17 juli

6-10 juli

Bent u op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding voor uw kinderen tijdens de zomervakantie? Dan bieden de
sportkampen en de speelpleinwerkingen de perfecte oplossing. De verschillende werkingen bezorgen de kinderen
een creatieve, speelse of sportieve vakantie. Ze spelen, sporten en ravotten er met leeftijdsgenoten, onder het
toezicht van enthousiaste begeleiders. U vindt alle informatie op www.herentals.be/vakantie.

Sport- en themakampen
°2004-2014
Kleutersportweken
°2015-2016
Turbozwemmen
Speelplein Herentals
°2005-2015

Gesloten
21/7

Speelplein Herentals voor kleuters
°2015-2016

Gesloten
21/7

Speelplein Noorderwijk en Morkhoven
°2008-2015

Gesloten
21/7

Buurtspeelplein Diependaal
°2008-2015

Gesloten
21/7

Gesloten
21/7
Gesloten
21/7

Zomeraanbod in een ander kleedje
Ons jeugdaanbod ziet er deze zomer een beetje anders uit. Om
de veiligheid van de kinderen en de begeleiders te garanderen,
werken we in bubbels van maximaal vijftig personen en
nemen we de coronarichtlijnen ter harte. Om voldoende
bubbels te creëren, worden de werkingen verspreid over
verschillende locaties.

Van 17 tot 21 augustus
kunnen kinderen vanaf vier
jaar een reeks turbozwemmen volgen in het Netepark.
De lessen vinden plaats in de
voormiddag en duren 45 minuten.

De sport- en themakampen zullen niet alleen plaatsvinden
in sportcomplex De Vossenberg, maar ook in de Stedelijke
Academie voor Beeldende Kunst, Basisschool Wijngaard
en kOsh Campus Scheppersstraat.
Ÿ De speelpleinwerking in Herentals zal niet alleen gebruik
maken van Basisschool Wijngaard maar ook van Basisschool De Vesten, Basisschool Ibis en het Gidsenlokaal op
Kleerroos.
Ÿ De speelpleinwerkingen in Noorderwijk, Morkhoven en
Diependaal blijven op hun vertrouwde locaties.
Ÿ De Speelbus blijft deze zomer op stal. De bubbel van
maximaal vijftig personen kan niet gegarandeerd worden
binnen de eigenheid van deze werking.

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
kunnen zich vervolmaken.
Heeft uw kind nog geen zwemlessen gevolgd bij de stad, neem
dan eerst telefonisch contact op met de dienst sport en jeugd.
Zo kunnen we bepalen in welke groep uw kind kan starten.

Meer informatie: www.herentals.be/vakantie

Meer informatie: www.herentals.be/zwemlessen

Ÿ
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Heeft uw kind al wel deelgenomen aan zwemlessen van de
stad of al een testmoment gedaan, dan kunt u uw kind gewoon
inschrijven voor de lessenreeks. Dat kan van maandag 20 juli
om 18 uur tot woensdag 5 augustus om 18 uur.

Veilig spelen in de speelstraten
Deze zomer zijn er vijftien speelstraten in Herentals. Daar
kunnen de kinderen tussen 12 en 21 uur zorgeloos spelen.
Uiteraard blijven de coronamaatregelen ook hier gelden. De
stad levert dranghekken, die de buurtbewoners zelf plaatsen
en wegnemen. In de meeste straten worden de dranghekken
zo geplaatst dat plaatselijk verkeer er met lage snelheid langs
kan rijden. Zes straten worden doodlopend gemaakt en zijn
enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.
op www.herentals.be/speelstraten vindt u een overzicht.

Zomeracademie voor kinderen
De Academie voor Beeldende Kunst organiseert deze
zomer voor het eerst een artistiek zomerkamp voor
kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De zomeracademie
vindt van 24 tot 28 augustus plaats in de academie
(Markgravenstraat 89), elke dag van 9 tot 16 uur.
Deelnemen is gratis. Schrijf uw kind voor 1 augustus in
via www.herentals.be/zomeracademie. Opgelet: er
kunnen slechts dertig kinderen deelnemen.
Meer informatie: tel. 014-28 51 55,
www.herentals.be/kunstacademie

Meer informatie
sport en jeugd, Markgravenstraat 107,
tel. 014-21 21 86, info@herentals.be,
www.facook.com/sportenjeugd.herentals
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BIBLIOTHEEK
De bib is open
Sinds 8 juni kunt u opnieuw in de bibliotheek terecht tijdens de
normale openingsuren, dus ook op zaterdag. U kunt opnieuw
zelf uw materialen komen uitkiezen en beperkt gebruikmaken
van de computers met internet. Materiaal inleveren kan enkel
via de inleverschuif.
Om alles veilig te laten verlopen, moet u de algemene
hygiënemaatregelen volgen en bij het binnenkomen een
winkelmandje nemen. Deze mandjes worden na elk gebruik
door een bibliotheekmedewerker ontsmet. Zijn de winkelmandjes op, dan moet u even wachten. Er is slechts één
bezoeker per gezin toegelaten. Kinderen jonger dan twaalf
jaar mogen wel begeleid worden door een volwassene.

Zomerlezen: een verfrissende duik …
in boeken!
Wordt uw kind ook lid van de club van het zomerlezen? Lezen is
leuk en het kan overal: in bed, op het strand, in de schaduw op
een terras of in de tent. In één klap oefenen kinderen ook hun
leesvaardigheid. Een mooie bonus!
In de bib vindt u honderden toffe boeken voor kinderen van
zes tot twaalf jaar. Er is er voor ieder wat wils en kinderen
kunnen gratis lid worden. Kom dus tijdens de vakantie zeker
eens langs! De kinderen krijgen er nog een toffe bladwijzer
bovenop.
Op zoek naar leestips? Kijk op herentals.bibliotheek.be of
snuister door het zomerlezen-boekenstandje in de bib.

We vragen u ook om uw bibliotheekbezoek te beperken tot
een halfuur. U kunt uw bezoek thuis voorbereiden door in de
onlinecatalogus (herentals.bibliotheek.be) op te zoeken wat u
wilt meenemen. Zo kunt u in de bib zelf gericht uw boeken,
cd’s, dvd’s, … uitkiezen en hoeft u niet te veel materialen vast
te nemen.

Lezen wordt extra leuk door de boekenbingo. Meedoen is
simpel: druk de bingo af via de website van de bib, of haal hem
op bij de bibliotheek. Voer een aantal van de opdrachten uit en
maak kans op een leuk (gezelschaps)spel. Deelnemen kan van
1 juli tot 6 september.

Ga mee op zoek naar de schatten
van Vlieg

Nog geen Boekstart-pakket
ontvangen?
Met lezen kunt u niet vroeg genoeg beginnen. Daarom is
voorlezen ook zo’n aanrader: het stimuleert de taalontwikkeling van uw kind en zorgt ook nog eens voor knusse momenten
samen. Boekstart promoot deze momenten door het verdelen
van baby- en peuterpakketten.

Joepie! Ook dit jaar heeft Vlieg een schat verstopt in de bib van
Herentals en Noorderwijk. Het thema van de zoektocht is:
Hoor jij wat ik hoor? Hebt u kinderen tussen twee en twaalf
jaar oud? Kom naar de bib, spits uw oren en ga samen op zoek.
U kunt een deelnameformulier krijgen aan de infobalie. De
opdrachten vinden allemaal plaats in de onmiddellijke
omgeving.
Hebben uw kinderen de smaak te pakken? Ook in de andere
Netelandgemeenten kunnen ze schatzoeken. Kinderen die
meedoen aan minstens drie zoektochten van Neteland en drie
stempels verzamelen op hun stempelkaart, krijgen een leuke
verrassing.
Meer informatie: www.schattenvanvlieg.be
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Normaal gesproken ontvangt u bij het consultatiebureau van
Kind en Gezin een babypakket of een bon waarmee u een
peuterpakket kunt afhalen in de bib. Maar de afgelopen
maanden waren zowel de consultatiebureaus als de bibliotheek niet op de normale manier toegankelijk. Er zijn dus veel
mensen die hun baby- of peuterpakket nog niet ontvangen
hebben. Hebt u nog een bon liggen, dan kunt u hem alvast in
de bibliotheek komen omwisselen. Voor de andere ouders
onderzoeken we hoe we de Boekstart-pakketten alsnog
kunnen bezorgen.

Meer informatie
Bibliotheek Herentals, Gildelaan 13,
tel. 014-85 97 50, herentals.bibliotheek.be
Uitleenpost Noorderwijk, Ring 26

Geniet van de luisterverhalen van De Verhalenweverij
Zin in een mooi, grappig of ontroerend verhaal? Deze zomer fietst de bibliotheek samen met De Verhalenweverij door
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Hun fietstas zit vol verhalen! Van maandag 6 juli tot zaterdag 29 augustus kunt u
samen met uw kinderen op verschillende plaatsen komen luisteren. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. We
zorgen ervoor dat u op een veilige afstand van elkaar kunt zitten. Bij groot succes kan het zijn dat de vertellers u zullen
vragen om even te wachten tot er weer plaats is. Bij regen vertellen we niet.
Datum

Uur

Adres

maandag 6 juli

18.30 -19.30 uur

Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26

woensdag 8 juli

14.30 -15.30 uur

Bibliotheek, Gildelaan 13

zaterdag 11 juli

14.30 -15.30 uur

De Boekerij, Berkenlaan 19

maandag 13 juli

18.30 -19.30 uur

Koetshuis Stadspark, Belgiëlaan z/n

woensdag 15 juli

14.30 -15.30 uur

Wijkcentrum De Gagel, Gagelstraat 36

zaterdag 18 juli

14.30 -15.30 uur

Vzw De Dorpel, Boerenkrijglaan 16

maandag 20 juli

18.30 -19.30 uur

Dorpshuis Morkhoven, Dorp 12

woendag 22 juli

14.30 -15.30 uur

Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132

zaterdag 25 juli

14.30 -15.30 uur

Tekenacademie, Markgravenstraat 89

maandag 27 juli

18.30 -19.30 uur

Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26

woensdag 29 juli

14.30 -15.30 uur

Bibliotheek, Gildelaan 13

zaterdag 1 augustus

14.30 -15.30 uur

De Boekerij, Berkenlaan 19

maandag 3 augustus

18.30 -19.30 uur

Koetshuis Stadspark, Belgiëlaan z/n

woensdag 5 augustus

14.30 -15.30 uur

Wijkcentrum De Gagel, Gagelstraat 36

zaterdag 8 augustus

14.30 -15.30 uur

Vzw De Dorpel, Boerenkrijglaan 16

maandag 10 augustus

18.30 -19.30 uur

Dorpshuis Morkhoven, Dorp 12

woensdag 12 augustus

14.30 -15.30 uur

Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132

zaterdag 15 augustus

14.30-15.30 uur

Tekenacademie, Markgravenstraat 89

maandag 17 augustus

18.30 -19.30 uur

Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26

woensdag 19 augustus

14.30 -15.30 uur

Bibliotheek, Gildelaan 13

zaterdag 22 augustus

14.30 -15.30 uur

De Boekerij, Berkenlaan 19

maandag 24 augustus

18.30 -19.30 uur

Koetshuis Stadspark, Belgiëlaan z/n

woensdag 26 augustus

14.30-15.30 uur

Wijkcentrum De Gagel, Gagelstraat 36

zaterdag 29 augustus

14.30 -15.30 uur

Vzw De Dorpel, Boerenkrijglaan 16
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN

RESERVEREN VERPLICHT: cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, www.schaliken.be

Donderse Dagen gaat door! De popoptredens in augustus moeten we weliswaar een beetje anders aanpakken dan
u gewend bent. Er zijn telkens twee optredens per avond. Die vinden zoals steeds plaats op het buitenplein. Omdat
er maar een beperkt aantal personen is toegelaten, moet u vooraf uw tickets aankopen (maximaal 10 per bubbel).
Een ticket kost 4,50 euro. In deze prijs zijn twee drankjes of één wijn, cava of zwaar bier inbegrepen.
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Los Callejeros

Guy Verlinde Trio

Donderdag 6 augustus om 19 en om 21 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Donderdag 13 augustus om 19 en om 21 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Los Callejeros combineert allerlei zuiderse klanken: reggae,
salsa, gipsy en ska. U hoort zelfs jazz- en rockinvloeden. Door
de opzwepende Balkanese zigeunerritmes kunt u onmogelijk
blijven stilstaan bij een concert van dit achttal. Tijdens hun
reizen door Zuid-Amerika lieten de muzikanten zich inspireren
door alles en iedereen op hun pad. Maar het zijn vooral hun
liveoptredens die hun reputatie hebben gevormd.

Het afgelopen decennium domineerde Guy Verlinde de
Belgische bluesscene en toerde met zijn band The Mighty
Gators non-stop door Europa. Nu treedt hij op met Nils De
Caster op viool, mandoline en lapsteel, en Oliver Vander
Bauwede op harmonica en gitaar. Een niet te missen concert
met luisterliedjes over liefde, verlies, hoop, wederopstanding,
… maar vooral over de positieve kracht van muziek.

Toegang: 4,50 euro (inclusief drankje)

Toegang: 4,50 euro (inclusief drankje)
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Koen Van Assche, Alex Johnson en
Jasper Depraetere
Beiaardconcerten
Donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 juli om 20 uur
op de Grote Markt
Koen Van Assche (1, 9 en 30 juli), Alex Johnson (16 juli) en
Jasper Depraetere (23 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 van op een terras op de Grote Markt.
Alex Johnson groeide op in Dallas, Texas. Hij won in 2019 de
prestigieuze beiaardwedstrijd Koningin Fabiola. Datzelfde jaar
behaalde Jasper Depraetere de tweede finaleplaats én de
publieksprijs.
Koen Van Assche is stadsbeiaardier van Antwerpen, Lier,
Turnhout en Herentals. Hij is ook voorzitter van de Vlaamse
Beiaard Vereniging en van de Beiaard Wereld Federatie.
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.

Franklin

Yo Yo Men - Blue Blot Tribute Band

Donderdag 20 augustus om 19 en om 21 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Donderdag 27 augustus om 19 en om 21 uur
Buitenplein cc ’t Schaliken

Drie onstuimige vrouwenstemmen en vier bezielde topmuzikanten brengen ode aan het epische oeuvre van Aretha
Franklin, de Queen of Soul. Knallers als Think, Chain of Fools en
Natural Woman maar evengoed meer verborgen parels
komen aan de beurt. De uitkomst is een show vol gospel, blues
en soul. De zevenkoppige band staat gretig klaar om Aretha's
ongebreidelde magie naar u door te sluizen.

Yo Yo Men brengt met tien muzikanten een tribute aan Blue
Blot. Een prachtige verrassing is zanger Charlie Belair, die met
zijn warme stem het diepe timbre van Luke Walter Jr. benadert. In de allereerste Blue Blot-bezetting was hij gitarist, maar
hij schreef ook de succesnummers No, No, No en Shopping for
Love. Bereid u voor op een stevige portie blunk, een swingend
samengaan van blues en funk.

Toegang: 4,50 euro (inclusief drankje)

Toegang: 4,50 euro (inclusief drankje)
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CULTUURCENTRUM ’T SCHALIKEN
Zomerfilm
Op de laatste twee vrijdagen van de zomervakantie kunt u genieten van een film op een unieke openluchtlocatie. Omdat er maar een beperkt aantal personen is toegelaten, moet u vooraf uw tickets aankopen bij het
cultuurcentrum (maximaal 10 per bubbel). Tip: breng uw eigen stoel en een deken mee.

Joker

Torpedo

Vrijdag 21 augustus om 21 uur
Golfclub Witbos, Noorderwijk

Vrijdag 28 augustus om 21 uur
Locatie nader te bepalen

Arthur Fleck heeft problemen om zijn weg te vinden in
een ontwricht Gotham. Overdag treedt hij op als
clown, ’s avonds probeert hij voet aan de grond te
krijgen als stand-upcomedian. Als blijkt dat hij zelf altijd
het mikpunt is van de grap, neemt hij één verkeerde
beslissing die een kettingreactie op gang brengt.

In 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog, krijgt een
groep Vlaamse rebellen een geheime opdracht. Zij
moeten met een gekaapte Duitse onderzeeër van
Congo naar de Verenigde Staten varen. Aan boord zit
een geheime lading waarmee de geallieerden de
oorlog wel eens zouden kunnen winnen.

Joker is een Amerikaanse misdaadfilm van regisseur
Todd Phillips. Joaquin Phoenix zet een buitengewoon
intense en huiveringwekkende versie neer van de
schurk uit de Batmanstrips.

Torpedo is een Belgische actiefilm van regisseur Sven
Huybrechts. Hij is aanwezig bij de vertoning. Na de film
volgt er een nabespreking en beantwoordt Sven
Huybrechts uw vragen.

Toegang: 4,50 euro (inclusief drankje)

Toegang: 4,50 euro (inclusief drankje)

Seizoen 2020-2021
Wegens de coronacrisis eindigde het cultuurseizoen enkele
maanden vroeger dan gepland, maar u kunt nu al uitkijken
naar seizoen 2020-2021. Cultuurcentrum 't Schaliken heeft
een programma vol humor, theater, muziek en literatuur
samengesteld.
Rekening houdend met de huidige richtlijnen rond maximumcapaciteiten en de noodzakelijke afstand tussen bezoekers,
geeft het cultuurcentrum nu al een beperkt aantal tickets vrij.
Is er een voorstelling uitverkocht? Laat u dan zeker op de
wachtlijst zetten. Het cultuurcentrum contacteert u als er
plaatsen vrijkomen.
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De ticketverkoop start op woensdag 24 juni om 20 uur. U kunt
dan online tickets bestellen. Vanaf dinsdag 30 juni om 9 uur
kunt u ook tickets bestellen via de telefoon, mail of aan de
balie. U kunt maximaal 10 tickets per klant bestellen.

Info en tickets
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be

IN BEELD

Foto: Steven Neyrinck

1

2

3

foto: Johan Jacobs

4

1 De heraanleg van binnengebied ’t Schaliken won op 9 juni de jaarlijkse Publieksprijs Publieke Ruimte. Een mooie opsteker
voor de stad die met dit project een prachtig stuk groen in onze binnenstad terug aan de inwoners schonk. We danken iedereen
die voor ons gestemd heeft.
2 De stad zette de Week van de Bij in de kijker met een groot spandoek in het Begijnhofpark. Het bloemrijke grasland in het park
is niet alleen mooi, het is ook een oase van nectar voor bijen. Wilt u mee zorg dragen voor de bijen? Draag uw steentje bij door
bomen en struiken in uw tuin te planten, planten te kweken op uw balkon of een geveltuin of groendak aan te leggen. Op
www.weekvandebij.be vindt u heel wat tips om zelf aan de slag te gaan.
3 Omdat de zwembaden van het Netepark de afgelopen maanden toch gesloten waren, maakte de stad van de gelegenheid
gebruik om het een en ander te renoveren. Zo werd onder meer de onderwaterverlichting in het wedstrijdbad vernieuwd,
werden de tegels hersteld, de muren en vloeren ontkalkt en kregen de startblokken een extra coating. De zwembaden zijn dus
tiptop in orde en hoeven in september niet te sluiten voor jaarlijks onderhoud.
4 Bij de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans kennen ze de streken van Alina ’de mol’ Churikova al heel lang. Alina is
al twaalf jaar een trouwe woordleerlinge aan onze Herentalse academie. We zijn dan ook ongelooflijk trots dat we een woordmol
in onze rangen hebben! Toneelspelen is trouwens doen alsof u níet doet alsof, en net dat deed ze fantastisch! Hip Hip Hip Ouzo!
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SPREEKUREN
Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken, dan kunt u zonder afspraak bij hen terecht tijdens de spreekuren.
Die vinden plaats in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30), in het Dorpshuis van Noorderwijk (Ring 26)
en het Dorpshuis van Morkhoven (Dorp 12). U kunt hen ook mailen om een afspraak te maken buiten deze uren.

burgemeester Mien Van Olmen
Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, burgerlijke stand, bevolking en
jubilarissen, communicatie en dienstverlening, burgerparticipatie, landbouw en plattelandsontwikkeling
Ÿ
Ÿ
Ÿ

iedere donderdag van 9 tot 10 uur in het administratief centrum
maandag 20 juli van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
na afspraak (burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be)

schepen Yoleen Van Camp
Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dierenwelzijn, sport
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

maandag 6, 13 en 27 juli en 3, 10, 17 en 24 augustus van 18 tot 19 uur in het administratief centrum
maandag 20 juli van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
maandag 31 augustus van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
na afspraak (schepen.yoleen.van.camp@herentals.be)

schepen Jan Michielsen
Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief, internationale
samenwerking, jumelages
Ÿ
Ÿ

maandag 24 augustus van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
na afspraak (schepen.jan.michielsen@herentals.be)

schepen Pascal Van Nueten
Ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen
maandag 6, 13, 20 en 27 juli en 3, 10, 17 en 31 augustus van 18 tot 19 uur in het administratief
centrum
Ÿ maandag 24 augustus van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
Ÿ na afspraak (schepen.pascal.van.nueten@herentals.be)
Ÿ

schepen Patrik De Cat
Financiën, kerkfabrieken, personeel
Ÿ
Ÿ

maandag 27 juli in het Dorpshuis van Morkhoven
na afspraak (schepen.patrik.de.cat@herentals.be)

schepen Stefan Verraedt
Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, patrimonium, ICT
maandag 6, 13 en 20 juli en 3, 10, 17, 24 en 31 augustus van 18 tot 19 uur in het administratief
centrum
Ÿ maandag 27 juli van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
Ÿ na afspraak (schepen.stefan.verraedt@herentals.be)
Ÿ

schepen Peter Bellens
Voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening | Welzijn, zorg en gezondheid, sociale
dienstverlening, sociale economie, sociale huisvesting en woonbeleid, senioren, kinderopvang,
gezondheid en preventie, gelijke kansen, personen met een handicap, AZH
Ÿ
Ÿ
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maandag 31 augustus van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
na afspraak (schepen.peter.bellens@herentals.be)

ZITDAGEN

CONTACT

De zitdagen in het administratief centrum en
Convent2 gaan voorlopig niet door.

STADSDIENSTEN
STADSLOKET - Augustijnenlaan 30

014-28 50 50

Juridisch advies nodig?

Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 89

014-28 51 55

Academie voor Muziek, Woord en Dans
Hikstraat 28

014-21 33 05

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-21 90 88

Dagopvang CADO Orchidee - Vorselaarsebaan 1

0474-55 09 24

Hebt u dringend nood aan een gesprek met een
advocaat? Dan kunt u elke werkdag tussen 14 en 16 uur
terecht bij de Advocatenlijn Turnhout op het nummer
0476-36 31 92.
U kunt ook een afspraak maken met de dienst rechtshulp van de stad (tel. 014-24 66 66). Deze dienst
bevindt zich in de Nederrij 133/A, naast het ziekenhuis.
Ook hier kunt u terecht voor gratis juridisch advies.

Een vraag over een uitkering of over uw
pensioen?
Inwoners van Herentals kunnen voor sommige zaken
ook terecht bij de medewerkers van dienstencentrum
Convent2 (Augustijnenlaan 26/1). Zij helpen u bij het
uitrekenen van uw pensioenleeftijd, een voorlopige
pensioenberekening of de aanvraag van uw pensioen.
Ook met vragen over sociale tegemoetkomingen kunt
u bij hen terecht.
Maak vooraf een afspraak via tel. 014-28 20 00 of
www.herentals.be/afspraak.

Dienstencentrum Convent2 - Augustijnenlaan 26/1
Infopunt senioren - Infopunt dementie

014-28 20 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Kringkruidenier - Lierseweg 132

014-24 66 84

Netepark - Vorselaarsebaan 56

014-85 97 10

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132

014-24 66 93

’t Peeseeke - Lierseweg 132

014-24 66 97

Rechtshulp (OCMW) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

Sociale dienst (OCMW) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Sport, jeugd en evenementen
De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk 8

014-28 50 50

Toerisme Herentals - Grote Markt 35

014-21 90 88

ANDERE DIENSTEN
Een vraag voor het Vlaams Woningfonds?
U kunt het Vlaams Woningfonds van de Grote
Gezinnen bereiken via tel. 03-238 60 34.

Belastingen

02-575 82 60

CardStop

070-344 344

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Diftar-informatielijn

0800-97 687

DocStop

Een vraag over uw belastingaangifte?
U kunt jaar niet terecht in het belastingkantoor om uw
belastingaangifte te laten invullen. U kunt wel een
afspraak maken met een medewerker van de FOD
Financiën om uw aangifte via de telefoon in te vullen.
Bel hiervoor uiterlijk op dinsdag 30 juni naar het
nummer 02 575 56 66.

Mobiele Lijnwinkel
De Mobiele Lijnwinkel staat wel weer op post.
U vindt de Lijnwinkel elke vrijdag van 8 tot 13
uur op de Augustijnenlaan, aan de toegangsweg van Delhaize.

00800-2123 2123

Politiezone Neteland - De Beukelaer-Pareinlaan 3

014-24 42 00

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Ziekenvervoer (niet dringend)
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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

DRINGENDE HULP
112

Politie, ziekenwagen en brandweer
Antigifcentrum
Gasgeur

Foto: Michiel Vanhoudt

070-245 245
0800-65 065
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

ADMINISTRATIEF
AFSPRAAK
CENTRUM
Gesloten op dinsdag 21 juli

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

09.00-12.00

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME
Op dinsdag 21 juli open
van 10 tot 14 uur

NA AFSPRAAK

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

BIBLIOTHEEK GILDELAAN
Gesloten op dinsdag 21 juli en
zaterdag 15 augustus

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK
Gesloten op zaterdag 15 augustus

18.00-20.00

RECYCLAGEPARK
AFSPRAAK
Gesloten op 11 juli, 21 juli en
15 augustus

ZA

ZO

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

In juli en
augustus
10.00-14.00

14.00-20.00

10.00-16.00

VR

14.00-16.00

10.00-12.00

09.00-18.00

09.00-16.30

09.00-16.30

09.00-12.00

HUMMELTJESHOF
Gesloten op 20 en 21 juli en van 10
tot en met 14 augustus

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

SPORT, JEUGD EN EVENEMENTEN
Gesloten op dinsdag 21 juli

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

13.00-16.00

09.00-12.00

STADSARCHIEF
AFSPRAAK
Gesloten op dinsdag 21 juli

09.00-12.00
13.00-16.00

STEDELIJKE WERKPLAATS AFSPRAAK
Gesloten op dinsdag 21 juli

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

SOCIALE DIENST
AFSPRAAK
Gesloten op dinsdag 21 juli

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-17.00

09.00-17.00

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

NA AFSPRAAK

DIENST RECHTSHULP
AFSPRAAK
Gesloten op dinsdag 21 juli

09.00-11.45

09.00-11.45

DIENSTENCENTRUM
CONVENT2
Gesloten op 20 en 21 juli

09.00-17.00

09.00-17.00

AFSPRAAK

08.30-14.30

09.00-17.00

KRINGKRUIDENIER
Gesloten
ONTMOETINGSRUIMTE DE CIRKEL
Gesloten
COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE
Gesloten op dinsdag 21 juli
NETEPARK
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13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

10.00-12.00

Sinds 12 juni is de speeltuin weer open. Op weekdagen kunt u er terecht vanaf 8 uur en tijdens het
weekend vanaf 9.30 uur.
Ÿ Op 1 juli openen ook de zwembaden en de rest van het domein (BMX-parcours, trampolines en
minigolf). Vanaf dan is het recreatiedomein elke dag open vanaf 9 uur. Het eerste uur kunt u enkel
gebruik maken van de speeltuin. De zwembaden en het sport- en spelaanbod zijn open van 10 tot
20 uur. Vanwege het coronavirus zullen we de toegang tot het domein op hoogdagen waarschijnlijk moeten beperken. U vindt de laatste informatie op www.netepark.be.
Ÿ

