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Supporter je mee voor onze nationale
voetbalhelden tijdens het komende EK? De cafés
in het centrum van onze stad plaatsen
andermaal een groot scherm om dit feest samen
te beleven.
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België - Italië
21u
Grote Markt op groot scherm

Het EK voetbal in
Herentals HERENTALS IN CIJFERS
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Koekenzingen op de Biest
Wijkcomité De Biest in samenwerking
met de Jeugddienst Oudenaarde.
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Finale , met België ?
Je mag al eens dromen
Voor een laatste keer op de Grote Markt ?

Zweden - België
21u
Grote Markt op groot scherm
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SCOUTS VERZAMELEN FONDSEN VOOR NIEUW
LOKAAL

Bouwen aan de toekomst
Rutger Moons (gemeenteraadslid): "Enkele jaren geleden, in de tijd
van rekenen en vlijt toen Urbanus nog een held was, was ik lid van
de scouts. De scouts Reynaert-Adinda, beter bekend als de “5de &
12de van Hertals”. Ideaal gelegen langs de rand van Kruisberg, was
het de perfecte uitvalsbasis om wekelijks de herten en konijnen in
de bossen de schrik van hun leven te bezorgen. Ja, een leuke tijd …

Ik weet nog dat ik in die tijd dacht: wat een krot van een lokaal
hebben we toch. Er werden toen de geruststellende woorden
uitgesproken: ‘we zijn aan het uitkijken hoe we een nieuw lokaal
kunnen bouwen…'

Nu, 25 jaar later, is er een groep jongelingen opgestaan. Een
enthousiaste groep jongelingen die de droom van generaties
scouts wil waarmaken en gestart is met de voorbereidingen van een
nieuw lokaal. Een jeugdlokaal dat vanzelfsprekend moet voldoen
aan de hedendaagse eisen en normen en de naam JEUGDLOKAAL
waardig moet zijn!

De bouw van een jeugdlokaal kost, zoals te verwachten is, een
hele hoop geld. Met de beperkte subsidiemogelijkheden die er voor
handen zijn, schiet er een nog meer dan aardige som over die de
scouts zelf bij elkaar moet zien te krijgen.
Daarom zouden we een beroep willen doen op u! U krijgt de
gelegenheid mee te bouwen aan de toekomst van de scouts, de
lokale Herentalse jeugd."

Rutger Moons - 0478 56 01 52

- een belastingvrije gift (vanaf €40 ontvangt u een fiscaal attest) op
nummer BE55 4096 5041 4144 - KREDBEBB - met vermelding BVG
5-349 NOVA MALPERTUSA of

- een lot van de lotenverkoop: u kunt een lot kopen van € 250. Jaarlijks
worden er door loting een aantal loten meteen uitbetaald. Het laatste
lot wordt terugbetaald in 2031. Een lot aankopen kan door storting op
BE10 7360 1796 8104 - KREDBEBB - ‘lotenverkoop’ + naam.

Help de scouts mee hun droom te realiseren en maak werk van een plek
voor onze jeugd!

Meer info en het volledige verhaal kan u terugvinden op de website:

www.scoutslokaal.be

Significant
P olitiek is altijd een beetje theater. Geen wonder dat bepaalde personen zich
er daarom toe aangetrokken voelen. Van de redevoeringen van Cicero over
Shakespeares Marcus Antonius die het publiek vroeg hun oren te lenen via de
dromen van Martin Luther King tot de wijsvinger van Tindemans die vanachter
het spreekgestoelte tot aan het paleis reikt: politiek is een schouwtoneel.

Politiek is ook – soms – poëzie. Een spel met taal, woorden en klanken. De
melodie in de citaten van Churchill, het ritme in de speech van Obama.
François Mitterrand die aan een voeg- en een bijwoord genoeg heeft om een
journalist te doen verstommen.

Helaas is de poëzie in onze nationale politiek vaak ver te zoeken. Een nochtans
vroeger fijnbesnaarde Kamervoorzitter gaat er nu vaak met de grove borstel
door. Het (taal)spel wordt plat gespeeld. Mooie woorden kom je in de politiek
niet vaak tegen, zakelijk-harde des te meer.

Een minister spreekt van een “significant” deel van een gemeenschap dat na
de aanslagen stond te dansen. Er volgt een discussie over de betekenis van
dat woord. Men zwijgt over een gebrek aan taal- of stijlgevoel.

Een andere minister zegt dat “we allemaal boven onze stand leven”. Hij
bedoelt waarschijnlijk dat een significant deel van onze bevolking boven zijn
stand leeft. Dat deel met Papers in Panama, ongetwijfeld.

Misschien moet je eerst wat stilte en nadenktijd inlassen voor je iets zegt. En je
bewust worden van de kracht en schoonheid van woorden.

Bijvoorbeeld zoals die ene minister die zei:

“Dames en Heren, twee jaar geleden stonden we aan de rand van de afgrond.
Sindsdien hebben we enkele flinke stappen vooruitgezet.”

De rest is stilte.

Bart Michiels

“Politiek is soms
poëzie.”

Maak werk van een plek
voor onze jeugd
Doe jij mee?

Er zijn verschillende mogelijkheden om
de bouwwerken van de scouts
financieel te steunen



Lekker van bij ons
Een impressie van de fair trade Ecocyclo tocht
die je via Olen en Herentals langs enkele
ecovriendelijke initiatieven brengt. Ontdek de
duurzame zijde van onze regio met deze tocht
van 30 km. Onderweg geniet je van enkele
heerlijke hoeveproducten.

FractievoorzitterFractievoorzitter PatrikPatrik DeDe CatCat
“Halverwege de legislatuur is de CD&V fractie meer

dan op kruissnelheid."

AlleAlle HerentalsenarenHerentalsenaren verdienenverdienen eeneen goedgoed bestuurbestuur enen moetenmoeten eeneen goedegoede
serviceservice krijgen.krijgen. OnzeOnze tochtoch welwel vernieuwdevernieuwde ploegploeg vanvan raadsledenraadsleden heeftheeft
ondertussenondertussen voldoendevoldoende ervaringervaring opgedaanopgedaan omom ookook inin dede komendekomende jarenjaren
hethet bestebeste vanvan zichzelfzichzelf tete gevengeven omom hiervoorhiervoor garantgarant tete staan.staan.

HetHet besturenbesturen vanvan eeneen centrumstadcentrumstad alsals HerentalsHerentals isis eeneen zaakzaak voorvoor enen doordoor
mensenmensen vanvan hier.hier. VoelingVoeling hebbenhebben metmet dede burgerburger enen dede behoeftenbehoeften diedie
rechtstreeksrechtstreeks ingrijpeningrijpen inin hethet dagelijksedagelijkse levenleven vanvan dede HerentalsenaarHerentalsenaar zijnzijn
hethet belangrijkst.belangrijkst. VoorVoor zakenzaken diedie hethet lokalelokale bestuurbestuur overstijgen,overstijgen, zullenzullen wijwij
nietniet nalatennalaten onzeonze federale,federale, VlaamseVlaamse ofof provincialeprovinciale mandatarissenmandatarissen terter hulphulp
tete roepenroepen omom hethet belangbelang vanvan onzeonze stadstad tete verdedigen.verdedigen.

IedereIedere inwonerinwoner vanvan Herentals,Herentals, NoorderwijkNoorderwijk ofof MorkhovenMorkhoven kankan
verschillendeverschillende prioriteitenprioriteiten ofof verzuchtingenverzuchtingen hebben.hebben. WeWe wetenweten datdat nietniet
allesalles perfectperfect isis maarmaar zoalszoals hethet spreekwoordspreekwoord zegt:zegt: HetHet bestebeste momentmoment omom
eeneen boomboom tete plantenplanten waswas 2020 jaarjaar geleden,geleden, maarmaar hethet tweedetweede bestebeste momentmoment
isis nu!nu!

AA lsls uu opmerkingen,opmerkingen, vragenvragen ofof suggestiessuggesties heeftheeft voorvoor onsons bestuur,bestuur, aarzelaarzel
nietniet omom éénéén vanvan onzeonze fractieledenfractieleden tete contacteren.contacteren. ZijZij staanstaan terter uweruwer
beschikkingbeschikking omom samensamen metmet u,u, aanaan eeneen welvarendwelvarend HerentalsHerentals verderverder tete
bouwenbouwen alsals sportievesportieve && economischeeconomische hoofdstadhoofdstad vanvan dede Kempen!Kempen!

UU vindtvindt dede contactgegevenscontactgegevens vanvan dede fractieledenfractieleden inin dezedeze uitgave.uitgave.

EenEen fierefiere fractieleider,fractieleider,

PatrikPatrik DeDe CatCat -- 04960496 2323 6565 0000
patrik.decat@deca.bepatrik.decat@deca.be

"We weten dat niet alles perfect is maar zoals het
spreekwoord zegt: Het beste moment om een boom te
planten was 20 jaar geleden, maar het tweede beste
moment is nu!"

Patrik heeft een hart voor sport, hier op de foto samen met golftalent Thomas
Pieters

Kampioenenstad

Om zowel de wedstrijd- als vrijetijdssporters volop te steunen, zet het
stadsbestuur verder in op sportinfrastructuur. Zo komt er een
kunstgrasveld op het Netepark en verlengden stad en OCMW het
opstalrecht van SKS Herentals op de terreinen langs de
Olympiadelaan.

En om ons rijke sportverleden in de vef te zetten, komt er een
standbeeld van Rik Van Looy op de Grote Markt en een schilderij van
René Baeten in de lakenhal.

Noblesse oblige!

Peter Van Grieken - 0477 26 97 16

Herentals dé Vlaamse sportstad ?

Elk jaar mogen voorzitter Peter Van Grieken en zijn collega’s van de
sportraad een resem eretekens uitreiken aan Herentalse kampioenen
of medaillewinnaars. Ook de voorbije maanden vierden tal van
sportieve stadsgenoten een titel of ereplaats.

Denken we maar aan de succesvolle atleten van AC Herentals en de
turners van Corpus Sanum. Zowel SKS Herentals, St. Janskring
(dames 1), HBBC als de Herentalse Badmintonclub (1st ploeg heren
en -15) kroonden zich tot kampioen. De Herentalse IJshockeyclub
werd zelfs Belgisch kampioen, winnaar van de beker van België en
kampioen van de BeNeLiga.



Nieuwsgierig? Neem ook een kijkje op
herentals.cdenv.be

CD&V vindt wijken belangrijk.
Daarom ondersteunt CD&V deze WIJ(k)krant.

Wist je
dat?

Nieuw dak 't Klavertje

Het dak van het gebouw van Vrije
Basisschool ’t Klavertje in
Noorderwijk is in slechte staat. Als
eigenaar van dit gebouw besliste
het college van burgemeester en
schepenen om het dak en de
dakgoten van het schoolgebouw te
vernieuwen. Tijdens de werken
wordt ook dakisolatie geplaatst.
Voor het plaatsen van de
dakisolatie worden subsidies
aangevraagd.

Sterke Steurs bier

Worstelkampioen en
Morkhovenaar Alphonse
Steurs kreeg recent zijn
eigen bier. De eerste
voorraad is stilaan
uitgeput, maar vanaf
augustus zal het bier
opnieuw te verkrijgen zijn.

FairTradeStraat

De Ernest Claesstraat werd
enkele maanden geleden
uitgeroepen tot de eerste
FairTradeStraat van onze
stad. Proficiat aan de
bewoners van deze straat.

Studeren in de bib

Studeren in de bib is erg populair geworden. Ook in
Herentals verkiezen studenten het ‘samen
studeren’ boven de eenzaamheid van de
studentenkamer. Om hieraan tegemoet te komen
zetten we graag voor onze studenten tijdens de
blokperiode onze bibliotheekdeuren open. Je kan er
nog tot 30 juni terecht in de voormiddag van 9u30
tot 13u00.

Let op: je hoeft je niet op voorhand in te schrijven
maar kan je dagelijks aanmelden tussen 9u15 en
9u30. Daarna gaat de deur dicht zodat de rust
gegarandeerd wordt. We hebben plaats voor 30
studenten.

Alvast veel succes met de examens !

Ingrid Ryken - 0476 23 67 37

Veeprijskamp

De 58ste Veeprijskamp op
pinkstermaandag groeide weer uit tot een
groot succes. Honderden gezinnen
kwamen de pony’s, paarden, schapen,
geiten, ezels en rundvee bewonderen.
Streekproducenten presenteerden hun
gezonde en lekkere producten.

Ludo Van den Broeck bedankte ook
uitdrukkelijk de jeugdverenigingen voor
het enthousiast bemannen van de tap.

Ludo Van den Broeck - 0474 43 61 59
Patrick Caers - 0496 31 00 26

Berkemus in nieuwe handen

Na enkele decennia namen Suzanne en Marc afscheid van
café Berkemus in Noorderwijk. Daarmee kwam een einde aan
een rijke familietraditie van drie generaties. We wuifden het
sympathieke koppel uit met een smakelijke pint. En we
wensen de nieuwe uitbaters Luc en Annemie veel succes met
hun nieuwe uitdaging. Ook in Noorderwijk ontvangen we
enthousiaste ondernemers met open armen!

Mien Van Olmen
0497 41 26 99

Roald Deckers
0479 69 71 83

Collegestraat in een
nieuwe kleedje

Heel wat fietspaden, voetpaden en
straten in onze stad worden
momenteel heraangelegd. De
werken aan de Collegestraat
werden sneller dan gepland
afgerond. Hierdoor werd de hinder
tot een minimum beperkt.

Jan Michielsen - 0468 18 00 33

Herentals

Flexibele speelstraten? 
Het kan in Herentals
Op de gemeenteraad van mei zette CD&V-raadslid Bart Michiels de speelstraten op de agenda. Barts buren 
hadden een fantastisch idee. In plaats van enkele weken ononderbroken de straat af te sluiten, stelden ze voor 
dit enkel tijdens de weekends en eventueel de feestdagen van de grote vakantie te doen.

“Dat was natuurlijk een perfecte oplossing,” zegt Bart. “Tijdens weekdagen was er normaal verkeer en 
was de overlast voor de buurt en het doorgaand verkeer onbestaande. Tijdens de weekends kon iedereen 
genieten van de verkeersluwte. Bovendien stelden we hierdoor geen kinderen teleur die anders tijdens de 
aangevraagde periode op reis zouden gaan.”

De gemeenteraad volgde het voorstel, er is zelfs geen reglementswijziging voor nodig. De peters en meters 
van de speelstraten zijn immers zelf verantwoordelijk voor de correcte plaatsing van de afsluitingen. Je 
hoeft enkel een langere periode aan te vragen.

Dit flexibele systeem zorgt deze zomer zeker voor nog meer plezier, nog meer sfeer en nog meer sociale 
contacten in je buurt. De vakantie mag beginnen!

Bart Michiels – 0496 62 65 17


