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Al geruime tijd zijn enkele voortrekkers bezig om van Herentals een FairTradegemeente te maken. Duurzaam produceren en consu-
meren tegen eerlijke prijzen staat hierbij centraal, niet alleen ten voordele van de boeren in het Zuiden, ook voor onze lokale duurzame 
landbouw. Hiervoor moet onze stad aan zes voorwaarden voldoen. Daar is Herentals ondertussen in geslaagd. Herentals mag zich vanaf 
10 oktober Fair Tradegemeente noemen.

Dit betekent dat Herentals en haar inwoners eerlijke handel een warm hart 
toedragen en er ook effectief werk van willen maken. De stad doet een duit 
in het zakje: op recepties in stedelijke lokalen schenkt het stadsbestuur al 
geruime tijd koffie, thee, fruitsap en wijn met het label van Max Havelaar. Dit 
label garandeert dat de producten afkomstig zijn van eerlijke handel. Voor 
het gebruik van tropisch hardhout vraagt de stad al jaren een FSC-label. Dit 
label toont aan dat het hout afkomstig is van duurzaam bosbeheer. Sinds 
kort moeten ook leveranciers van werkkledij voor het stadspersoneel een 
verklaring ondertekenen dat de kleding niet afkomstig is van kinderarbeid en 
dat er een eerlijke prijs voor betaald werd. De stad engageert zich verder 
ook in ethische beleggingen.

Maar niet enkel het bestuur draagt FairTrade eerlijke handel een warm hart 
toe. Ook de Herentalse bedrijven, middenstand en verenigingen gebruiken 
eerlijke producten of bieden ze aan. De stad wil het behalen van het label 
van FairTradeGemeente feestelijk vieren en nodigt alle geïnteresseerden uit 
op een receptie op vrijdag 10 oktober om 20 uur in de Lakenhal. Op de 
receptie staan naast eerlijke, natuurlijk ook lokale producten op het menu. 
Wie meteen zijn beste beentje wil voorzetten, kan een dag later, op zaterdag 
11 oktober van 10 tot 17 uur, ook een bezoek brengen aan de open dag van 
de Wereldwinkel op het Begijnhof.

Volg de vorderingen van onze stad op www.fairtradegemeenten.be

Investeren in cultuur loont!

Op 28 september start in Herentals het nieuwe culturele seizoen. Sinds de opening van cc ’t Schaliken een jaar 
geleden schrijft elke cultuurliefhebber dit in de agenda als een nieuwe feestdag. Investeren in een cultuurcentrum 
bleek een goede beslissing van het stadsbestuur, en voldoet ontegensprekelijk aan een grote behoefte van onze 
bevolking .We merken het aan de abonnementenverkoop van het nieuwe cultuurcentrum. Op dit moment zijn er 
al 1.270 abonnementen verkocht, tegenover een totaal  van 970 vorig jaar. Ook zijn er nu al veertien van de ruim 
zeventig voorstellingen uitverkocht.

U merkt het: cc ’t Schaliken neemt een vliegende start. Het programma van cc ’t Schaliken biedt zowel de 
cultuurkenner als de leek een brede keuze van activiteiten aan. We ontvangen grote namen zoals Tom Lanoye, 
Nigel Williams, Eva De Roovere of Ann Nelissen. Er staat hoogstaande klassieke muziek op de planken, maar ook 
wat ruigere pop- en rockmuziek, zelfs met lokaal talent zoals Sfëtlïch.

Naast de vele voorstellingen biedt cc ’t Schaliken ook tentoonstellingen. Zo brengen de tentoonstellingen van 
Herman Brood en Andy Warhol ongeëvenaarde kunstgeschiedenis naar onze stad. 
Naast dit eigen programma staat het cultuurcentrum ook open voor ondersteuning 
en samenwerking met onze lokale verenigingen en kunstenaars. ’t Schaliken is er 
ongetwijfeld in geslaagd om op een jaar tijd een gevestigde waarde te worden in onze 
stad. Ik wens deze ploeg dan ook veel succes en nodig iedereen uit op de opening van 
het nieuwe cultuurseizoen.

Uw burgemeester
Jan Peeters

Herentals noemt zich voortaan FairTradegemeente

“Wij gaan voor eerlijke handel 
en duurzame landbouw! 
Jullie ook?”

www.fair tradegemeenten.be
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
november 2008 moeten uiterlijk op 

woensdag 1 oktober 2008 bij de 
redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en 

te wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt  op 100 % gerecycleerd papier

Bericht aan onze lezers buiten 
Herentals en in het buitenland

Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het 

gemeentelijk informatieblad van Herentals 

met De Post. In het beste geval vindt u de 

Stadskrant pas enkele dagen na de eerste 

van de maand in de brievenbus. U kan de 

Stadskrant sneller in huis halen met de 

website van het stadsbestuur. 

Op www.herentals.be kunt u op het einde 

van elke maand de Stadskrant voor de 

volgende maand downloaden. Klik op 

Algemene info > publicaties > Stadskrant 

of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.

Volstaat deze online-Stadskrant voor u en 

vindt u het niet langer nodig om een gedrukt 

exemplaar te ontvangen? Laat het ons weten: 

communicatie@herentals.be. 

www.herentals.be

wETENSwAARd
Open Bedrijvendag, ook in Herentals
Tijdens de Open Bedrijvendag op zondag 5 oktober kunt u in 
Klein Gent en Wolfstee de bedrijven Bas, Decor Art, Drisag Offi-
ce Furniture, Tradico, VDM Kantoormachines en Automobielbe-
drijf VDH bezoeken. In Dikberd en Noordervaart zetten Descon 
en Diametal hun deuren open. U kunt ook voor het eerst een 
bezoek brengen aan Frame 21, Diamantstraat 6, industrieterrein 
Klein Gent. Bezoekers maken kans op een weekendje in een Mer-
cedes Cabrio. Hiervoor bezoekt u de deelnemende bedrijven en 
beantwoordt u de vragen op het wedstrijdformulier.

Hebt u uw buik vol van de files naar Antwerpen en zoekt u een job in eigen streek? Dan verwachten de deelnemende 
bedrijven u zeker, want ze hebben meer dan voldoende jobs in aanbieding: mecaniciens, magazijniers, stoffeerders, onder-
houdsmedewerker, service techniekers, lassers, dakwerkers, receptionistes, medewerker klantendienst, dealer managers, 
verkopers, accountmanagers, projectadviseurs, after sales manager en accountants. Op de Open Bedrijvendag kunt u op een 
ongedwongen manier kennismaken met uw toekomstige werkgever. In elk deelnemend bedrijf kunt u solliciteren of informatie 
inwinnen over de vacatures.

[i] Meer info: openbedrijvendag.be

Erfpacht Begijnhofwoning  

Het OCMW geeft de woning in de Burchtstraat 30 naast de Begijnhofpoort (net buiten het Begijnhof) voor 50 jaar in erf-
pacht. Het gaat om een kleine woning met op het gelijkvloers een voorkamer en achterkamer, een kleine keuken en badka-
mer. Op de zolderverdieping zijn er drie kleine kamers en een overloop. Het huis heeft ook een kleine kelder. De tuin van 
ongeveer 160 m² kan de erfpachter gratis gebruiken. De erfpachter moet de woning binnen de twee jaar renoveren volgens 
de richtlijnen van Onroerend Erfgoed. Hij is ook verplicht om de eerste tien jaar de woning zelf te bewonen. De renovatie 
en alle herstellings- en onderhoudswerken zijn voor rekening van de erfpachter. De woning mag niet gebruikt worden als 
handelszaak. 

De erfpacht wordt op donderdag 16 oktober om 18 uur toegewezen door notaris van Schoubroeck in het kantoor van de 
OCMW-secretaris, Nederrij 133a (op het gelijkvloers van het Oud Gasthuis). U kunt na afspraak op maandag- of donderdag-
namiddag de woning bezoeken. Het dossier van de erfpacht kunt u tijdens de kantooruren verkrijgen op het secretariaat van 
het OCMW. De infomap kost 5 euro.

[i] U vindt de informatie ook op www.ocmwherentals.be. Meer inlichtingen bij mevrouw Cil De Busser, 
tel. 014-24 66 01, Nederrij 133A in Herentals. 

Toegankelijkheidspremie voor horeca 

De stad geeft voortaan financiële steun aan horecauitbaters die hun zaak toegankelijk maken voor mensen in een rolstoel. 
Ook ouders met een kinderwagen, mensen met een boodschappentrolley of ouderen die minder goed te been zijn, hebben 
voordeel bij een toegankelijke horecazaak. De stad wil de horeca met de premie sensibiliseren. Belangrijk voor het verkrijgen 
van de premie zijn een toegankelijke ingang en een aangepast toilet. De premie wordt betaald voor 100 procent van de 
kostprijs van de werkzaamheden met een maximum van 2.000 euro. Geïnteresseerde horecauitbaters kunnen de premie 
aanvragen bij de dienst middenstand, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50.

Verbod op mosquitotoestellen 
De Mosquito is een apparaatje dat een bijzonder onaangename klank produceert die 

alleen jongeren tot 25 jaar kunnen horen. Vooral in Nederland en Groot-Brittannië 

wordt het apparaat ingezet om zogenaamde hangjongeren weg te jagen. Jongeren kla-

gen hierbij over oorpijn, oorsuizingen en hoofdpijn. Bovendien is het systeem niet alleen 

schadelijk voor jongeren maar ook voor baby’s. De Mosquito schendt ook verschillende 

kinderrechten uit het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind. Het kinder-

rechtencommissariaat roept de gemeentebesturen op om een verbod voor mosquitotoestellen op lokaal vlak door te voeren. 

De gemeenteraad besliste om de installatie van deze toestellen op het grondgebied van de stad Herentals te verbieden.
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Herfst- en
winterwandelingen 

Tussen 28 september en 29 maart organiseert 
Toerisme Herentals voor de zevende keer herfst- 
en winterwandelingen. Op zondag kan iedereen 
onder begeleiding van een ervaren gids gratis 
een wandeling maken. De wandeling vertrekt om 
14.30 uur telkens vanuit een andere Herentalse 
horecazaak en eindigt ongeveer twee uur later 
op dezelfde plek. Er zijn ook drie wandelingen 
voorzien voor personen met een handicap.

Op 5 oktober start de wandeling aan café No 
Limits, op 12 oktober aan Hotel De Swaen, op 
19 oktober aan de Posterijen, op 26 oktober aan 
café Berkemus en op 2 november aan café Den 
Druyts.

Banenmarkt 

Op zaterdag 4 oktober van 10 tot 17 uur kunt u 
in het opleidingscentrum van de VDAB op Wolf-
stee (Rietbroek 4) terecht voor de tweede editie 
van de Banenmarkt. Bij de vorige editie kreeg de 
VDAB maar liefst 35.000 werkzoekenden over 
de vloer en namen er meer dan 1.100 bedrijven 
deel. Werkzoekenden krijgen vooraf een inten-
sieve begeleiding zodat hun bezoek aan de Ba-
nenmarkt optimaal verloopt. Ze vinden op de 
Banenmarkt heel wat stimulansen en grijpen de 
geboden sollicitatiekansen met beide handen.

Vrijetijdsaanbod voor
personen met een handicap

Ook mensen met een handicap mogen van hun 
vrije tijd genieten. Daarom is het Regionaal Plat-
form Vrijetijdszorg op zoek naar alle vrijetijds-
activiteiten voor mensen met een fysieke, ver-
standelijke, meervoudige handicap of autisme. 
Zo kunnen mensen met een handicap in de 
toekomst gemakkelijker een organisatie vinden 
waar ze welkom zijn. Als u een organisatie kent 
die open staat voor personen met een handicap, 
mag u dat doorgeven aan Steunpunt Vrijetijd Ge-
handicapten Kempen, Korte Begijnenstraat 18 
2300 Turnhout 014-40 33 61, svgk@acw.be.

Asfaltwerken in uw straat 

Eind september begint de stad met de asfaltering van enkele Herentalse straten. Op de planning staan Spaans 
Hof, het laatste deel van de Zandkapelweg, de toegangsweg naar Ter Heyde, een zijweg van de Meivuurstraat 
en het kruispunt van Rietbroek met de Lange Eersselstraat. In de Servaas Daemsstraat, Plassendonk en He-
renthoutseweg krijgt de betonnen rijweg nieuwe voegvullingen. Afhankelijk van het weer voert de aannemer 
zijn werkzaamheden uit in veertig werkdagen. De aannemer verwittigt de bewoners van de verschillende 
straten twee dagen voor de start van zijn werkzaamheden.
[i] technische dienst, administratief centrum - tel. 014-28 50 50

Open Klimaathuizen  

Op zaterdag 18 en zondag 19 oktober stellen de eigenaars van ener-
gievriendelijke woningen en passiefhuizen hun woningen open voor ge-
interesseerde bouwers en verbouwers. Tijdens Open Klimaathuizen, 
tot vorig jaar bekend als ‘Open Huizendagen’ geven de eigenaars meer 
informatie over hun bouw- en woonervaringen. In twee tot drie uur 
durende workshops laten de huiseigenaars de kandidaat-bouwers en 
-verbouwers de voordelen van energievriendelijk bouwen en verbou-
wen ervaren. De workshops starten om 10 en om 14 uur.

[i] Als u geïnteresseerd bent in een bezoek aan een passief-
huis of een laagenergiewoning, surf dan naar www.openkli-
maathuizen.be. 

Fakkeltocht tegen armoede  

De onrechtvaardigheid, vernedering, schaamte, machteloos-
heid en uitsluiting die mensen in armoede doorstaan, zijn on-
aanvaardbaar. Daarom is 17 oktober de werelddag van verzet 
tegen armoede en uitsluiting. Op verschillende plaatsen in de 
wereld getuigen mensen die in armoede leven over het dage-
lijkse gevecht tegen de miserie. Elke mens is immers evenveel 
waard, welke plaats hij ook heeft in de samenleving. Opdat 
ieder mens een waardig leven zou kunnen leiden, is het essen-
tieel dat alle mensenrechten geëerbiedigd worden. 

Om dit probleem onder de aandacht te brengen, organise-
ren SPAAK (Samen Paraat tegen Armoede in de Kempen), 
Amnesty Internatonal Herentals en de provincie Antwerpen 
een fakkeltocht door de straten van Herentals. De fakkel-
tocht start om 19.30 uur op het parkeerterrein van Aldi-Shoe 
Discount aan de Noorderwijksebaan en eindigt op de Grote 
Markt. Daarna volgt een receptie.

[i] Meer info bij Denise, tel. 014-21 40 73, gsm 0487-99 06 23, vzwdefakkel@gmail.com

Bladkorven  

De groendienst van de stad plaatst in oktober bladkorven 
in straten en op pleinen waar veel bomen staan en waar-
van de afgevallen bladeren een gevaar kunnen betekenen 
voor de weggebruiker. In de bladkorven mogen alleen bla-
deren van bomen die tot openbaar domein behoren. In de 
korven horen dus geen groenafval of bladeren van bomen 
en struiken op privé-eigendom.
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Programma

13.30 uur: onthaal
14.00 uur: start workshops in 
 cc ‘t Schaliken en ‘t Hof
15.15 uur: pauze
15.45 uur: vervolg workshops
17.00 uur: einde workshops
18.00 uur: infomarkt
19.30 uur: einde infomarkt
20.00 uur: toneelvoorstelling 
 “Georges”

Workshop 1: 
Wat is oudermis(be)handelingen en hoe 
kunt u het herkennen?
Spreker: Inge François, Zorg-Saam, Verant-
woordelijke thema ouderenmis(be)hande-
ling

Workshop 2: 
Dementie en oudermis(be)handeling
Spreker:  Carine Soenen, Tandem, coördina-
tor expertisecentrum dementie Turnhout

Workshop 3:
Juridische en strafrechterlijke aspecten van 
oudermis(be)handeling 
Sprekers: Mevrouw Aertsen, vrederechter 
Arendonk en mevrouw Vanermen, parket-
magistraat Turnhout

Workshop 3 is enkel bedoeld voor profes-
sionelen en is beperkt tot 20 deelnemers.

Deze infodag is een organisatie van het Regi-
onaal Steunpunt Ouderenmis(be)handeling, 
het stadsbestuur en het OCMW. Het Regi-
onaal Steunpunt Ouderenmis(be)handeling 
geeft informatie en advies aan hulpverleners 
en andere professionelen binnen het arron-
dissement Turnhout die in hun werk te ma-
ken krijgen met ouderenmis(be)handeling. 

Infonamiddag over ouderenmis(be)handeling.

Op 7 november vindt in cc ’t Schaliken een infonamiddag plaats over ouderenmis(be)han-
deling. Deze infodag is bedoeld voor alle geïnteresseerden en wil een ruime kijk geven op 
ouderenmis(be)handeling.

Er zijn twee soorten van ouderenmis(be)handeling. Soms gaat het om lichamelijk geweld of ongewenst gedrag. 
Zo wordt bijvoorbeeld de oudere hardhandig verzorgd, geslagen of ongewenst aangeraakt. Het kan ook gaan 
over het nalaten van noodzakelijke of gewenste zorg. Zo krijgt de oudere bijvoorbeeld geen of onvoldoende 
medicatie, is hij ondervoed of krijgt niet de noodzakelijke hygiëne. Ouderenmis(be)handeling kan opzettelijk 
zijn, maar heel dikwijls is de pleger zich niet bewust van de gevolgen van zijn daden. 

Tijdens drie workshops krijgt u meer informatie over ouderenmis(be)handeling en hoe u het kunt herkennen. 
U krijgt meer uitleg over de relatie tussen dementie en ouderenmis(be)handeling en ook de juridische en straf-
rechterlijke aspecten van oudermis(be)handeling komen aan bod. 

Als afsluiter van de infodag speelt in de schouwburg de toneelvoorstelling Georges van Manu Verreth. Het to-
neelstuk vertelt het verhaal van Georges, die thuiskomt na de begrafenis van zijn echtgenote. Zijn kleindochter 
Cindy troost hem en ook zoon Roger en schoondochter Jeanine zijn met hem begaan. Ze stellen zelfs voor om 
bij opa in te trekken, het huis is immers zo groot. Wordt dit een nieuw begin?”

De infodag bestaat uit een aantal workshops en een toneelvoorstelling. U kunt deelnemen aan de volledige 
infodag of enkel de toneelvoorstelling bijwonen. De kostprijs bedraagt 10 euro, ongeacht uw keuze. U moet 
inschrijven voor 20 oktober bij Steunpunt Ouderenmis(be)handeling, Peggy De Busser, tel. 014-76 50 50, 
teamifg@cawdekempen.be 

Vormingsavond 
omgekeerd ouderschap

Op maandag 13 oktober organiseert de Gezinsbond Herentals 
een vormingsavond over omgekeerd ouderschap. Wanneer een 
bejaarde vader of moeder hulpbehoevend wordt, nemen de vol-
wassen kinderen vaak een deel van de zorgtaken op zich. Die 
rolomkering noemen we omgekeerd ouderschap. Dit omgekeerd 
ouderschap levert regelmatig stress op. Professor Luc Van de Ven 
is klinisch psycholoog in de Universitaire Ziekenhuizen van Leu-
ven en houdt zich bezig met de psychische problemen bij oude-
ren en hun familie. Hij brengt op een vlotte manier een degelijk 
onderbouwde uiteenzetting met veel praktijkvoorbeelden.

Deze vormingsavond vindt plaats op maandag 13 oktober om 20 uur in de feestzaal van het RVT Sint-Anna, 
Vorselaarsebaan 1. Inschrijven is noodzakelijk want het aantal deelnemers is beperkt en kan bij Jef Haest, tel. 
014-51 25 82, jefhaest@hotmail.com. Deelnemen kost 2 euro voor leden van de Gezinsbond en 3 euro voor 
niet-leden. In deze prijs is een drankje tijdens de pauze begrepen.

Inschrijven voor 20 oktober 2008 bij 
Steunpunt Ouderenmis(be)handeling, 
Peggy De Busser, 014-76 50 50 of 
teamifg@cawdekempen.be 

SENIORENFEEST 2008

Op maandag 17 en dinsdag 18 novem-
ber om 14 uur
cc ‘t Schaliken 
Optreden van Marc Dex en Arturo 
Cardini
Kaarten bij gepensioneerdenbond of 
dienst sociale zaken & preventie
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Yves Meersschaert & Derek
Aux Champs-Elysées
Woensdag 29 oktober om 14.30 uur
Schouwburg cc ‘t Schaliken

Adamo, Aznavour, Bécaud, Brel, Maurice Cheva-
lier, Julien Clerc en vele anderen. Aux Champs-
Elysées is een zeer herkenbaar liedjesprogramma, 
vol Franse chansons. De grote hits van de vorige 
eeuw, allemaal meezingers, passeren de revue en 
zorgen voor een unieke muzikale namiddag die 
baadt in een typische vive la France-sfeer. 

[i] De toegangsprijs bedraagt 10 euro. 
Met een abonnement betaalt u 7 euro. 
Hebt u recht op korting, dan betaalt u 
8,50 euro.

Pat Donnez & Chris Lomme
Het is een mooi leven
Vrijdag 31 oktober om 20 uur
Schouwburg cc ‘t Schaliken

Eind 2007 stelde Pat Donnez zijn eerste poëzie-
bundel voor in kun-
stencentrum nOna in 
Mechelen. Hij deed 
dat samen met Chris 
Lomme, Lore De-

jonckheere en Gerry De Mol. Het publiek re-
ageerde zo enthousiast dat deze multimediale 
poëzievoorstelling op tournee ging langs de the-
aterzalen in Vlaanderen. 

[i] De toegangsprijs bedraagt 13 euro. 
Met een abonnement betaalt u 10 euro. 
Hebt u recht op korting, dan betaalt u 
11,50 euro.

Info en tickets: 

cc ‘t Schaliken 
Grote Markt 35, Herentals
Cultuurcentrum@herentals.be
www.schaliken.be
Tel. 014-28 51 30

pRogRAmmA ’T ScHALiKEN
Cie Baladeu’x
Double Tour (+7 jaar)
Zaterdag 4 oktober om 19 uur
Schouwburg cc ‘t Schaliken

De Cie Baladeu’x verweeft jongleerkunst, dans en acrobatie tot een 
unieke en nieuwe kunstvorm. In Double Tour speelt, naast twee 
acteurs, een deur een belangrijke rol. De deur blijkt een eigen leven 
te leiden. Lichamen en ballen kronkelen zich door de deur, spelen 
verstoppertje en ontwijken elkaar. Wat volgt is een spannend ballet 
waaraan de toeschouwer maar al te graag wil deelnemen. 

[i] De toegangsprijs bedraagt 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro. Hebt u recht op 
korting, dan betaalt u 6,50 euro.

Braakland/Zhebilding
Immaculata
Dinsdag 7 oktober om 20 uur 
Inleiding bij de voorstelling om 19 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

In een doodgewone Vlaamse middelbare school halen twee leerlingen 
tijdens de middagpauze zwaar geschut uit hun rugzakken en richten in 
de schoolbibliotheek een bloedbad aan. Leraars en leerlingen worden 
onverbiddelijk neergemaaid. Het is een zonnige, doordeweekse ochtend 

en Bernt sterft in de armen van zijn liefje Lotte. Immaculata volgt het relaas van vier jongeren tijdens de laatste 
nacht (en ochtend) van hun leven. 

[i] De toegangsprijs bedraagt 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Hebt u recht op 
korting, dan betaalt u 8,50 euro.

Tom Lanoye
Woest - Eerste afscheidstournee
Zondag 12 oktober om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Tom Lanoye is romancier, dichter, columnist en toneelauteur, maar bovenal is hij een podiumdier. Hij verlegt 
al jaren de grenzen van het literaire theater en kent daarin zijn gelijke niet. Ter gelegenheid van zijn vijftigste 
verjaardag en zijn vijfentwintigste jaar als auteur, toert hij eindelijk nog eens door de Nederlanden met een 
solovoorstelling: Woest. 

[i] De toegangsprijs bedraagt 15 euro. Met een abonnement betaalt u 12 euro. Hebt u recht 
op korting, dan betaalt u 13,50 euro.

Theatergroep Hilaria
Het Amulet (+6 jaar)
Dinsdag 28 oktober om 14.30 uur
Schouwburg cc ‘t Schaliken

Het Amulet is een sprookje dat zich afspeelt tussen China en Japan, in 
een klein dorpje aan de rand van een groot woud. Diep in dit woud 
woont de wijze oude kluizenaar Lee Lu Tsji. De dorpelingen hebben 
groot respect voor hem. Hij bezit een eeuwenoud amulet, waarvan 
men beweert dat het magische krachten bezit. Op een dag verschijnt 
er een mysterieuze vreemdeling en dan gebeuren er vreselijke dingen 
... Hilaria is een Nederlands gezelschap dat heel visuele voorstellingen 
maakt met weinig tekst, veel muziek en veel humor. 

[i] De toegangsprijs bedraagt 8 euro. Met een abonnement 
betaalt u 5 euro. Hebt u recht op korting, dan betaalt u 
6,50 euro.
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Balthazar
In concert – Voorprogramma: Sfëtlïch
Vrijdag 17 oktober om 20 uur
Zaal ‘t Hof – staanplaatsen

De Kortrijkse groep Balthazar is een van de nieuwe 
revelaties binnen de Belgische pop- en rockwereld. 
Ondanks hun jonge leeftijd hebben de bandleden er 
al een aardig parcours opzitten. In 2006 ging Baltha-
zar met de publieksprijs van Humo’s Rock Rally aan 
de haal. De recensenten riepen de groep daarbij 
uit tot morele winnaar van de wedstrijd. Ook heeft 
de groep een gastoptreden in Debby en Nancy’s 
Happy Hour op zijn conto staan.

In het voorprogramma vinden we het Herentalse Sfëtlïch. De band startte begin 2007 en na enkele maanden 
repeteren was de sound van de groep klaar. Hun invloeden gaan van The Beatles over Coldplay tot dEUS. 

[i] De toegangsprijs bedraagt 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Hebt u recht op 
korting, dan betaalt u 8,50 euro.

TrioFenix
Aperitiefconcert
Zondag 19 oktober om 11 uur
Lakenhal

TrioFenix brengt drie bijzonder getalenteerde musici samen die de heropleving van het strijktrio beogen. Ze 
brengen een programma met werk van Ludwig von Beethoven, Zoltán Kodály en Ernst von Dohnanyi. De 
leden van TrioFenix studeerden aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. 

[i] De toegangsprijs bedraagt 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro. Hebt u recht op 
korting, dan betaalt u 6,50 euro.

Graindelavoix
Poissance d’amours
Vrijdag 10 oktober om 20 uur
Sint-Catharinakerk, Begijnhof

Poissance d’amours is een meeslepend concert dat u meevoert naar een 
nooit eerder gehoorde klankwereld: liederen van de hertog van Brabant, 
Hendrik III, en zijn Noord-Franse collega-trouvères, mystieke liederen, gezangen en geïmproviseerde polyfonie 
voor lokale heiligen als Marie d’Oignies en Arnulf van Brussel. 

[i] De toegangsprijs bedraagt 14 euro. Met een abonnement betaalt u 11 euro. Hebt u recht 
op korting, dan betaalt u 12,50 euro. 

pRogRAmmA ’T ScHALiKEN

Festival Van Vlaanderen - Il 
Gardellino
Sint-Waldetrudiskerk
Zaterdag 4 oktober om 20 uur

Hoboïst Marcel Ponseele is een van de drijvende 
krachten achter het barokensemble Il Gardellino. 
Met zijn natuurlijke, warme toon en zijn geroem-
de muzikaliteit, behoort hij tot de beste barok-
hoboïsten ter wereld. In Herentals staat naast 
een hobo- en een klavecimbelconcerto van Bach 
ook werk van Pergolesi, Marcello en Fasch op het 
programma. 

[i] Meer informatie: dienst toerisme en 
feesten, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88

Shake Shake Shake
Zaterdag 11 oktober om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Shake Shake Shake is een knotsgekke voorstel-
ling waarin alle stukken van Shakespeare aan bod 
komen. De drie acteurs razen door het oeuvre 
van Shakespeare en testen het uit als kookpro-
gramma of als sportwedstrijd.

Anonymus Consort
Op 12 oktober concerteert Anonymus Consort 
om 15 uur in de Begijnhofkerk met muziek uit de 
vroegbarok. Onder meer Buxtehude en Schütz 
staan op het programma. Het koor wordt be-
geleid door een instrumentaal ensemble met als 
dirigent Joost Weyler. 

[i] U kunt kaarten reserveren bij me-
vrouw Marina Raeymaekers, tel. 014-88 
25 80, marinara@skynet.be. De toe-
gangsprijs bedraagt 8 euro.

Salonorkest Elixir d’Anvers
Op zondag 26 oktober speelt salonorkest Elixir 
d’Anvers het stuk Chateaubriand in de Lakenhal. 
Chateaubriand vermengt stijlvolle salonmuziek 
met humoristisch theater. Elixir d’Anvers werd 
opgericht in 1991 en is uitgegroeid tot een van 
de beste ensembles in zijn genre. De muzikanten 
verdienden hun sporen onder meer bij De Fri-
vole Framboos, De Beethovenacademie en het 
orkest van de Vlaamse opera. De voorstelling 
start om 11.30 uur. 

[i] Tickets kosten 14 euro aan de kassa en 
12 euro in voorverkoop. Reserveren kan 
aan de ticketbalie van cc ’t Schaliken, tel. 
014-28 51 30, tickets.cultuurcentrum@
herentals.be.
Meer info: www.salonorkest.be

cuLTuuR

Tentoonstelling
Guy Van Leemput en Bruno Van Dijck
Van zaterdag 11 oktober tot en met zondag 2 november
Kasteel Le Paige

De keramiek van Guy Van Leemput en het schilderwerk van Bruno 
Van Dijck voeren een fluistergesprek. Beide kunstenaars hanteren een 
verschillende discipline hanteren, maar gebruiken wel een gelijkaardige 
vormentaal: de taal van de verstilling en de onthechting. Wat blijft is een 
spel van lijnen, licht en schaduw, leegte.
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jEugd EN SpoRT

Openingstijden Netepark
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

RECREATIEBAD 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

DOELGROEPENBAD 17.00-21.00 15.30-19.00 14.00-21.00 15.30-20.00 16.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

WEDSTRIJDBAD
07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

Aquaprogramma’s Netepark

Aquagym voor senioren maandag
maandag

15.30 - 16.15
16.15 - 17.00

Aquafit voor senioren vrijdag 09.00 - 10.00

Aquafitness (high-impact) dinsdag
woensdag

19.00 - 20.00
21.00 - 22.00

Aquasculp dinsdag 20.00 - 21.00

Aquasculp   NIEUW! donderdag 21.00 - 22.00

Aquajogging woensdag 20.00 - 21.00

Aquagym voor mensen met een handicap dinsdag
vrijdag

19.00 - 20.00
15.30 - 16.30

Zwemmen voor chronische-pijnpatiënten dinsdag
donderdag

12.00 - 13.00
12.00 - 13.00

Zwemmen voor kinderen met een handicap
-6-jarigen
+6-jarigen

woensdag
woensdag

18.30 - 19.15
19.15 - 20.00

Zwangerschapszwemmen prenataal donderdag 20.00 - 21.00

[i] Voor meer info over onze zwemprogramma’s kunt u terecht bij de stedelijke sportdienst op 
     het nummer 014-28 52 50.

50+

Op dinsdag 14 oktober om 14 uur staat er 
een leuke sportieve activiteit gepland in de 
sporthal. Alle 50-plussers zijn welkom in De 
Vossenberg voor een leuke namiddag met 
oude volkspelen. 

[i] Deelnemen kost 2 euro, verzeke-
ring en drankje inbegrepen.

Openingsuren schaatsbaan
Van vrijdag 3 oktober tot en met zondag 15 maart 2009 kunt u opnieuw 
schaatsen in het Bloso-centrum. Tijdens de opening op vrijdag 3 okto-
ber kunt u tussen 17.30 en 20.30 uur gratis schaatsen. Op zondag 19 
oktober is het de beurt aan de jaarlijkse Schaatsprikkels. Voor 1,50 euro 
per persoon kunt u tussen 9 en 12 uur schaatsen met gratis koffiekoek, 
chocolademelk, thee of koffie of tussen 13.30 en 19 uur schaatsen met 
gratis hot dog, frisdrank, thee of koffie. Vooraf inschrijven is noodzake-
lijk.

Naast de ijsschaatsbaan beschikt het Bloso-centrum over een sporthal, 
gevechtsportzalen, squashcourts, een danszaal, een powerzaal, een ver-
gaderzaal en leslokalen, tennisterreinen, basketbalterreinen, volleybal-
terreinen, een atletiekpiste, een finse piste en voetbalterreinen.

[i] Meer informatie: Bloso-centrum, tel. 014-85 95 10

Maandag 09.00-12.00 13.30-16.00 16.30-17.30

Dinsdag 09.00-12.00 13.30-16.00

Woensdag 09.00-12.00 13.30-16.00 18.30-21.00

Donderdag 09.00-12.00 13.30-16.00

Vrijdag 09.00-12.00 13.30-16.00 17.30-20.30

Zaterdag 13.30-16.00 16.30-18.30 19.00-20.30

Zondag 10.00-12.00 13.30-15.00 15.30-17.00 17.30-19.00

Bocciatornooi

Op zaterdag 22 november vindt het jaarlijkse 
boccia-tornooi plaats. Boccia is petanque voor 
mensen met een handicap. Het tornooi begint 
om 9.30 uur en eindigt omstreeks 17 uur. 

[i] Inschrijven kan tot 22 oktober 
bij Jo De Becker, gsm 0485-73 21 37, 
jodb@telenet.be.
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Sportvorming
Op maandag 6 en dinsdag 7 oktober kunt u in Herentals een vorming Aquapilates volgen. Meer info bij Mar-
tine Flamen, tel. 09-242 08 79, aquaandmove.be. Op maandag 27 oktober kunt u in Nijlen een cursus volgen 
over het organiseren van een veldtoertocht. Deze cursus wordt gegeven door Jules De Bie. Meer info bij 
julesdebie@skynet.be. Op maandag 20 oktober staat in Olen een cursus verzekeringen op het programma 
en op dinsdag 21 oktober staan in Kasterlee clubs met ambitie centraal. 

[i] Voor deze laatste twee cursussen neemt u contact op met Diane Loosen, tel. 03-240 62 
73, vorming@sportdienst.provant.be.

Herfstsportkampen
De sportdienst organiseert van 27 tot 31 oktober sportkampen voor kinderen en jongeren. Op het pro-
gramma staan een herfstsportkamp, een oktobersportkamp en een sport- en funkamp. Tijdens het herfst-
sportkamp maken de kinderen kennis met turnen, basketbal, schaatsen en bowling. Deelnemen kost 60 euro. 
Het oktobersportkamp is een omnisportkamp met loop- en tikspelen, bowling, schaatsen, dans en een reis 
rond de wereld. Deelnemen kost 60 euro. Tijdens het sport- en funkamp staan een avonturenmarathon, 
balsporten, karting en schaatsen op het programma. Deelnemen aan dit laatste kamp kost 75 euro. 

[i] Inschrijven kan bij de sportdienst, tel. 014- 28 52 50, sportdienst@herentals.be.

Sportgids
De sportraad van Herentals maakt een overzicht van alle sportmogelijkheden in onze stad. Om het overzicht 
zo volledig mogelijk te maken, vraagt de sportraad aan clubs die niet aangesloten zijn bij de sportraad, om 
contact op te nemen. Zo kunnen ook deze clubs een vermelding krijgen in de sportgids. Geïnteresseerde 
clubs geven naam van de sportclub, sporttak en contactpersoon door aan de sportdienst. 

[i] Meer informatie: sportdienst, tel. 014- 28 52 50, sportdienst@herentals.be

Grabbelen tijdens de herfstvakantie
In de zomer mochten de speelpleinwer-
kingen en de speelbus bijna 4.000 kin-
deren verwelkomen. Ook in de herfst-
vakantie hoeven kinderen zich niet te 
vervelen. Want dan biedt de Grabbelpas 
een boel leuke activiteiten aan. Naar goe-
de gewoonte staan er uitstappen, knut-
selworkshops, kookworkshops en actieve 
doe-dingen op het programma. Vanaf 
woensdag 1 oktober vindt u het volledige 
programma op www.jeugddienstheren-
tals.be. Ervaren Grabbelpassers krijgen 
naar goede gewoonte het volledige pro-
gramma in hun brievenbus. 

De inschrijvingen starten op zaterdag 11 
oktober tussen 10 en 13 uur op de stede-
lijke jeugddienst in het Stadspark. Snel in-
schrijven is de boodschap want de plaat-
sen zijn beperkt.

[i] Is uw kind tussen 3 en 12 jaar en 
verveelt het zich tijdens de korte 
schoolvakanties wel eens. Heeft 
het nog geen Grabbelpas? Op de 
jeugddienst is een Grabbelpas nog 
steeds te koop voor 4 euro.

jEugd EN SpoRT Startdag JNM

JNM (Jeugdbond
voor Natuur en 
Milieu) is een jeugdbeweging 
voor en door jongens en
 meisjes tussen 8 en 25 jaar 
met interesse voor natuur
en milieu. Er zijn zo’n 45 
regionale afdelingen, verspreid
over heel Vlaanderen. JNM Neteland omvat de 
gemeenten Herentals, Olen, Vorselaar, Grob-
bendonk, Lille, Gierle, Herenthout, Zandhoven 
en hun deelgemeenten. JNM is een vereniging 
die diversiteit hoog in haar vaandel draagt en los 
staat van elke filosofische, politieke of religieuze 
overtuiging.

Kom langs op de startdag van JNM Neteland en 
proef van het natuurlijke aanbod! Op 4 oktober 
varen jongeren tussen 7 en 12 jaar met een 
kano de Nete af. Het vertrek is gepland om 12 
uur, de aankomst omstreeks 17 uur. Deelnemen 
kost 3 euro. Breng wel reservekledij en picknick 
mee. Inschrijven kan tot 26 september bij Nola 
Cools, nolacools@hotmail.com, 0498-33 45 85.

Op 20 september vertrekken jongeren tussen 
13 en 25 jaar aan de kerk van Vorselaar voor 
een excursie naar de grootsheid en geheimen 
der natuur. Daarna volgt een maaltijd en een 
spetterende film. De aanvang is gepland om 
13.30 uur, het einde omstreeks 19 uur. Breng 
een fiets en regenkledij mee. Inschrijven kan 
bij Magalie Teunen, mahalichee@hotmail.com, 
0486-97 64 12.

[i] Meer info: www.jnm.be/neteland

Jeugdraad in woord en daad!

Jeugdraad op zoek naar nieuwe voorzitter of 
voorzitster. 

Het mandaat van de duo-voorzitters Philippe 
Fonteyn en Tom Olyslaegers loopt in 2009 ten 
einde. Wie zich geroepen voelt om het duo 
te vervangen, kan zich kandidaat stellen bij de 
jeugddienst of via info@jeugdraadherentals.be.

Volgende Jeugdraad

Jongeren tussen 16 en 35 jaar die willen mee-
praten over het jeugdbeleid in Herentals zijn 
welkom op de volgende jeugdraadvergadering 
op donderdag 23 oktober. De vergadering start 
om 19.30 uur en vindt plaats in de bovenzaal 
van de jeugddienst. 

[i] Meer info: www.jeugdraadherentals.be
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Zo 28/09 UIT Opening cultuurseizoen / cc ’t Schaliken / 14 uur

UIT Herfst- en winterwandeling / Vertrek om 14.30 uur aan de Toeristentoren

Do 02/10 INFo Test veiligheidssirenes Seveso-bedrijven / Van 8.45 tot 10.15 uur / Gratis 
infonumm

VR 03/10 THEATER Yvonne, de matrassenprinses / Zaal ’t Hof / 20 uur / Een productie van 
Theaterspektakel

ZA 04/10 INFo Banenmarkt/ Opleidingscentrum Wolfstee, Rietbroek 4

THEATER Yvonne, de matrassenprinses / Zaal ’t Hof / 20 uur / Een productie van 
Theaterspektakel

PERS Perszitdag / Koffiehuis Eclipse, Zandstraat 7 / Van 11 tot 12 uur

UIT Cie Baladeu’x - Double tour/ cc ’t Schaliken / 19 uur

MUZIEK Music Band Avanti - Voorbereiding Herfstconcert / zaal Revue, Sint-
Magdalenastraat 26 / 10 uur / Nieuwe muzikanten welkom / Info bij Willy de 
Wachter, tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be

Zo 05/10 UIT Open Bedrijvendag

UIT Rommelmarkt in Bremdael / Van 10 tot 16 uur

UIT Herfst- en winterwandelingen / Vertrek om 14.30 uur aan café No Limits

MA 06/10 SENIoR  S-Sport: Curve Bal / Sportzaal Vossenberg / Van 14 tot 17 uur / Meer info: 
Albert  Corthout, tel. 014-21 99 79

DI 07/10 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

UIT Braakland/ZheBilding - Immaculata / cc 't Schaliken / 20 uur

SENIoR S-Sport: dansen voor senioren  op moderne muziek (zonder  partner) / 
Volkshuis / Van 10 tot 11.30  uur / Meer info: Albert  Corthout, tel. 014-21 
99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

Do 09/10 THEATER Yvonne, de matrassenprinses / Zaal ’t Hof / 20 uur / Een productie van 
Theaterspektakel

VR 10/10 THEATER Yvonne, de matrassenprinses / Zaal ’t Hof / 20 uur / Een productie van 
Theaterspektakel

UIT Graindelavoix - Poissance d'amours / Sint-Catharinakerk, Begijnhof / 20 uur

ZA 11/10 UIT Open dag Wereldwinkel / Begijnhof / Van 10 tot 17 uur

THEATER  Yvonne, de matrassenprinses / Zaal ’t Hof / 20 uur / Een productie van 
Theaterspektakel

MUZIEK Music Band Avanti - Voorbereiding Herfstconcert / zaal Revue, Sint-
Magdalenastraat 26 / 10 uur / Nieuwe muzikanten welkom / Info bij Willy de 
Wachter, tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be

Zo 12/10 UIT Tom Lanoye – Woest: eerste afscheidstournee / cc ’t Schaliken / 20 uur

INFo Numismatica: Belgisch noodgeld W.O. I met Jean Maes / Sint-Antoniuszaal / 
Van 8.30 tot 12 uur

INFo Workshop tekenen naar model / Atelier Tabula Rasa, Schoolstraat 44/2 / Van 
10 tot 16 uur

UIT Herfst- en winterwandelingen / Vertrek om 14.30 uur aan hotel De Swaen

MA 13/10 INFo Vormingsavond omgekeerd ouderschap / RVT Sint-Anna, Vorselaarsebaan 1 
/ 20 uur

DI 14/10 SENIoR  S-Sport: dansen voor senioren  op moderne muziek (zonder  partner) / 
Volkshuis / Van 10 tot 11.30  uur / Meer info: Albert  Corthout, tel. 014-21 
99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

SENIoR Grijze Panters: Etentje in Het Convent / 12.30 uur

Do 16/10 RAAD  Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

VR 17/10 SoCIo Fakkeltocht tegen armoede/ 19.30 uur

UIT Optreden van Balthazar (voorprogramma Sjfëttlïch) / Zaal ’t Hof / 20 uur

AgENdA oKToBER 2008
ZA 18/10 FIETS Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur

Zo 19/10 INFo Workshop juwelen emailleren / Atelier Tabula Rasa, Schoolstraat 44/2 / Van 
10 tot 16 uur

MUZIEK  Aperitiefconcert met TrioFenix / Lakenhal / 11 uur

MUZIEK Music Band Avanti - Voorbereiding Herfstconcert / zaal Revue, Sint-
Magdalenastraat 26 / 10 uur / Nieuwe muzikanten welkom / Info bij Willy de 
Wachter, tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be

UIT Herfst- en winterwandelingen / Vertrek om 14.30 uur aan De Posterijen

MA 20/10 SENIoR  S-Sport: Curve Bal / Sportzaal Vossenberg / Van 14 tot 17 uur / Meer info: 
Albert  Corthout, tel. 014-21 99 79

INFo Bestuursvergadering Sint-Baafskring / ’t Leemen Huyseke / 20 uur

DI 21/10 RAAD OCMW-raad / kantoor van de OCMW-secretaris / Nederrij 133 / 20 uur

SENIoR  S-Sport: dansen voor senioren  op moderne muziek (zonder  partner) / 
Volkshuis / Van 10 tot 11.30  uur / Meer info: Albert  Corthout, tel. 014-21 
99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

Do 23/10 BLoED Bloedgeven / Parochiezaal Morkhoven / Van 17.30 tot 20.30 uur

VR 24/10 UIT Guido Belcanto / cc ’t Schaliken / 20 uur  - UITVERKOCHT!

ZA 25/10 UIT Nigel Williams - Democlash / cc 't Schaliken / 20 uur - UITVERKOCHT!

UIT Music Band Avanti - Voorbereiding Herfstconcert / zaal Revue, Sint-
Magdalenastraat 26 / 10 uur / Nieuwe muzikanten welkom / Info bij Willy de 
Wachter, tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be

Zo 26/10 MUZIEK Elixer d’Anvers / Lakenhal / 11.30 uur 

UIT Herfst- en winterwandelingen / Vertrek om 14.30 uur aan café Berkemus

DI 28/10 THEATER Het amulet door Hilaria / cc 't Schaliken / 14.30 uur

SENIoR S-Sport: dansen voor senioren  op moderne muziek (zonder  partner) / 
Volkshuis / Van 10 tot 11.30  uur / Meer info: Albert  Corthout, tel. 014-21 
99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

BLoED Bloedgeven / Parochiezaal Noorderwijk / Van 17.30 tot 20.30 uur

Wo 29/10 UIT Yves Meersschaert & Derek - Aux Champs-Elysées / cc 't Schaliken / 14.30 uur

VR 31/10 UIT Pat Donnez & Chris Lomme / cc ’t Schaliken / 20 uur

ZA 01/11 PERS Perszitdag / Koffiehuis Eclipse, Zandstraat 7 / Van 11 tot 12 uur

MA 03/11 SENIoR S-Sport: Curve Bal / Sportzaal Vossenberg / Van 14 tot 17 uur / Meer info: 
Albert  Corthout, tel. 014-21 99 79

Gezondheidswandelingen  
• Elke maandag voor gevorderden aan het Netepark
• Elke dinsdag aan het administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• Elke dinsdag aan de parochiezaal Molekens, Olmenlaan
• Elke woensdag aan het administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• Elke woensdag voor gevorderden aan het Netepark
• Elke donderdag aan de parochiezaal Molekens, Olmenlaan

[i] De gezondheidswandelingen vertrekken telkens stipt
     om 10 uur.  Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

DRINGENDE HULP

Brandweer 100 of 112 
Ziekenwagen 100
Politie 101
Antigifcentrum 070-245 245
Gasgeur 0800-65 065

Deze agenda bevat uitsluitend evenementen die deze maand in Herentals plaatsvinden en die ons tijdig werden gemeld.
Voor een ruimer overzicht: www.herentals.be > Kalender

19, 26, 27 sept. - 3, 4, 9, 10, 11 okt. ’08
Yvonne speelt op locatie, kassa en vertrek in de Tuinzaal 

van ‘t Hof, Herentals - Aanvang: 20 u.
Reservatie: cc ‘t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals, tel. 014 28 51 30

www.theaterspektakel.be
met  de steun van de Provincie Antwerpen                   Vrij van zegel: art.198 - V.U. Vera Goris, Pol Heynsstraat 8/102, 2200 Herentals

Theaterspektakel vzw - Stadstheater Herentals 

YVONNE
de matrassenprinses

Auteur:
vrij naar 

Witold Gombrowicz
Regie: 

Tanya Hermsen

Auteur: 
vrij naar

Witold Gombrowicz
Regie: 

Tanya Hermsen

Het convenant Davidsfondsafdeling Noorderwijk-Morkhoven, Canta Libre, Toneelvrienden,

heemkring Nortrevic ondersteund door de Koninklijke Fanfare De Noorderzonen, Rode Kruis,

Gemeenschapsraad Noorderwijk, NSB-Noorderwijk, NSB-Morkhoven, deskundigen en technici

presenteert het totaalspektakel 
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Het convenant Davidsfondsafdeling Noorderwijk-Morkhoven, Canta Libre, Toneelvrienden,

heemkring Nortrevic ondersteund door de Koninklijke Fanfare De Noorderzonen, Rode Kruis,

Gemeenschapsraad Noorderwijk, NSB-Noorderwijk, NSB-Morkhoven, deskundigen en technici

presenteert het totaalspektakel 

AANKoNdigiNgEN
De laatste getuigen

Op 11 november om 19 uur organiseren verschillende verenigingen van 
Noorderwijk in de Sint-Bavokerk een thema-avond  rond de twee wereldoor-
logen. Deze avond omvat onder meer het voorlezen van getuigenissen met 
begeleidende beelden, licht en geluid, een voordracht over het neerstorten 
van de Lancaster in Morkhoven, toneelstukjes over de oorlog in de deelge-
meenten, een huldebetoon aan de oud-strijders en een tentoonstelling in 
het parochiecentrum. De leden van de Militaria-club van Ramsel creëren de 
sfeer van toen door het simuleren van een schermutseling en het opstellen 
van een militaire erehaag. Heemkring Nortrevic stelt een brochure samen 
met de voorgeschiedenis van de wereldoorlogen en getuigenissen van oud-
strijders. Het stadsbestuur verleent zijn medewerking bij de organisatie van 
dit evenement.

Op dinsdag 11 november staat in de Sint-Bavo-parochiekerk De Laatste Getuigen op de 
planken. De Laatste Getuigen is een spektakelstuk over de impact van de Eerste en de 
Tweede Wereldoorlog op Noorderwijk en Morkhoven. Het evenement bestaat uit voor-
dracht, zang, toneel, film, beeld, geluid en een tentoonstelling met brochure die samen de 
sfeer van de oorlogsjaren moeten oproepen. De voorstelling duurt ruim twee uur en bulkt 
van de afwisseling. 

Zo schetsen twee vertellers het beeld van Morkhoven en Noorderwijk tijdens Wereld-
oorlog I, het interbellum, de mobilisatie, Wereldoorlog II met de achttiendaagse veldtocht 
en de bevrijding. De verhalen worden afgewisseld met een oorlogslied of een toneelscène. 
Naast het spektakelstuk zorgt de militaria-vereniging voor de sfeer rond de kerk. Er is een 
tentoonstelling van Heemkring Nortrevic, de oorlogswapens van de militaria-groep en 
gefilmde verhalen van oud-strijders. Na de voorstelling begeleidt het publiek de laatste 
getuigen naar het parochiecentrum waar ze feestelijk worden onthaald. 

De opvoering van De Laatste Getuigen is om meerdere redenen belangrijk voor de Noor-
derwijkse leefgemeenschap. Het stuk is enerzijds een huldebetoon aan alle oud-strijders 
en anderzijds een boodschap aan de jeugd. Bovendien werkt het Noorderwijkse ver-
enigingsleven al meer dan dertig jaar uitstekend samen met als bekendste resultaten de 
Ronde Van Noorderwijk en de Gemeenschapsraad. 

[i] Het spektakel begint stipt om 19 uur. De deuren openen om 18.30 uur. 
Reserveren kan bij Davidsfondsafdeling Noorderwijk-Morkhoven (Jos Ver-
meulen, tel. 014-26 24 07), Canta Libre (Jan Vercammen, tel. 014-26 23 02), 
Toneelvrienden (Jef Meir, tel. 014-26 60 42), Heemkring Nortrevic (Jules Van 
Olmen, tel. 014-26 20 85) en bij de reservatiecoördinator (André Jansen, tel. 
014-26 22 93). Tickets kosten 7 euro. Een consumptie na de voorstelling in 
het parochiecentrum is in de prijs begrepen.

Het convenant Davidsfondsafdeling Noorderwijk-Morkhoven, Canta Libre, Toneelvrienden,
heemkring Nortrevic ondersteund door de Koninklijke Fanfare De Noorderzonen, Rode Kruis,
Gemeenschapsraad Noorderwijk, NSB-Noorderwijk, NSB-Morkhoven, deskundigen en technici
presenteert het totaalspektakel 

Het evenement is een realisatie van Davidsfonds-

afdeling Noorderwijk-Morkhoven, Canta Libre, 

Toneelvrienden, Heemkring Nortrevic, Konink-

lijke Fanfare De Noorderzonen, Rode Kruis, 

NSB-Noorderwijk, NSB-Morkhoven en  Ge-

meenschapsraad Noorderwijk in samenwerking 

met lokale deskundigen en technici.

Het Convent
Lokaal dienstencentrum

Begijnhof 17 
tel. 014-28 20 00
bertvangenechten@ocmwherentals.be

Ondersteuningsgroep dementie
 
De volgende samenkomst van de ondersteuningsgroep dementie vindt plaats op woensdag 8 oktober 
van 17 uur tot 18.30 uur. Spreker van dienst is Marie-Christine Adriaensen, gerontoloog en rouwdeskun-
dige, die praat over dementie en afscheid nemen. Iedereen is welkom. Het Convent voorziet koffie en 
gebak. Gratis deelname.

Computerles voor senioren

Vanaf september kunnen 55-plussers een computercursus volgen. De cursus bestaat uit zes lessen waar-
bij het toetsenbord en het gebruik van de muis wordt uitgelegd. Ook het opstellen we een brief en 
e-mail komt aan de beurt. De laatste les gaat over het gebruik van het internet en de gevaren van het 
wereldwijde web. 

Hulp bij poetsen van
grafstenen

Als u hulp nodig heeft voor het poetsen van 
een grafsteen tegen 1 november, dan kan de 
PWA een handje helpen. 

[i] Voor meer informatie neemt u con-
tact op met het PWA-Kantoor, Molen-
vest 21, tel. 014-24 89 60, pwa.heren-
tals@skynet.be.
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AANKoNdigiNgEN
De Jacht op Super 8

Curieus vzw digitaliseert in oktober oude super 8-films. Als u nog 
oude super 8-spoeltjes op de zolder hebt liggen, mag u die op 
donderdag 16 oktober tussen 16 en 20 uur binnenbrengen in de 
Lakenhal. Curieus zet ze dan voor u op dvd. Dit kost u een euro 
per minuut. Zo kunt u uw oude opnames opnieuw bekijken.

Curieus wil uit het ingezamelde materiaal een beeldmontage ma-
ken die een historisch sfeerbeeld schept. Deze montage zal op 
enkele speciale avonden getoond worden. Op die avonden krijgen 
alle deelnemers hun oud filmmateriaal terug, samen met een dvd 
waarop de gedigitaliseerde beelden staan. Curieus werkt samen 
met de erfgoedcellen van Antwerpen, Mechelen en de Noor-
derkempen, en met het erfgoedoverleg Kempens Karakter. 

[i] Meer informatie: Sofie De Ruysser, 
sofie.deruysser@curieus.be, tel. 03-285 91 30, www.curieus.be

Lachspirine 
benefiet- en muzikale showavond 
voor het goede doel

Op vrijdag 3 oktober organiseert Sophea vzw een grote mu-
zikale benefiet- en showavond voor het goede doel. Deze 
showavond vindt plaats in de schouwburg van cc ’t Schaliken. 
Op het programma staan optredens van Lia Linda en van 
het komische duo Albert en Rudy. Sophea vzw wil met deze 
showavond geld inzamelen voor leukemiepatiënten en voor 
het onderzoek naar leukemie. 

[i] De toegangsprijs bedraagt 15 euro en kaarten 
zijn te koop bij Toerisme Herentals (Grote Markt 
35), Dagbladhandel Good News (Hofkwartier 22), 
Willy Cuylaerts (Bergenstraat 72C, tel. 014-22 20 

46, gsm 0496-27 20 46), Etienne Servaes (tel. 014-21 48 72) en Record Bank (Nieuwstraat 25, 
tel. 014-86 06 30). Elke bezoeker neemt gratis deel aan een tombola met als hoofdprijs een 
fiets. Personen met een rolstoel melden hun deelname voor 29 september bij Etienne Servaes 
(tel. 014-21 48 72).

Kinderkoor W.A.N.T.E.D.
Kinderkoor W.A.N.T.E.D. ( (Woelig, Allesomvattend, 
Nostalgisch, Te gek, Enthousiast, Deugddoend) uit He-
rentals onder leiding van Nancy Buyens presenteert 
met Spookie haar allereerste musical. Het kinderkoor 
krijgt versterking van toneeltalenten van Basisschool 
De Evenaar. U kunt dit spookachtige spektakel bewon-
deren op zondag 2 november om 15 uur in de feestzaal 
van Basisschool De Evenaar (Gildelaan). Kinderkoor 
W.A.N.T.E.D. tovert de zaal om tot een echt Spook-
hotel waar u persoonlijk bediend wordt door zombies 
en spoken. 

[i] Kaarten kosten 7 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa en kunnen telefonisch be-
steld worden bij Christel Coppieters, gsm 0477-54 97 33. Kinderen uit Herentals en omstre-
ken die van zingen houden, mogen altijd langskomen op een repetitie. De repetities vinden 
plaats elke zondag van 18.30 tot 20 uur in Basisschool De Evenaar.

Herentalse Bierfeesten

Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober bieden 
de jongens en meisjes van KSJ Herentals u in zaal 
‘t Hof tijdens de elfde editie van de Herentalse 
Bierfeesten opnieuw meer dan 100 overheer-
lijke Belgische bieren aan. Tien bieren komen van 
het vat, de rest van de fles. De opbrengst van 
de bierfeesten dient voor reparatie van de ten-
ten die tijdens het laatste kamp heel wat te lijden 
hadden van de storm. De bierfeesten starten 
elke dag stipt om 12 uur. 

[i] Meer informatie: Thomas Smets, gsm 
0472-62 96 74

Kaarsenactie Bond Zonder 
Naam voor mensen in nood

De kaarsenaktie van Bond Zonder Naam is op-
nieuw van start gegaan. Naast de geur- en sier-
kaarsen is er ook een mooie kalender te koop. 
De opbrengst van de actie gaat naar mensen in 
nood. U kunt de actie steunen op 30 november 
in de kerk Sint-Jan-den-Doper op de Molekens 
en op 14 december tijdens de kerstmarkt op 
de Grote Markt. Op 6 en 7 december vindt u 
Bond Zonder Naam in de Sint-Annakerk in Ton-
gerlo. De kalender is half oktober ook te koop 
bij Toerisme Herentals. U kunt ook terecht bij 
René Eyckmans, Sint-Jobstraat 47 of bij de familie 
Horemans-Van Lommel, Lindenlaan 10.

[i] Meer informatie: familie Horemans-
Van Lommel, Lindenlaan 10, tel. 014-21 
43 37, gsm 0497-26 27 16, Alfons.hore-
mans@skynet.be

Disco en lijndans
voor senioren

Bij een nieuw seizoen horen nieuwe dansen, 
ook voor personen zonder danspartner. Bij deze 
nieuwe reeks, danst u in groep op gevarieerde 
muziek. De dansen zijn niet al te moeilijk en u 
krijgt een goede begeleiding, waarbij de dansen 
op een rustige en eenvoudige manier worden 
aangeleerd. Deze reeks vindt elke week plaats 
van 10 tot 11.30 uur in het Volkshuis, Sint-Mag-
dalenastraat 26.

[i] Meer info: Albert  Corthout, tel. 014-
21 99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 
79 39



AANKoNdigiNgEN Drukke maand voor Grijze 
Panters

Oktober is een drukke maand voor de Grijze Pan-
ters. Op dinsdag 16 september is er om 14 uur in 
Het Convent een infonamiddag over vereenzaming 
bij ouderen. Na afloop zijn er koffiekoeken. Op 
dinsdag 30 september brengen de Grijze Panters 
een bezoek met gids aan Aarschot. Op dinsdag 
14 oktober is er om 12.30 uur een etentje in Het 
Convent en op woensdag 29 oktober brengen de 
Panters om 14.30 uur een bezoek aan ’t Schaliken 
voor de voorstelling Aux Champs Elysées.

[i] Meer informatie: Ruf Van Cauter, tel. 
014-21 12 69

Fotosalon 2008

Op zaterdag 4 oktober van 13 
tot 22 uur en op zondag 5 okto-
ber van 10 tot 19 uur organiseert 
Anthony Fotoclub zijn 42ste 
Foto- en Digisalon. Het salon 
vindt plaats in de Sint-Antonius-
zaal in de Kapucijnenstraat. Een 
vijftiental leden presenteren er een selectie van 
zwart-wit- en kleurenfoto’s. U kunt ook digitale 
projecties van een clubreeks, een clubuitstap en 
werk van enkele leden bewonderen. Op zaterdag 
starten de projecties om het uur vanaf 14 uur, op 
zondag om het uur vanaf 11 uur. De toegang is 
gratis. 

[i] Meer info: www.anthonyfotoclub.be

Artistieke workshops 

Kunstenatelier Tabula Rasa organiseert de volgen-
de maanden een aantal interessante workshops. 
Op zondag 9 november is er een workshop teke-
nen naar model. Deelnemen kost telkens 45 euro 
(materiaal inbegrepen) en op zondag 16 novem-
ber kunt u juwelen in zilverklei maken. Deelnemen 
kost 85 euro (materiaal inbegrepen). Op zondag 
23 november kunt u deelnemen aan een work-
shop geluidsbeleving. Deelnemen kost 15 euro. 
De workshop vindt telkens plaats van 10 tot 16 
uur. Lunch met koffie en thee hoort er telkens bij. 
Snel inschrijven is de boodschap want er kunnen 
telkens maximaal tien personen deelnemen. U 
schrijft in door een voorschot van 10 euro te stor-
ten op rekeningnummer 979-6246169-53 met ver-
melding van naam en datum van de workshop.

[i] Meer informatie bij Tabula Rasa, tel. 
014-22 57 75, www.atelier-tabularasa.be

Dag van De Kringwinkel

Op zaterdag 25 oktober organiseren de Vlaamse Kringwinkels hun feestelijke open dag. Iedereen is uitgenodigd 
om op schattenjacht te gaan in de tweedehandswinkels. U zult merken dat afgedankte gebruiksgoederen niet 
op de afvalberg behoren maar moeiteloos opnieuw herbruikt kunnen worden. De Kringwinkel Zuiderkempen 
onthaalt u met een hapje en een drankje.  Wie dat wenst, kan een kijkje achter de schermen nemen.

Dit jaar zet de Herentalse Kringwinkel de muziekliefhebber aan het zoeken met een ruim assortiment platen, 
muziekboeken, instrumenten en aanverwante prullaria zoals vlaggen en kledingstukken. De Kringwinkel is open 
van 9.30 tot 17 uur. 

[i] Meer informatie: Kringwinkel Zuiderkempen, Lierseweg 135, tel. 015-23 73 93,
www.dekringwinkelzuiderkempen.be.

Amnesty International

Op vrijdag 10 oktober nemen de Heren-
talse scholen deel aan de jaarlijkse Schrijf-
ze-VRIJdag van Amnesty International. Die 
dag kruipen duizenden jongeren in hun pen 
tijdens een actie rond Romakinderen. 

Op zaterdag 11 oktober organiseert AI-
Herentals zijn jaarlijkse ‘Quiz-ze-Vrij’-avond. 
Vanaf 20 uur kunnen alle liefhebbers terecht 
in het lijsternest, Herentalseweg 3 in Olen 
(centrum) voor een quiz over algemene 
kennis. De quiz staat voor iedereen open en verloopt in een ontspannen sfeer. Een ploeg bestaat uit maximum 
zes personen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 4 euro per persoon. Bent u jonger dan 20 jaar, dan betaalt u 2 
euro per persoon.

[i] Inschrijven kan bij Kristin Van Roey, kvanroey5@hotmail.com, tel. 014-26 30 13, Rosema-
rijn Claes: rosemarijn.claes@yucom.be, tel. 0478-39 20 08 
of Jef Verrydt, j.verrydt@pandora.be, tel. 014-21 19 84.

Modeshow voor het goede doel.

Op 4 oktober organiseert LC Herentals De Lakenpoortse een grootse modeshow 
voor het goede doel. Heel wat handelaars uit Herentals en omstreken showen die 
avond hun kleding op de catwalk en de modellen van dienst zijn lid van de verschil-
lende lokale serviceclubs. Na de modeshow is er een gezellige after-party. De mode-
show vindt plaats in kwartier Den Troon, Bevrijdingsstraat 31 in Grobbendonk. De 
modeshow start om 20 uur. De opbrengst van de modeshow wordt verdeeld onder 
Samen Verder Kempen vzw, Pinocchio vzw en De Dorpel vzw.

[i] De toegangsprijs bedraagt 15 euro, een viptafel kost 600 euro voor 10 personen.
Inschrijven kan via Nelly Muyshondt, gsm 0473-94 22 67,
HERENTALS_DE_LAKENPOORTSE@lions112b.be.

Wegwijs met de computer 

Wie gratis wil oefenen, surfen of mailen op een computer kan elke maandag, dinsdag en woensdag tussen 13 
en 16 uur en elke donderdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur terecht bij ’t Peeseeke, Nederrij 135. Er is altijd een 
begeleider aanwezig. ‘t Peeseeke start ook met nieuwe cursussen computerwegwijs en internet. 

[i] Meer informatie: ’t Peeseeke, Nederrij 115, tel. 014-24 66 97
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Voor de publicatie van gegevens uit de burgerlijke stand is de uitdrukkelijke toestemming nodig van de betrokkenen. Daarom kunnen in 
deze rubriek alleen de geboorten, overlijdens, huwelijken en huwelijksafkondigingen opgenomen worden waarvoor in Herentals aangifte 
werd gedaan.

 GEBOORTES

20/08  Margot, dochter van Griet Braekmans en Tom Van Der Auwera
22/08  Hanne, dochter van Leen Van Eynde en Peter Bakelants
24/08  Fleur, dochter van Annelies Willems en Kristof Laenen
24/08  Kor, zoon van Stien van Daele en Steven Van Orshaegen
26/08  Scott, zoon van Sofie Cortens en Kurt Horemans
26/08  Aaron, zoon van Jacinthe Maes en Gert Bouwen
26/08  Free, dochter van Annick Brams en Filip Van Huffel 
26/08  Elif Sultan, dochter van Gamze Özler en Ayhan Özler
28/08  Cara, dochter van Nele Thiels en Timothy Gebruers
31/08  Door, zoon van Tine Van Hove en Peter De Busser
02/09  Roos, dochter van Annelies Lelieur en Bert De Mesel

 OVERLIJDENS
24/07  Aloïs Peeters (73), echtgenoot van Renilde Geudens
20/08  Maria Van Den Bosch (100), weduwe van Joannes Mens
22/08  Dionysius Horemans (87), echtgenoot van Julia Lambrechts 
23/08  Joannes Evens (84)
27/08  Frans Hapers (96)
27/08  Charlotte Vermunt (81), echtgenote van Hendrikus Verheij
28/08  Maria Laenen (74), echtgenote van Marcellus Van Doninck
02/09  Josephus Adriaensen (73)
03/09  Jozefina Nuyts (71), weduwe van Jozef Lenaerts
07/09  Augusta De Ceuster (84), weduwe van Jozef Verachtert
09/09  Emilius Verlinden (93), weduwnaar van Cyrilla Vermeiren 
09/09  Johanna Buster (75)
09/09  Karel Selis (60), echtgenoot van Patrick Deweerd

 HUWELIJKSAANGIFTEN
 Louis Bertels (Herentals) en Evi Boeckx (Herentals)

 HUWELIJKEN

 Marc Riemis (Herentals) en Florentine De Wageneer (Herentals)
 Levi Vrijsen (Beringen) en Veronique Toremans (Herentals)
 Frank Boels (Herentals) en Sylvie Verlinden (Herentals)
 Maarten Van der Donck (Herentals) en Evelien Leus (Herentals)
 Christophe Ovaere (Herentals) en Cindy Gielens (Dessel)
 Philip Verwimp (Herentals) en Gilberte Nkeshimana (Bujumbura, 
 Burundi)
 Koen Thijs (Herentals) en Janick Vleugels (Herentals)
 Jianwen Zheng (Wenzhou, Zhejiang, China) en Minghong Jin 
 (Herentals)
 Kris Hannes (Herentals) en Dana De Ridder (Herentals)
 Ebert Adriaensen (Herentals) en Marlies Peeraer (Herentals)
 Raoul Leysen (Herentals) en Jasmina Heylen (Herentals)
 Tommy Wouters (Herentals) en Donna McConville (Herentals)
 

BuRgERzAKEN

Rode Kruis
Bloedinzamelingen

Op donderdag 23 oktober kunt u bloed geven van 17.30 uur tot 20.30 uur in 
de parochiezaal van Morkhoven. 

Op dinsdag 28 oktober kunt u bloed geven van 17.30 uur tot 20.30 uur in de 
parochiezaal van Noorderwijk.

 

 wAcHTdiENSTEN
APOTHEKERS 
U vindt de wachtdiensten van de apothekers op www.apotheek.be of 
telefonisch via 0900-10 500. 

De wachtdiensten worden georganiseerd voor de aflevering van dringende 
geneesmiddelen. De apothekers met wachtdienst rekenen daarom een 
hoogdringendheidshonorarium aan vanaf 19 uur op weekdagen en op 
zon- en feestdagen. Uw ziekenfonds betaalt dit ereloon terug als op het 
voorschrift een geneesmiddel voorkomt waarvoor het ziekenfonds een 
uitkering toekent.

HUISARTSEN
HERENTALS

centraal oproepnummer: 014-22 22 00
De huisartsenwachtpost: Nederrij 99

moRKHoVEN EN NooRdERwijK

centraal oproepnummer 014-54 83 83.

De wachtdienst begint telkens op vrijdagavond (of op de avond voor 
een feestdag) om 20 uur en eindigt maandagmorgen
(of op de ochtend na de feestdag) om 8 uur. 

Nieuwe vereisten voor beroepschauffeurs in 
personenvervoer 

Sinds september van dit jaar moeten alle bestuurders van autobussen en autocars 
met een rijbewijs D (categorie D, D+E, D1 en D1+E) die in beroepsverband 
rijden, voldoen aan nieuwe voorwaarden. Met deze nieuwe voorwaarden wil de 
Europese Unie de kwaliteit en veiligheid van transporten verhogen en de milieu-
vervuiling door CO2-uitstoot doen afnemen. 

De nieuwe voorwaarden houden in dat de bestuurder slaagt voor een basis-
examen en elke vijf jaar 35 uren nascholing volgt . Het examen bestaat uit een 
theoretische en een praktische proef. Deze proeven staan los van de examens 
die moeten afgelegd worden voor het behalen van het rijbewijs maar ze kunnen 
er wel mee gecombineerd worden. 

Bestuurders van de strijdkrachten, civiele bescherming, politie en brandweer zijn 
vrijgesteld van de verplichtingen. Ook voertuigen die niet sneller gaan dan 45 
kilometer per uur en reddingsvoertuigen geven aanleiding tot de vrijstelling. Daar-
naast zijn bestuurders in opleiding, bestuurders onder toezicht van een instruc-
teur en bestuurders die het praktisch examen afleggen, vrijgesteld. 

Bestuurders die op 10 september 2008 in het bezit zijn van een rijbewijs D, zijn 
vrijgesteld voor een periode van 7 jaar. Zij moeten tegen 9 september 2015 vol-
doen aan de nieuwe eisen, maar enkel door het volgen van de nascholing. Ze zijn 
vrijgesteld van de examens. 

Vanaf 10 september volgend jaar gelden dezelfde eisen voor vrachtwagenbestuur-
ders in het goederenvervoer. 

[i] Meer informatie bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en 
Vervoer, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, tel. 02-277 31 11, 
www.mobilit.fgov.be.



SpREEKuREN BuRgEmEESTER EN ScHEpENEN

burgemeester Jan Peeters 
politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en coördinatie, communicatie en 
informatie, burgerlijke stand en bevolking, administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale 
economie
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
vrijdag van 17 tot 19 uur (secretariaat Molenvest 2/A)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Ingrid Ryken
cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages
maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen
alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be

schepen Mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, landbouw en plattelandsontwikkeling
woensdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx 
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Jan Bertels
financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica, huisvesting, OCMW en kerkfabrieken
maandag van 18 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Jos Schellens
openbare werken en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, monumentenzorg en landschappen
maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i]schepen.jos.schellens@herentals.be

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: 014-28 50 50.

Maandelijkse spreekuren
in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief centrum
Rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

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

Rijksdienst voor de sociale verzekering van zelfstandigen 
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)
tweede woensdag van 10 tot 12 uur

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur 

Opvanggezinnen:
enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18 

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

in de Werkwinkel, Molenvest 13

Militie
vierde woensdag van 13 tot 16 uur 

Spreekuren OCMW-voorzitter
OCMW-voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op een van de 
volgende nummers:
014-24 66 44 (OCMW-kantoor) - 0475-56 10 32
voorzitter@ocmwherentals.be

NuTTigE 
TELEfooNNummERS
Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten
  Els  014-22 29 47
 René  014-51 20 51
 Karel  014-51 55 48
 Lydi  014-22 25 17

Autisme-telefoon 078-15 22 52

Begeleid Wonen,  Herentals
info over wonen voor mensen met een handicap 014-23 18 80

Belastingen, Belgiëlaan 31 014-25 61 40

Belgacom 0800-22 800

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

Centrum voor Levens- en
Gezinsvragen, Stationsstraat 2 014-21 08 08

Compostmeesters 014-28 50 50

De Lijn 070-220 200

Den Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen 0472-22 86 71
 014-22 17 81

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap 014-84 12 00

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 014-21 40 73

De Post, Belgiëlaan 51 014-28 67 20

Diftar-informatielijn 0800-97 687

Eigen Haard,  Augustijnenlaan 28/6 014-85 98 00

Eurofoon, Europese Unie 078-15 19 92

IOK, Geel 014-58 09 91

Iveka 078-35 35 35

Jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

NMBS-Herentals 03-229 56 14

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Tele-onthaal 106 of 078-15 19 19

Tele-ticketservice 070-23 32 33

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)     105

Zit Stil (ADHD)     03-830 30 25



DE POSTBEDEELD DOOR

NuTTigE TELEfooNNummERS
Stadsdiensten 014-28 50 50
administratief centrum,  Augustijnenlaan 30 fax 014-21 78 28

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

Cultuurcentrum ’t Schaliken, Grote Markt 35 014-28 51 30

De Fakkel 0487-99 06 23
vereniging waar armen het woord nemen 014-21 40 73

Defecten aan de openbare verlichting  014-28 50 50

Drughulp, Hikstraat 47 014-23 34 01

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

JAC - Hikstraat 47 014-23 34 01

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen, Lierseweg 136 015-23 73 93

Kerkhof Herentals - van ma tot vr tussen 12 u en 12u30  014-23 38 93

Muziekacademie - Hikstraat 28 014-21 33 05

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

Netepark - Vorselaarsebaan 014-85 97 10

politie - Molenvest 23 014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

Rusthuis - infofoon 078-15 25 25

Slachtofferhulp, Sint-Jansstraat 17 014-23 02 42

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93 014-28 52 50

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk 014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77 014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35 014-21 90 88

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan 014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21 014-24 89 60

Ziekenhuis 014-24 61 11

opENiNgSTijdEN STAdSdiENSTEN
mA di wo do VR zA zo

AdmiNiSTRATiEf cENTRum 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

cc ’T ScHALiKEN 09.00-12.00

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

omBudSdiENST   administratief centrum 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

BiB giLdELAAN
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00 14.00-17.00

10.00-12.00

BiB moLEKENS
18.00-20.00

10.00-12.00

BiB NooRdERwijK 14.00-16.00
18.00-20.00 

10.00-12.00

REcYcLAgEpARK 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-18.00 09.00-16.30 08.30-14.30

jEugddiENST 09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HummELTjESHof Dagopvangcentrum voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Gratis urgentieopvang voor kinderen van werkzoekenden die
gaan solliciteren, een opleiding volgen of tijdens de eerste zes maanden van een hertewerkstelling.

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 09.00-17.00

SpoRTdiENST 09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STAdSARcHiEf 08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00
13.30-16.00

Op zaterDaG 
4 en 25 OKtOBer
GeOpenD van 9

tOt 12 uur

ToERiSmE HERENTALS 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

09.00-12.00
13.30-16.00

STEdELijKE wERKpLAATSEN 08.00-12.00
12.30-16.30

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


