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Samen staan we sterk

De maand november is traditioneel een maand van solidariteit. De vrijwilligers van 11.11.11 zetten dan hun beste 
beentje voor om geld in het laatje te brengen ter ondersteuning van de ontwikkelingssamenwerking. Dit jaar draait 
de campagne van 11.11.11 rond een eerlijk loon voor elke werknemer. 11.11.11 richt zijn blik voor deze actie niet 
alleen naar de welvaartskloof tussen noord en zuid, maar klaagt ook de verdoken armoede in ons land aan.

Deze invalshoek maakt ons niet enkel solidair met de mensen die in een ver werelddeel wonen, maar even goed 
met de mensen die in onze achtertuin wonen. Voor de stad is het belangrijk dat ook onze arme en minder weerbare 
mensen een menswaardig leven kunnen leiden. De jaarlijkse verhoging van het stedelijk budget voor internationale 
samenwerking is telkens een  stap in de goede richting.

Een tweede belangrijke stap, maar dichter bij huis, zet het stadsbestuur door het invoeren van een mantelzorgpremie. 
Met deze premie wil de stad mensen die niet meer volledig voor zichzelf kunnen zorgen, 
toch zo lang mogelijk in hun eigen omgeving laten wonen. De premie is bestemd 
voor de vrijwilliger die in zijn vrije tijd een zorgbehoevende verzorgt. Deze mensen 
verdienen ons respect en deze premie is dan ook een teken van dankbaarheid.

Uw burgemeester
Jan Peeters

11.11.11 Recht op waardig werk

www.11.be

191 landen ondertekenden een akkoord om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. Voer samen met 

de Vlaamse Noord-Zuidbeweging actie om de politici aan hun belofte te herinneren én de lat hoger te leggen. 

Armoede moet de wereld uit! 

www.waardigwerk.be

Werknemers zijn geen gereedschapSteun 11.11.11 in de strijd voor waardig werk 000-0000011-11
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Het beste middel tegen armoede is waardig werk. Waardig werk, dat begint natuurlijk 
met een fatsoenlijk loon. Maar toch, op dit moment verdient de helft van alle werken-
de mensen in de wereld minder dan 1,50 euro per dag. Werken en toch straatarm 
blijven, dat klopt eigenlijk niet. Je werk verliezen is in zulke situatie rampzalig. Wie 
zwanger, ziek of oud is, staat op straat zonder inkomen. 

Werknemers hebben recht op waardig werk, op een fatsoenlijk inkomen en op 
sociale bescherming. Zij moeten zich kunnen organiseren in vakbonden om die 
rechten te verdedigen. Maar de rechten van werknemers staan overal in de we-
reld onder druk. Werknemers worden dikwijls als kosten beschouwd, iets waarop 
men kan besparen als het te duur is. Internationale solidariteit is broodnodig om 
ook bij ons goede lonen en arbeidsvoorwaarden te kunnen blijven afdwingen. 

Dat is de reden dat 11.11.11 dit jaar opnieuw actie voert in onze straten. Cen-
traal in de campagne staan het recht op waardig werk en op een leefbaar loon 
voor iedereen. De campagne is een breed Belgisch samenwerkingsverband 
van twee grote vakbonden, Wereldsolidariteit, FOS en Oxfam-Solidariteit, 
de Noord-Zuidbeweging en 11.11.11. Andere organisaties zoals Broederlijk 
Delen en Vredeseilanden nemen actief deel.
De organisatie wil een breed maatschappelijk debat opstarten in de media, 
scholen, bedrijven en gemeenten. Vervolgens trekt de organisatie met con-
crete eisen naar Belgische, Europese en internationale beleidsmakers. Door 
de solidariteit met mensen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika komen we op 
voor de rechten van werknemers in Noord en Zuid.

Ook in Herentals is 11.11.11 actief. U leest alles over de acties van het 
Herentalse 11.11.11-comité in de brochure die u vindt in het midden van 
deze Stadskrant.

Wilsverklaring euthanasie
P5
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
december 2008 moeten uiterlijk op 
maandag 3 november 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
Nieuwe premie voor mantelzorg

Het stadsbestuur geeft vanaf dit jaar een premie aan de mantelzorger. De be-
doeling van mantelzorg is om mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, 
toch nog zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Bij het 
toekennen van de premie houdt de stad rekening met de graad van zorgbehoe-
vendheid en het inkomen van de zorgbehoevende. De premie bedraagt 200 
euro per jaar en wordt uitbetaald aan de mantelzorger.

Mantelzorgers bieden, naast professionele zorgverleners, hulp aan mensen die 
niet meer zelfstandig voor zichzelf kunnen zorgen. Hun inzet is onontbeerlijk om de zorgbehoevende thuis te laten wonen. In 
het reglement houdt de stad geen rekening met het feit of de mantelzorger al dan niet inwoont bij de zorgbehoevende. De 
mantelzorger hoeft zelf ook niet in Herentals te wonen. De zorgbehoevende moet wel in Herentals wonen, ouder zijn dan 
75 jaar en verblijven in zijn natuurlijk thuismilieu. 

Naast de invoering van de mantelzorgpremie wijzigt het stadsbestuur ook de steun aan personen met een handicap. In de 
oude reglementen werd vooral rekening gehouden met de vorm van opvang. Met de nieuwe regeling wil de stad meer reke-
ning houden met de gezinstoestand en draagkracht van het gezin. Want een persoon met een handicap betekent soms extra 
zorg en kosten binnen een gezin. Aan deze gezinnen wil het stadsbestuur een financiële ondersteuning geven. 

Door deze wijziging steunt het stadsbestuur de gezinnen bij wie personen van 0 tot 65 jaar met een ernstige handicap ver-
blijven. Bij het vastleggen van de voorwaarden houdt de stad niet alleen rekening met de ziekte of de handicap, maar ook 
met de gevolgen die de aandoening heeft op de persoon en het gezin. Daarom past de stad, naast invaliditeit (+66 %), ook 
het ‘recht op verhoogde kinderbijslag’ toe. Omdat de financiële draagkracht van elk gezin verschillend is, neemt de stad ook 
de gezinstoestand in aanmerking. Eenoudergezinnen krijgen bijvoorbeeld een hogere uitkering.

[i] Meer informatie over deze reglementen krijgt u bij de dienst sociale zaken en preventie, ad-
ministratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@herentals.be.

Openbaar onderzoek PRUP Rooiveld 

De provincie Antwerpen wil op het Rooiveld in Westerlo (op de grens met Morkhoven) een omloop voor gemotoriseerde 
sporten inplanten. De volgende fase in de uitvoering van dit plan is het openbaar onderzoek. Op dinsdag 4 november om  
19 uur organiseert de provincie Antwerpen daarom een infovergadering over de plannen voor het Rooiveld in Westerlo. 
Deze infovergadering vindt plaats in de polyvalente zaal, Stijn Streuvelsstraat 11, Voortkapel. Er is ook ruime gelegenheid om 
vragen te stellen. Het openbaar onderzoek loopt van 20 oktober tot 18 december. U kan het plan en het onteigeningsplan 
tijdens het openbaar onderzoek ook inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis van Westerlo en raad-
plegen op www.provant.be.

Overeenkomst met Chirocomité over sporthal Noorderwijk 

Het stadsbestuur en het Chirocomité van Noorderwijk hebben een nieuw akkoord afgesloten over het gebruik van de sport-
hal in Noorderwijk. Het vorige akkoord liep af in juli. Het nieuwe akkoord geldt tot 30 juni 2009. Met dit akkoord blijft de 
huisvesting van de Noorderwijkse sportclubs, die al jarenlang gebruik maken van de sporthal in Noorderwijk, verzekerd.

Blijf uit de greep van griep  

Sinds enkele jaren roept het Vlaamse Griepplatform mensen op om zich te laten vaccineren. 
Een jaarlijkse griepvaccinatie biedt de beste garantie om het griepseizoen zonder kleerscheu-
ren door te komen. Het Griepplatform richt zich specifiek tot mensen met diabetes, 65-plus-
sers en mensen met een long-, hart-, lever- of nierziekte. Er bestaan heel wat misverstanden 
over het griepvaccin. Het griepvaccin bevat geen levend virus en kan dus geen griep ver-
oorzaken. Het bezorgt u geen verkoudheid of bronchitis. Het vaccin is veilig en heeft weinig 
bijwerkingen. Allergische reacties komen zelden voor. Soms treedt rond de inspuitplaats wat 
roodheid, zwelling of pijn op, maar die ongemakken verdwijnen na enkele dagen.

[i] Meer informatie vindt u bij uw huisarts, uw apotheker of op www.griepvaccinatie.be.
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Verwarmingstoelage  

Sinds 1 september kunt u opnieuw een verwarmingstoelage aanvragen. De verwarmingstoelage is bestemd voor 
mensen die recht hebben op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
mensen met een laag inkomen en mensen met schulden. Het terugbetaalde bedrag hangt af van de gefactureerde 
prijs van de brandstof : hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst. Per huishouden kunt u maximaal 1.500 liter 
brandstof in aanmerking laten komen voor de verwarmingstoelage. De maximale toelage bedraagt 300 euro.

Voor kleine hoeveelheden aan de pomp gekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum is er een forfaitaire 
verwarmingstoelage van 150 euro. Een aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op deze toelage. Als u een 
forfaitaire toelage krijgt, kunt u geen andere verwarmingstoelage aanvragen, en omgekeerd.

Als u met aardgas verwarmt, hebt u geen recht op een verwarmingstoelage. U kunt wel langs het OCMW gaan 
dat onder bepaalde voorwaarden tussenkomt bij uw aardgasfactuur.

[i] Meer informatie krijgt u bij de sociale dienst van het OCMW, Nederrij 133/A, tel. 
014-24 66 66. De sociale dienst is elke werkdag open tussen 9 en 11.45 uur en op maan-
dagavond van 18 tot 19 uur.

Korting bij aankoop energiezuinige koelkast of wasmachine 

Sinds 1 oktober krijgen beschermde afnemers een korting van 150 euro bij aankoop van een energiezuinige 
koelkast of wasmachine. Beschermde afnemers krijgen van de Vlaamse regering extra voordelen bij de levering 
van elektriciteit en aardgas. Zo worden zij extra beschermd tegen afsluiting van de elektriciteits- en gastoevoer. 
Door energiezuinigere toestellen te gebruiken, kunnen zij de energiekosten drastisch verminderen. De korting, 
die geldt voor koelkasten met energielabel A+ en A++ en voor wasmachines met een AAA-label, loopt enkel 
in deelnemende winkels. Wie de korting wil aanvragen, brengt de laatste berekeningsnota van de belastingen 
mee naar de sociale dienst. 

[i] Meer informatie krijgt u bij de sociale dienst van het OCMW, Nederrij 133/A, tel. 
014-24 66 66. De sociale dienst is elke werkdag open tussen 9 en 11.45 uur en op maan-
dagavond van 18 tot 19 uur.

Rioleringswerkzaamheden in Kleine Ekelstraat    

Het stadsbestuur voert rioleringswerkzaamheden uit in de Kleine Ekelstraat. In deze straat lag nog altijd geen 
riolering. Door deze werkzaamheden zijn de mensen van de Kleine Ekelstraat voortaan ook aangesloten op 
het rioleringsnetwerk. Tijdens de werkzaamheden zorgt de aannemer er voor dat de verkeershinder tot een 
minimum beperkt blijft. Bewoners kunnen ook altijd tot aan hun huis rijden. De werkzaamheden duren nog 
tot begin volgend jaar en worden geraamd op 393.622 euro.

Fietspad in Saffierstraat klaar  

Het fietspad in de Saffierstraat is sinds begin oktober open. Voortaan 
is het fietsnetwerk op het industrieterrein Klein Gent volledig ontslo-
ten en kunnen werknemers dus veilig van en naar het werk fietsen. 
De werkzaamheden hebben ongeveer twee maanden geduurd. De 
aanleg van het fietspad kost de stad ongeveer 114.000 euro. Een deel 
hiervan wordt gesubsidieerd door de provincie Antwerpen.

Bibliotheek Noorderwijk nadert voltooiing     

De bouw van een nieuwe bibliotheek in Noorderwijk verloopt volgens plan. Ondanks twijfels over het stabi-
liteitsonderzoek en een oponthoud bij de productie van de ramen, geraakt het gebouw tegen de vooropge-
stelde datum klaar. Tegen de kerstmarkt op 19 december staan alle ramen in het gebouw. Na de kerstvakantie 
volgen de afwerking, de inrichting en de aanleg van het terrein rond het voormalige gemeentehuis. Vanaf april 
2009 kunnen de inwoners van Noorderwijk in de nieuwe bib terecht.

Kerkstraat opnieuw open 
voor verkeer
Sinds 10 oktober is de pas heraangelegde Kerk-
straat open voor verkeer. Er geldt voortaan wel een 
nieuwe verkeersregeling. Voortaan raakt u vanaf het 
kruispunt Collegestraat-Kerkstraat enkel nog tot op 
het parkeerterrein van de Sint-Waldetrudiskerk. 
Verder in de Kerkstraat geldt immers eenrichtings-
verkeer. Vanaf de Grote Markt en de Bovenrij kunt 
u nog wel volledig door de Kerkstraat. Deze ver-
keersregeling telt niet voor de bussen van De Lijn. 
Die mogen in beide richtingen door.

Seniorenfeest 2008
Op maandag 17 en dinsdag 18 november vanaf 14 
uur zijn er in het cultuurcentrum ’t Schaliken op-
tredens van Marc Dex en Arturo Cardini. Kaarten 
zijn te verkrijgen bij uw gepensioneerdenbond en 
bij de dienst sociale zaken en preventie.

[i] Meer informatie: dienst sociale za-
ken en preventie, Augustijnenlaan 30, 
014-28 50 50

Herentals composteert  
Het afgelopen jaar is de verkoop van compostva-
ten en –bakken enorm gestegen. Heel wat mensen 
hebben met de komst van Diftar gekozen om zelf 
te gaan composteren. Vanzelfsprekend juicht de 
stad dit toe. Composteren is echter meer dan alles 
op een hoopje gooien en hopen dat het krimpt 
en verdwijnt. Wie rekening houdt met een paar 
eenvoudige regels, komt al heel ver. Hebt u toch 
nog problemen, of wilt u gewoon meer uitleg over 
composteren, dan komen de Herentalse compost-
meesters graag bij u langs. 

[i] Wie graag een compostmeester op 
bezoek wil, neemt contact op met de 
milieudienst, administratief centrum, 
tel. 014-28 50 50, milieu@herentals.be.

Kaartershuisje in Morkho-
ven krijgt nieuw dak  
  
Het stadsbestuur laat nog dit jaar een nieuw dak 
leggen op het kaartershuisje in Morkhoven. Het 
huidige dak is versleten. Het kaartershuisje kreeg 
deze zomer nog een nieuwe laag verf. Het kaar-
tershuisje is zeer belangrijk voor het Morkhovense 
verenigingsleven en dient als locatie voor vergade-
ringen en repetities. 

DE StADSDiENStEN 

zijN gESlOtEN OP 

1, 2, 11 EN 15 NOVEMBER
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Ook op zoek
naar een origineel geschenk? 
Met de Herentals Kadocheque geef je steeds het ideale cadeau. De Kadocheques kan je aankopen bij 

de dienst Toerisme, Grote Markt 35 in Herentals. Kies de waarde van de cheques en laat ze verpakken 

in de mooie, bijhorende geschenkverpakking. Met deze cheques kan je terecht in heel wat winkels 

in en rond het centrum van Herentals. De deelnemende handelaars zijn herkenbaar aan het label 

‘Helemaal Herentals Kadocheque’.

DEELNEMERS KADOCHEQUE HERENTALS
Zandstraat 
Huis Haest – Goris Herenkleding – Torfs Schoenen – Topkid – Goldie – Cinni – Passe Partout – The Final Touch – Brilcenter – Kids Kinderkleding – Brillenhuis – Casa – 
Parfumerie Janssens – Formen – Mobistar Center – Macchiato – Kato Kidsoutlet – Standaard Boekhandel – Hans Anders Opticiens – Bello – Demolder – Nr 62 –
Ilse Bilsen Parfumerie – De Zandloper – Fred & Ginger - Tasse Tout - Foto Video Hermans – Esprit – Maxim’s – Bijoux Deborah – Belleville Leather & Luggage – 
Ooniemme – Street One – Demolder Dessous – Monja – De Herdt 

Hofkwartier
Scapa Scotland – Schoenen Snoeys – S&V Schoenen – Haerens Optiek – Van Ende Wasserij – L. De Peuter Lederwaren – Hema – C&A - Pica Pica

Grote Markt
Zwijsen Optiek – Müller – Eye Deal – Lady Shop – Verwimp Voeding – Parfumerie Katty – Negresco Living – Markt 22 – Pinguin - Frederix Optiek – Delhaize –
De Zalm – Het Gildenhuis

Bovenrij 
Carré – Van Orshaegen Kleding – Vivaldi Taverne – Maridadi – Michell V – De Leeuw – Aerts Hoorcentrum – Tai Ton – De zilvervos – ’t Stoffenwinkeltje – De Ceuster 
Interieur – Top Toys – Brasserie Brigand – Gysemberg Juwelen – Flash Travel – Labro Schoenen – Dadiva – Univer’s Coppola – De Lange Muur – Modes Climan

Andere straten
La Sorpresa – Fietsen Hendrickx – Babyspeciaalzaak Maya – Van Looy auto-onderdelen – xxxx Travel - De Streekkrant – De Zondag – Steps

Met deze kadocheque kan je terecht bij bovenstaande handelaars. Wil je meer informatie of de meest recente lijst, kijk dan even op www.helemaalherentals.be.

www.helemaalherentals.be
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BURGERZAKEN

Website met gevonden
fietsen
Fiets gestolen of verloren? Politie Neteland verza-
melt sinds begin oktober alle gevonden fietsen op 
een website. Daar kunt u nakijken of uw fiets al 
dan niet gevonden is. U hoeft dus niet meer langs 
te gaan bij het stadsbestuur om uw fiets  te zien te 
krijgen. Als u uw fiets herkent, dan mag u die in het 
stedelijk magazijn op Hemeldonk komen bekijken.  
Meer informatie krijgt u bij politie Neteland, 
Molenvest 23, tel. 014-24 42 00.

[i] Fiets verloren? Kijk eens op 
www.gevondenfietsen.be

Opgelet voor inbraken  
Bij het naderen van de donkere winterdagen wil de 
stad u nog even attent maken op de inbraakveiligheid 
van uw woning. Met enkele praktische handelingen 
kunt u het een dief al heel wat moeilijker maken. 

• Laat nooit een deur of een raam openstaan.
• Laat geen vliegenramen in het venster zitten 
 en sluit het kleine raampje van het toilet of van 
 de berging, ook  als u maar even weg bent.
• Sluit het hek of de schutting met een slot.
• Laat geen ladders of gereedschap in de tuin  
 rondslingeren maar berg ze op in de garage of  
 het tuinhuis en sluit de deur slotvast.
• Plak geen briefjes op de deur met een bood- 
 schap voor de melkboer.
• Leg geen sleutel onder de mat, op de richel bo- 
 ven de deur, in het tuinhuis of waar ook.
• Laat nooit sleutels in sloten steken, een dief zou in  
 de verleiding kunnen komen het glas te breken ter  
 hoogte van het slot om de sleutel om te draaien.
• Laat geen sleutels rondslingeren op tafels of kas- 
 ten; een toevallige bezoeker of een inbreker kan  
 ze in een oogwenk ongemerkt wegnemen.
• Doe de deuren op nachtslot bij het verlaten van  
 de woning en voor u naar bed gaat.
• Vermeld nooit uw naam, adres of telefoonnum- 
 mer op uw sleutels, of op een label van uw sleu- 
 telhanger. 
• Vermijd neergelaten rolluiken overdag, volstrekt  
 duistere woningen of een volgepropte brievenbus.
• Merk uw waardevolle bezittingen en noteer de  
 serienummers.
• Fotografeer schilderijen, juwelen en andere  
 waardevolle zaken.
• Leg uw meest waardevolle dingen in een safe bij 
 de bank. 
• Laat onbekenden niet zomaar binnen, zelfs al  
 klinkt hun verhaal aannemelijk. 
• Vraag gratis beveiligingsadvies voor uw woning  
 bij de preventiedienst van de stad.

[i] Meer informatie bij de dienst 
sociale zaken en preventie, administra-
tief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be.

Wilsverklaring euthanasie

Sommige mensen willen hun leven niet rekken als het nog slechts bestaat uit pijn, 
aftakeling en hulpeloosheid. zij wensen dan ook zelf de beslissing te nemen om daar-
aan een einde te maken. Euthanasie is het opzettelijk beëindigen van een leven, op 
vraag van de persoon die het lijden ondergaat. U mag de wilsverklaring met de hand 
schrijven of zelf uittypen.

Enkel voor een onomkeerbare coma

Vanaf 1 september 2008 kunt u een officiële wilsverklaring laten registreren bij de dienst burgerzaken van 
het stadsbestuur. In deze wilsverklaring kan elke handelsbekwame meerderjarige of ontvoogde minder-
jarige laten opnemen dat hij euthanasie wil wanneer hij in een onomkeerbare coma zou terechtkomen. 
Deze wilsverklaring wordt opgenomen in de computers van Volksgezondheid, samen met de adressen van 
vertrouwenspersonen die u opneemt in de wilsverklaring. Artsen kunnen dan nakijken of een patiënt een 
wilsverklaring heeft en wie de vertrouwenspersoon is.

U kunt de wilsverklaring op ieder ogenblik herzien of intrekken. De verklaring zelf blijft vijf jaar geldig. De 
wilsverklaring slaat alleen op een situatie van een onomkeerbare coma. In andere situaties, zoals dementie 
of verlies van communicatiemogelijkheden, is de verklaring waardeloos. Ook andere nuanceringen (bijvoor-
beeld: u wil geen reanimatie of geen kunstmatige beademing) mogen niet in de verklaring.

Hoe werkt het?

Indien u een wilsverklaring op papier wilt zetten, moet u dat doen in aanwezigheid van twee getuigen. Het 
verzoek moet schriftelijk gebeuren en moet door uzelf opgesteld, ondertekend en gedateerd worden. Min-
stens een van die getuigen is geen erfgenaam of heeft geen materieel belang bij uw dood. U mag ook een of 
meerdere vertrouwenspersonen aanduiden die een behandelende arts op de hoogte kunnen brengen van 
uw wil. Een arts of iemand van het verplegend team kan geen vertrouwenspersoon zijn.

Uw verzoek moet weloverwogen, vrijwillig en gemeend zijn. De wilsverklaring moet ondertekend zijn door 
uzelf, door de twee getuigen en, indien die er zijn, door de vertrouwenspersonen. Indien u niet meer zelf kan 
schrijven, dan mag u de wilsverklaring laten schrijven door een meerderjarige persoon die geen materieel 
belang heeft bij uw overlijden. Hierbij moeten wel opnieuw twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn.

Elke ondertekenaar dateert het document ook en krijgt een origineel exemplaar van de verklaring.

[i] Wenst u een wilsbeschikking te registreren, maak dan een afspraak met de dienst  
burgerzaken, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50.

informatieavond over waardig sterven en euthanasie

Waardig sterven en euthanasie zijn onderwerpen die de mens diep raken. Ieder van ons gaat hier op zijn 
eigen manier mee om. Het Centrum voor Morele Dienstverlening organiseert in november activiteiten 
rond waardig sterven en euthanasie.

Op donderdag 13 november kunt u om 20 uur in zaal ’t Hof terecht voor een lezing door Wim Distelmans 
en Corinne Assenheimer. Wim Distelmans is kankerspecialist en een van de pioniers in België voor de 
erkenning van palliatieve zorg. Hij vocht voor het recht op euthanasie en werd hiervoor bekroond met de 
Arkprijs van het Vrije Woord. Corinne Assenheimer staat stil bij de wettelijke aspecten en de invulling van 
euthanasie in de praktijk.

Op donderdag 27 november kunt u om 20 uur in zaal ’t Hof een gespreksavond bijwonen met lokale huis-
artsen en begeleiders die streven naar het recht op een waardig levenseinde. Deze mensen geven meer 
informatie over hun initiatieven in verband met deze problematiek. 

[i] Meer informatie: Centrum voor Morele Dienstverlening, lantaarnpad 20, 
tel. 014-85 92 90.

PREVENTIE
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PRoGRAMMA ’T ScHALIKEN
Nona Mez    UitgEStElD!
in concert
Donderdag 20 november om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Het concert van Nona Mez wordt uitgesteld naar seizoen 2009-2010. Nona Mez is volop bezig aan een nieuwe 
cd en deze is pas klaar in 2009. De groep zal daarom een theatertournee organiseren voor seizoen 2009-2010. 
Meer details krijgt u volgend jaar via de nieuwe seizoensbrochure van ’t Schaliken.

Hommages
Brahms - Berg: aperitiefconcert
Zondag 23 november om 11 uur
Lakenhal

Johannes Brahms (1833-1897) en Alban Berg (1885-1935) gebruikten 
onder meer klavier, zang en klarinet om hun muzikale ziel bloot te 
geven. De drie jonge Antwerpse muzikanten van Hommages laten 
deze ziel opnieuw spreken. Vier liederen over de natuur en vier over de liefde. Wat kon een kunstenaar in die 
tijd meer inspireren dan de rijkdom van de natuur of al dan niet ingevulde liefdesdromen? De oude Brahms 
was vrijgezel gebleven en de jonge Berg werd door de vader van zijn geliefde afgewezen. Dat moest op noten-
balken neergeschreven worden. Zo geschiedde, en dankzij Hommages kunnen wij vandaag naar het resultaat 
luisteren.

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

Fred Delfgaauw
Woensdag 26 november om 20 uur 
Schouwburg cc ’t Schaliken

Vorig seizoen was Fred Delfgaauw te gast met de fantastische voor-
stelling Koffiehuis De Ooievaar. Het publiek was zo onder de indruk 
dat het cultuurcentrum hem opnieuw uitnodigt. In Minder is meer laat 
Fred Delfgaauw zich inspireren door simpele en toch indrukwekkende 
momenten van 25 jaar uniek theater. Hij overrompelt u met theatrale hoogstandjes, een dosis fijne humor en 
uit het leven gegrepen feiten. 

[i] De toegangsprijs bedraagt 12 euro. Met een abonnement betaalt u 9 euro. Hebt u 
recht op korting, dan betaalt u 10,50 euro.

Hannelore Bedert, 
De Anale Fase en les Øffs
De kleine avonden
Zaterdag 29 november om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Hannelore Bedert, De Anale Fase en Les Øffs zijn de drie finalisten van de Nekkawedstrijd. Deze wed-
strijd plaatst beginnende groepen die  Nederlandse teksten gebruiken in de schijnwerpers. Raf Walschaerts 
en Wim De Wulf (respectievelijk spel en regie van Kommil Foo) maken met de drie Nekkafinalisten een 
avondvullende voorstelling waarin het eigen Nederlandstalige werk centraal staat. Op hun muzikale studiereis  
worden zij ook bijgestaan door rasmuzikanten Wigbert Van Lierde en dirk Blanchart. Daarna worden deze 
jonge snaken door hun ervaren coaches genadeloos op weg gestuurd met slechts één missie: het overtuigen 
van het grote publiek door middel van hun voorlopig nog ‘kleine liedjes’-bescheidenheid.

[i] De toegangsprijs bedraagt 12 euro. Met een abonnement betaalt u 9 euro. Hebt u 
recht op korting, dan betaalt u 10,50 euro.

info en tickets: 
cc ‘t Schaliken 
grote Markt 35, Herentals
Cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30

De Schedelgeboorten
Feestje! Het beste van 15 jaar
Zaterdag 8 november
Schouwburg
20 uur
UITVERKOCHT

Rebecca Stradiot
Sprookjes voor grote mensen 
Donderdag 13 november om 20 uur
Vrijdag 14 november om 20 uur
Lakenhal
UITVERKOCHT

guy Van leemput en 
Bruno Van Dijck
Nog tot en met 2 november
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige
Toegang gratis 

Nooit genoeg * van 
verzamelen!
Van woensdag 5 november tot en met 
vrijdag 21 november
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal
Toegang gratis 

Stap binnen in 
een kijkdoos 
en laat u on-
derdompelen 
in de spannen-
de luisterre-
portage over 
het kindster-

retje Briek, zijn verdwijning, en wat hij met verza-
melen te maken heeft. Duik mee in de zoektocht 
van journaliste Annick Lesage en illustrator Pieter 
Gaudesaboos, van stoffige archieven tot het we-
reldwijde web. Ga op zoek naar wat verzamelen 
betekent, naar de oorzaak van de verzameldrang, 
de waarde van verzamelingen en verzameldingen 
en wat de toekomst hun brengt.

[i] Groepen kunnen Nooit genoeg * van 
verzamelen! verkennen tijdens een 
prikkelende workshop. inschrijven kan 
bij cc ’t Schaliken.
 

cULTUUR
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Het Roger Raveelmuseum
Van zaterdag 29 november tot en met zondag 21 december
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 
14 tot 17 uur 
Lakenhal
Toegang gratis 

Het werk van Roger Raveel (°1921), een van de belangrijkste Belgische kunstenaars van na 
de Tweede Wereldoorlog, is moeilijk in kunsthistorische hokjes te catalogiseren. Het is ei-
gentijds, tijdloos en schuwt elke eenzijdige benadering. De inspiratiebron van Raveel is onge-
twijfeld Machelen-aan-de-Leie. Toch weerhoudt het platteland hem er niet van om ook het 
moderne leven weer te geven. De kunstenaar kiest er in zijn oeuvre voor om deze dualiteit 
tot uiting te brengen. Zijn onmiddellijke omgeving krijgt een universele betekenis. 

Naar aanleiding van de Roger Raveeltentoonstelling staat in de Lakenhal het Roger Raveel-
museum in de schijnwerpers. Architect Stéphane Beel heeft al vele prestigieuze culturele 
bouwwerken op zijn palmares staan. Zoals de schilderkunst van Raveel kijkt de architectuur 
van Beel onbevangen en intelligent naar het alledaagse en neemt het in zich op. Gesloten en 
dan opnieuw naar licht happende volumes leiden de bezoeker naar andere ervaringen en 
geven aan het gevarieerde oeuvre van Raveel de kans zijn veelheid van aspecten te tonen.

[i] De tentoonstellingen vormen een tweeluik. Om het tweeluik extra 
in te kleuren, bieden cc ’t Schaliken,  ter Vesten en het Raveelmuseum 
nog enkele extra’s. Op donderdag 11 december kunt u in de lakenhal 
naar een lezing van Stéphane Beel over culturele architectuursites. Op 
zaterdag 13 december vindt er een busuitstap plaats met rondleiding in 
het Roger Raveelmuseum in Machelen-aan-de-leie. 
inschrijven kan bij cc ’t Schaliken.

cULTUUR

laureatenconcert 
van de Stedelijke Academie 
voor Muziek en Woord
Vrijdag 28 november om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Vorig jaar studeerden 73 leerlingen af aan de Aca-
demie voor Muziek en Woord. Zij doorliepen de 
volledige opleiding van lagere tot hogere graad, in 
totaal dus tien jaar. 
Verscheidenen van hen bereiden zich nu voor op 
een professionele muziekloopbaan aan een van de 
koninklijke conservatoria of het Lemmensinstituut. 
Twee laureaten zijn finalist van de prestigieuze 
Dexia-wedstrijd. De muziekacademie stelt dan 
ook trots een voorstelling voor met optredens 
van het slagwerk- en het saxofoonensemble, een 
vierhandig pianoconcert, een fluitconcert en voor-
dracht. 
Het concert sluit af met een werk voor accordeon, 
jazzcombo en strijkers.

[i] De toegang is gratis. U moet wel 
kaarten bestellen bij het secretariaat 
van de academie, Hikstraat 28, tel. 
014-21 33 05, of bij cc ’t Schaliken, gro-
te Markt 35, tel. 014-28 51 30.

Cultuurcafé met Umpa libre
Zaterdag 29 november om 20 uur
Fundatiehuis, Begijnhof
Toegang gratis

Op zaterdag 29 november kunt u genieten van Umpa Libre, de muzikale samenwerking tussen Jolien Wils (ac-
cordeon) en Lieve Steurs (fluit). Een van hun favoriete muziekstijlen is volksmuziek met een opzwepend karak-
ter, een gedragen melancholie en een complexe ritmiek. Andere muziekstijlen komen ook aan bod. Zowel een 
klassieke Clouseau als een populaire Bach kunnen op hun programma staan. Door de bijzondere klankkleuren 
en de heldere creativiteit klinkt Umpa Libre als een verfrissend geheel.

[i] Wilt u zelf een optreden geven in het Cultuurcafé (muziek, woord, …) dan kunt u met 
uw voorstel terecht op info@cultuurraadherentals.be of bij de dienst cultuurbeleid in 
’t Schaliken.
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cULTUUR BIB
Koorfestival
Zaterdag 22 november om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Op zaterdag 22 november organiseert het jumelageco-
mité een koorfestival in cultuurcentrum ’t Schaliken. Drie 
koren uit IJsselstein in Nederland en drie koren uit He-
rentals nemen hieraan deel. De koren treden afwisselend op, elk zo’n vijftien minuten. Als apotheose zorgen 
de koren voor een mooie samenzang.

Dit muziekevenement staat in het teken van de jumelage en wordt voor de eerste keer georganiseerd. Al meer 
dan 25 jaar jumeleert de stad Herentals succesvol met het gezellige Nederlandse IJsselstein. Met de jumelage 
wil de stad duurzame contacten tussen de inwoners van beide gemeenten op elk gebied bevorderen. Het 
koorfestival geeft de beide gemeenten de mogelijkheid kennis te maken met het culturele leven van hun zus-
terstad. Volgend jaar kan de activiteit herhaald worden, en zou het koorfestival in IJsselstein plaatsvinden.

[i] Houdt u van oude Vlaamse liederen, of van een portie typische Nederlandse zee-
mansmuziek, of hebt u gewoon zin in een ontspannen avond, dan is het koorfestival 
zeker iets om in uw agenda te zetten. De toegang is gratis en iedereen is welkom. U 
kunt het beste reserveren bij de dienst toerisme, grote Markt, tel. 014-21 90 88. 

Muziekfestival van de Kempen 
Zondag 23 november om 15 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Het Muziekfestival van de Kempen vindt dit jaar plaats op 23 november om 15 uur in cc ’t Schaliken. Op het 
programma staan optredens van onder meer het Quintet Susquahanna, Olivier Thienpont, Kwartet Cassio-
peia, Gitaarkwartet Il Quadrifoglio en vioolvirtuoze Femke Verstappen. De opbrengst van dit familieconcert 
gaat naar vzw De Dorpel. 

[i] toegangskaarten kosten 9 euro. Als u jonger bent dan 26 jaar, betaalt u 5 euro. U 
kunt tickets bestellen bij cc ’t Schaliken, tel. 014-28 51 30.

Familie
theaterspektakel
Kamertheaterzaal ’t Hof
22, 28, 29 november om 20 uur
5, 6, 11, 12 en 13 december om 20 uur
Zondag 7 december om 15 uur

Omdat zijn vrouw Els kanker heeft, besluit Jan zijn kinderen uit te nodigen voor een lang skiweekend in Zwit-
serland. Hij wil de laatste keer samen met het hele gezin mooie familieherinneringen ophalen. De familieont-
moeting is grappig, ontroerend en keihard, maar vooral heel erg herkenbaar. 

Auteur: Maria Goos - Regie: Edith Van de Schoor
Met Diana Van den Plas, Rik Rossenbacker, Els Heylen, Marc Schenck, Vera Goris en Paul Saelen.

[i] Reserveren kan via cc ’t Schaliken, grote Markt 35, tel. 014-28 51 30.

Wie maakt het Nederlands?
U, de woordenaar of beiden?
Elk hoofd is een woordenboek. We sprokkelen de 
hele dag door woorden en betekenissen en kiezen  
onbewust welke woorden we later nog zullen ge-
bruiken en hoe. Wie kan zijn eigen woordenboek 
maken? En zo ja, welke woorden zou u kiezen? En 
hoe zou u ze schikken? Verklaren? Hoe ervaart 
en proeft u woorden? De reizende expo Iedereen 
woordenaar daagt de bezoeker uit een eigen me-
ning uit te drukken over onze taal.

[i] U kunt deze interactieve tentoon-
stelling vanaf 3 tot 26 november gratis 
bezoeken tijdens de openingtijden van 
de bibliotheek, gildenlaan 13.

November … rouwmaand
Bij een overlijden komen bezoekers van de bib 
soms zoeken naar poëzie over verlies en afscheid, 
informatie over rouwverwerking en gepaste mu-
ziek. Begin november presenteert de bib daarom 
op de eerste verdieping een tentoonstelling over 
dit thema. Achteraf stelt de bib een rouwkoffer 
met deze materialen samen die ontleend kan 
worden. De bib stelt ook een aparte rouwkof-
fer samen voor de jeugd die zowel door scholen 
als door individuele leners ontleend kan worden. 
Meer info krijgt u aan de uitleenbalie. 

Week van de Smaak … 
ook in de bib

De Week van de Smaak vindt dit jaar plaats van 
13 tot 23 november. Op zondag 16 november 
brengt de bib een beetje Frankrijk naar de bib. De 
bezoekers kunnen dan genieten van een streepje 
muziek en er zijn ook enkele Franse proevertjes. 
Op woensdag 19 november om 20 uur leidt Manu 
Adriaens een panelgesprek met enkele bekende 
Herentalsenaren. Wie zijn de helden in de keuken? 
Wat krijgen ze absoluut niet door hun keel? Wat 
is hun lievelingseten? Kortom, een luchtige babbel. 
Welke bekende figuren zullen deelnemen, blijft 
nog even een geheim, meer info volgt in onze vol-
gende nieuwsbrief. 

[i] Vooraf inschrijven is aanbevolen, 
het aantal plaatsen is beperkt.

Romantisch concert
Filarmonica De Stat Oradea en Ensemble Arcane
Zaterdag 29 november om 20 uur
Sint-Waldetrudiskerk

Op zaterdag 29 november spelen de Filarmonica De Stat Oradea uit Roemenië 
en Ensemble Arcane onder leiding van dirigent Herman Engels een romantisch 
concert in de Sint-Waldetrudiskerk. Op het programma staan de ouverture van 
Wilhelm Tell van G. Rossini, de Synfonia Concertante van F. von Lindtpaintner en de Symphonie nr. 8 van A. 
Dvorak. De presentatie is in handen van Fred Brouwers. 

[i] Het concert start om 20 uur. tickets zijn te koop bij cc ’t Schaliken, grote 
Markt 35, tel. 014-28 51 30 en kosten 17 euro. Studenten, 55-plussers en CjP’ers 
betalen 12 euro.
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Herentals bestaat 800 jaar
U feest toch mee?!

Waarschijnlijk hebt u het ook al gehoord: in oktober 2009 bestaat onze stad 800 jaar. Het verjaardagsfeest 
begint in oktober 2009 en loopt tot de zomer van 2010. Het stadsbestuur wil dit uitgebreid vieren en vraagt 
de verenigingen om om hun medewerking..

De stad is daarom op zoek naar grootschalige, feestelijke projecten waarbij de verenigingen met elkaar sa-
menwerken. De grenzen tussen jeugd-, sport- en socio-culturele vereniging zullen hierbij weggevaagd worden. 
Ondertussen zijn de meeste verenigingen al wel aangeschreven maar de stad herinnert u er graag aan.

De stad vraagt de verenigingen om voor 15 december van dit jaar een feestproject te ontwikkelen. Uit de 
verschillende voorstellen zal het schepencollege dan drie voorstellen kiezen die vervolgens uitgevoerd mogen 
worden. Voor elk project voorziet de stad een maximale subsidie van 7.500 euro.

De feestprojecten moeten plaatsvinden op het grondgebied van Herentals, Noorderwijk of Morkhoven, en 
mogen geen commercieel doel nastreven. De verjaardag van Herentals moet centraal staan en de datum van 
het project moet vallen in de feestperiode.

Verenigingen die geen project wensen voor te stellen, maar die wel willen meehelpen met een van de drie 
gekozen projecten, laten dit weten aan de voorzitter van hun adviesraad.

[i] dienst toerisme, grote Markt 35, tel. 014-21 90 88

ToERISME EN FEESTEN

jeugdraad in woord en daad!
Evenementen- en fuifoverleg

De jeugdraad heeft een nieuwe werkgroep opge-
richt die samen met de verenigingen of organisa-
ties alle fuif- en evenementendata wil bundelen. De 
werkgroep maakt een overzicht waarin de jeugd 
makkelijk kan terugvinden wie waar en wanneer 
een fuif of een evenement organiseert. Dit is niet 
alleen handig om het weekend te plannen, voor 
organisatoren is het ook nuttig om te controleren 
of hun geplande evenement niet in het vaarwater 
van een ander evenement komt. 

jeugdraadwebsite krijgt 
meer dan duizend
bezoekers

In het werkjaar 2006-2007 ging de website van de 
Herentalse jeugdraad online. Ondanks enkele klei-
ne technische problemen haalde de jeugdraadsite 
toen 1.079 bezoekers. In het werkjaar 2007-2008 
kreeg de website gemiddeld honderd bezoekers 
per maand. In de periode van Parkrock waren dat 
er zelfs honderd per dag. De jeugdraad sluit dit 
werkjaar af met 1.479 bezoekers. De website van 
de jeugdraad bevat niet enkel een agenda, versla-
gen en adviezen. U vindt er ook heel wat leuke fo-
toreportages terug, onder meer van de afgelopen 
Dag van de Jeugdbeweging.

Volgende 
jeugdraadvergadering

Jongeren tussen de 16 en 35 jaar die willen mee-
praten over het jeugdbeleid in Herentals zijn wel-
kom op de volgende jeugdraadvergadering op 
donderdag 4 december. De vergadering start om 
19.30 uur in de bovenzaal van de jeugddienst. 

[i] www.jeugdraadherentals.be.

Sinterklaas komt langs
op zaterdag 15 november 

Op zaterdag 15 november komt Sinterklaas naar 
Herentals. Sinterklaas en zijn zwarte pieten wor-
den elk jaar uitgenodigd door de vzw kinderdroom 
en de stad verleent zoals elk jaar zijn medewerking 
aan het bezoek van deze kindervriend. Sinterklaas 
komt aan bij Nedschroef aan het Kempisch Ka-
naal en de stoet trekt via de Brigandstraat, Boe-
renkrijglaan, Bovenrij, Kerkstraat, Collegestraat, 
Zandstraat, Lierseweg naar de Vossenberg. Alle 
kinderen zijn welkom.

JEUGd

Herfst- en winterwandelingen       

Nog tot 29 maart 2009 kunt u elke zondag onder begeleiding van een gids gratis een wandeling maken langs 
de mooiste Herentalse plekjes. Deze maand vertrekken de wandelingen op zondag 2 november aan café Den 
Druyts, op donderdag 6 november aan de Posterijen, op zondag 9 november aan Club Human, op zondag 
16 november aan TC Ter Heyde, op zondag 23 november aan de Boskantien en op zondag 30 november aan 
Hidrodoe. De wandelingen duren ongeveer 2 uur, vertrekken telkens stipt om 14.30 uur en eindigen tussen 
16.30 uur en 17 uur. Zoals vorige jaren zijn er elke week weer “trage” wandelingen die uitstekend geschikt zijn 
voor families met kinderen, ouderen of gewoonweg mensen die het iets rustiger aan willen doen.

[i] Per wandeling krijgt u na afloop één stempel. Wie vijf stempels verzamelt, kan een 
mooie prijs winnen. Na de wandeling kunt u (mits betaling) genieten van een lekkere 
maaltijd bij de organiserende horecazaak.
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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 19.00 - 20.00

Aquasculp dinsdag 20.00 - 21.00

Aquasculp  Nieuwe reeks start op 6 november 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  Nieuwe reeks start op 6 no-

vember
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.

Er zijn geen aquaprogramma’s tijdens de herfstvakantie
van 27 oktober tot 31 oktober Vijftigplussers

Op dinsdag 18 november kunnen actieve 
50-plussers een namiddag bowlen. De acti-
viteit vindt plaats in bowling ’t Ven, Vennen 
35. Deze sportnamiddag start om 14 en ein-
digt omstreeks 16.30 uur. Deelnemen kost 2 
euro. U kunt ter plaatse inschrijven. 

[i] Meer info: sportdienst, 
De Vossenberg, Markgravenstraat 
93, tel. 014-28 52 50.

Stad ondertekent 
internationaal  charter 
over kinderrechten in 
de sport
De evoluties in de sportwereld zijn niet altijd 
even kindvriendelijk. Geldgewin, discriminatie 
en minder kwalitatieve begeleiding ondermij-
nen meer en meer de positieve waarden die 
de sport kan bijbrengen. Daarom onderte-
kent het stadsbestuur op uitnodiging van het 
provinciebestuur de Panathlonverklaring. De 
ondertekening vindt plaats op vrijdag 21 no-
vember in het provinciehuis en gebeurt door 
de schepen van sport en de voorzitter van 
de sportraad.

Openingstijden schaatsbaan

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

Kerstsportdagen
Op 22 en 23 december kunnen kinderen van 
het lager onderwijs en plustwaalfjarigen deel-
nemen aan een tweedaags omnisportkamp. 
Inschrijven kan vanaf 17 november. 

[i] Meer info: sportdienst, 
De Vossenberg, Markgravenstraat 
93, tel. 014-28 52 50.

Vlaanderen Wandelt
De bedoeling van Vlaanderen Wandelt is in 
zoveel mogelijk steden en gemeenten wande-
linitiatieven op te zetten. In Herentals kunt u 
op 11 november kiezen voor bewegwijzerde 
wandeltochten van 4, 7, 15 en 20 kilometer. 
U kunt starten tussen 8 en 15 uur. Inschrijven 
gebeurt op de dag zelf in zaal Nieuwland, 
Nederrij 100. Deelnemen kost 0,75 euro 
per persoon. Het traject van 4 kilometer is 
geschikt voor rolstoelgebruikers en kinder-
wagens. Een organisatie van de Herentalse 
Wandelclub en de stad Herentals.
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30 jaar Vlaamse zwemweek
Feest in het zwembad!

De Vlaamse zwemweek start op 15 november en eindigt op 23 november. De aan-
dacht gaat dit jaar in de eerste plaats naar de vaste zwembadbezoekers. Ochtend-
zwemmen, middagzwemmen, trimzwemmen, aqualessen, vrije zwemuurtjes krijgen 
dankzij het unieke en feestelijke decor een andere dimensie. 

Broodjeszwemmen

Op dinsdag 18 november kunnen personen met een handicap en hun fa-
milie deelnemen aan een open dag in het zwembad. Als extraatje is er een 
initiatie duiken door duikclub Dive in Thals. Nadien trakteren we de deel-
nemers op een broodje en een drankje. Duiken kan van 18 tot 19 uur. De 
deelnemers zijn verzekerd. Het broodjeszwemmen is gratis voor personen 
met handicap en hun familie. U hoeft niet vooraf in te schrijven. 

Kennismaking aquadisco 

Op woensdagmiddag 19 november kunt u kennismaken met aquadisco, 
een trendy vorm van aquafitness. De sessie vindt plaats van 12 tot 12.45 
uur in het recreatiebad. Deelnemen kan als u een toegangsticket koopt. 
Ook met een meerbeurtenkaart kunt u deelnemen aan deze interessante 
sessie. Om zeker te zijn van een plaatsje, kunt u zich het beste vooraf 
inschrijven (aan de kassa van het zwembad). 

Poolparty V

De zwemfeestweek bereikt zijn hoogtepunt op vrijdag 21 november met het startschot van de vijfde Pool-
party. We beginnen om 18 uur in het recreatiebad met een jeugddisco voor acht- tot veertienjarigen. Om 
19.30 uur schakelt de Poolparty een versnelling hoger en kunt u genieten van een heuse zwemfuif, waarbij 
dj Peanutts u verwelkomt met een fantastisch geluids- en lichtspel. De Poolparty eindigt om 22 uur. U kunt 
deelnemen als u de gewone toegangsprijs tot het zwembad betaalt.

Ontbijtzwemmen en kinderdisco

Op zondag 23 november verwennen we u van 9 tot 13 uur met een uit-
gebreid gratis fair trade ontbijt aan de zwemmersbar. Van 10.30 tot 11.30 
uur kunt u in het recreatiebad gratis deelnemen aan een les aquafitness. 
De aangepaste wateroefeningen op muziek staan open voor jong en oud, 
en iedereen kan op eigen tempo de oefeningen uitvoeren. 

De kinderen kunnen van 10 tot 11.30 uur in het doelgroepenbad genieten 
van een kinderdisco. Twee sportmonitoren en het animatieteam Funny Events zorgen voor de nodige swing 
en schwung. Ook de Sint heeft al beloofd om de kinderen te verrassen met een leuk geschenkje. Voor deze 
activiteiten betaalt u de gewone toegangsprijs van het zwembad.

gezond sporten

Tijdens de Zwemweek kunt u ook vertoeven in onze gezellige zwemmersbar. Van maandag 17 tot donderdag 
20 november kunt u tussen 18 en 21 uur gratis genieten van een stukje fruit of een gezond koekje.

tombola

Alle bezoekers nemen tijdens de Vlaamse Zwemweek gratis deel aan een tombola. Het prijzenpakket is 
dit jaar ook gericht op gezondheid en beweging. De hoofdprijs bestaat uit een meerbeurtenkaart voor het 
zwembad. Verder behoren ook sporthanddoeken en sportdrankjes tot het prijzenpakket. U kunt uw prijs 
onmiddellijk afhalen aan de kassa.

SPoRT
Zwe m m e n 

 is goed voor uw 
conditie, figuur en humeur. Maar velen vragen 
zich af hoe ze eraan kunnen beginnen.  Of, be-
langrijker, hoe ze het volhouden.

Met de actie Start to Swim geeft de Vlaamse 
Zwemweek u alvast een duwtje in de rug. Deze 
actie verloopt in samenwerking met de Heren-
talse Zwemclub. U krijgt tien weken lang bege-
leiding van een trainer bij wie u tijdens de trai-
ningsopbouw terecht kan voor technische tips en 
advies.

U kunt kiezen tussen twee trainingschema’s. In 
het eerste schema traint de ongeoefende zwem-
mer ervoor om na tien weken 250 meter te 
zwemmen zonder stoppen. Aan het einde van 
dit schema hebt u in totaal 5.000 meter gezwom-
men. In het tweede schema traint de meer ge-
oefende zwemmer ervoor om na tien of vijftien 
weken 1.000 meter te zwemmen zonder stop-
pen. Aan het einde van schema 2 hebt u in totaal 
16.000 meter gezwommen. De eerste training is 
gepland op zaterdag 15 november, de laatste op 
zaterdag 24 januari 2009. Deze laatste training 
gaat gepaard met een diploma-uitreiking. 

Deelnemen aan Start to Swim kost 65 euro 
(met twintigbeurtenkaart) of 25 euro (zonder 
twintigbeurtenkaart). Daarvoor krijgt u twintig 
begeleide trainingssessies, een spaarkaart voor 
trimzwemmen, een ISB-sportverzekering, het 
gebruik van zwem- en lesmateriaal, een Start to 
Swim-trainingsschema en een Start to Swim-trai-
ningspakket (zolang de voorraad strekt).

[i] Meer informatie over de Vlaamse 
zwemweek bij de sportdienst, De Vos-
senberg, Markgravenstraat 93, tel. 014-
28 52 50, sportdienst@herentals.be.
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AANKoNdIGINGEN

Het Convent
Lokaal dienstencentrum

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

Ondersteuningsgroep dementie
 
Op woensdag 12 november vindt de maandelijkse samenkomst plaats voor partners en familieleden van 
dementerende personen. Dokter Wouters licht tijdens deze sessie de medische aspecten van dementie 
toe. Nadien kunt u vragen stellen. De infosessie start om 17 uur en eindigt om 18.30 uur en vindt plaats 
op de eerste verdieping van Het Convent. Deelnemen is gratis en iedereen is van harte welkom.

infonamiddag over werken met herinneringen

Reminiscentie is het proces van het herinneren van gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden. Het 
is een algemeen fenomeen, dat op elke leeftijd voorkomt. Het is dus geen voorrecht van 55-plussers. 
Het spreekt wel voor zich dat herinneringen toenemen met het ouder worden. Deze herinneringen en 
levensverhalen mogen niet zonder meer gedumpt worden in de vergeetput van de banaliteit. Tijdens 
deze infosessie krijgt u een sociale en artistieke werkmethode aangereikt die kan bijdragen tot een be-
tere levenskwaliteit. De infosessie vindt plaats op vrijdag 14 november om 14 uur. De lessenreeks van vijf 
sessies begint op dinsdag 18 november en vindt telkens plaats van 9.30 tot 11.30 uur.

Hidrodoe’s 60-plussersweek

Van 17 tot en met 21 november is het 60-plussers-
week in Hidrodoe. Zestigplussers kunnen deelne-
men voor slechts 5,50 euro. Voor deze bijdrage 
krijgt u exclusieve toegang tot de Waterwereld, 
de Watermaker en de Blauwe Watertuin, en mag 
u deelnemen aan een quiz. U mag ook genieten 
van een lekkere Corsendonk met blokjes kaas. In 
het Watercafé krijgt u bij de koffie ook nog gratis 
een stuk cake. 

Wilt u een volledige daguitstap maken? Dat kan. 
U kunt een wandeling maken in het Peertsbos of 
historisch Herentals bezoeken. Het samenstellen 

van een daguitstap en de begeleiding worden afgestemd op de deelnemers. U kunt het beste reserveren, via 
het gratis nummer 0800-90 300 of via info@hidrodoe.be.

[i] Hidrodoe, Haanheuvel 7, tel. 0800-90 300 (gratis nummer), www.hidrodoe.be
Hidrodoe is elke dag open van 9.30 tot 17 uur. Op woensdag en zaterdag is Hidrodoe 
gesloten.

Schouwburgconcert  Harmonieorkest  Sint-jozefscollege
14 november om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

De dirigent en de muzikanten van het Harmonieorkest Sint-Jozefscollege Herentals presenteren hun jaarlijks 
Schouwburgconcert op vrijdag 14 november in de schouwburg van ’t Schaliken. Dit keer wordt het harmo-
nieorkest geflankeerd door gastsolist Raf Van Looveren op cornet. Raf is solocornettist bij het Groot Harmo-
nieorkest der Gidsen en musiceert eveneens als ‘principal’-cornet bij drievoudig Europees brassbandkampioen 
Brass Band Willebroek. Ook als solist heeft Raf tal van nationale en internationale titels op zijn palmares staan, 
met als voornaamste een eerste prijs als solist op brassinstrumenten op de Europese brassbandkampioen-
schappen te Glasgow in april 2008.

[i] Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop en kunt u bestellen via harmonieorkestsjc@
telenet.be of 0477-79 98 14. Aan de kassa betaalt u 8 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar 
mogen gratis binnen. 

grijze Panters op stap

De Grijze Panters gaan op woensdag 29 oktober 
om 14.30 uur naar de voorstelling Aux Champs 
Elysées in cc ’t Schaliken. Op vrijdag 7 november 
om 20 uur zijn ze aanwezig bij Georges, het to-
neelstuk over ouderenmisbehandeling. Op dins-
dag 25 november brengen ze een bezoek aan de 
terracottatentoonstelling van Xi’an in Maaseik.

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

Artistieke workshops  

Kunstenatelier Tabula Rasa organiseert in novem-
ber een aantal interessante workshops. Op zon-
dag 9 november is er een workshop tekenen naar 
model. Deelnemen kost telkens 45 euro (materiaal 
inbegrepen, info bij marjan@marjanspalet.be). Op 
zondag 16 november kunt u juwelen in zilverklei 
maken. Deelnemen kost 85 euro (materiaal inbe-
grepen, info bij greet_embrechts@hotmail.com). 
Op zondag 23 november kunt u deelnemen aan 
een workshop geluidsbeleving. Deelnemen kost 
15 euro (info bij elias@subliminaltapeclub.com).

De workshops vinden plaats van 10 tot 16 uur. 
Lunch met koffie en thee hoort er telkens bij. Snel 
inschrijven is de boodschap, want er kunnen maxi-
maal tien personen deelnemen. U schrijft in door 
een voorschot van 10 euro te storten op reke-
ningnummer 979-6246169-53 met vermelding van 
naam en datum van de workshop.

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

Kaos zoekt pleeggezinnen 

Kaos is op zoek naar pleeggezinnen voor kinde-
ren die op zoek zijn naar een plaatsje aan tafel, 
een bed en een groot hart. Als u geïnteresseerd 
bent en als u wilt zorgen voor andermans kind, 
kom dan langs op de infoavonden van Kaos. De 
eerstvolgende infoavond vindt plaats op maandag 
24 november om 20 uur in de lokalen van KAOS, 
Papenbruggestraat 6, Turnhout. In 2009 zijn er in-
fodagen op maandag 21 januari, maandag 9 maart 
en maandag 27 april.

[i] Meer info bij Kaos, alle werkdagen 
van 9 tot 17 uur, tel. 014-43 55 65, 
www.kaos.be
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ZO 26/10 MUZIEK Chateaubriand door Elixir d’Anvers / Lakenhal / 11.30 uur

UIT Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan café Berkemus, Morkhovenseweg 
153 (Noordewijk), om 14.30 uur / Meer info: tel. 014-21 90 88

DI 28/10 THEATER Hilaria - Het amulet / 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 - Het is een mooi leven / cc 't Schaliken / 20 uur 

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

ZO 02/11 MUZIEK musical Spookie door kinderkoor W.A.N.T.E.D. / basisschool Evenaar / 15 uur

UIT Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan café Den Druyts, Grote Markt 30,  
om 14.30 uur / Meer info: tel. 014-21 90 88

MA 03/11 SENIOR S-Sport curve bowls / Sporthal De Vossenberg / van 14 tot 17 uur / Meer info: 
Albert Corthout, tel. 014- 21 99 79

DI 04/11 SENIOR S-Sport dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Volkshuis / Van 10 tot 11.30 uur

RAAD Gemeenteraad / Administratief centrum / 20 uur

DO 06/11 UIT Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan De Posterijen, Grote Markt 13, 
om 14.30 uur / Meer info: tel. 014-21 90 88

VR 07/11 INFO infonamiddag ouderenmis(be)handeling / cc ’t Schaliken / Meer info: Peggy De 
Busser, tel. 014-76 50 50

TONEEL Georges, toneelstuk over ouderenmisbehandeling / cc ’t Schaliken / 20 uur

ZA 08/11 UIT De Schedelgeboorten / cc ’t Schaliken / 20 uur/ UITVERKOCHT!

MUZIEK Herfstconcert Broederband – Avanti / Volkshuis, Sint-Magdalenastraat 26 / 
Meer info: Willy De Wachter  tel. 014-70 79 39

TENTOON Tentoonstelling en demonstraties Houtsnijdersclub De Kempen / Parochiezaal 
Noorderwijk / van 13 tot 18 uur / Toegang gratis

ZO 09/11 UIT Numismatica / Sint-Antoniusschool / Van 8.30 tot 12 uur

UIT Tabula Rasa - workshop tekenen naar model / Van 10 tot 16 uur

UIT Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan Club Human, Grote Markt 16, om 
14.30 uur / Meer info: tel. 014-21 90 88

TENTOON Tentoonstelling en demonstraties Houtsnijdersclub De Kempen / Parochiezaal 
Noorderwijk / van 10 tot 18 uur / Toegang gratis

DI 11/11 UIT De Laatste Getuigen / Sint-Bavokerk van Noorderwijk / 19 uur

UIT Vlaanderen Wandelt / Zaal Nieuwland (tegenover Le Paige) / 8 uur

DO 13/11 UIT Lezing over waardig Levenseinde / zaal ’t Hof / 20 uur

UIT Rebecca Stradiot - Sprookjes voor grote mensen / Lakenhal / 20 uur 
UITVERKOCHT!

VR 14/11 UIT Rebecca Stradiot - Sprookjes voor grote mensen / Lakenhal / 20 uur 
UITVERKOCHT!

ZA 15/11 UIT Fietsgraveren / verkeerseducatief centrum / Van 13 tot 16 uur

MUZIEK Oldie-avond / Zaal ’t Hof / 20.30 uur

SINT Sinterklaas komt naar Herentals / Nedschroef, Brigandstraat / 14 uur

ZO 16/11 UIT Tabula Rasa – workshop juwelen maken in zilverklei / Van 10 tot 16 uur

UIT Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan TC Ter Heyde, Lichtaartseweg 
216/1, om 14.30 uur / Meer info: tel. 014-21 90 88

MA 17/11 SENIOR Optreden van Marc Dex en Arturo Cardini / cc ’t Schaliken / Van 14 tot 16.30 uur

BLOED Bloedgeven / Zaal ’t Hof / Van 17.30 tot 20.30 uur

INFO Bestuursvergadering Sint-Baafskring  / ’t Leemen Huyseke / Van 20 tot 22 uur

UIT Muziek en poëzie voor goed doel / het Leemen Huyseke / 20 uur

WO 18/11 SENIOR Seniorenfeest met Marc Dex en Arturo Cardini / cc ’t Schaliken / Van 14 tot 
16.30 uur

AGENdA NoVEMBER 2008
WO 18/11 SENIOR S-Sport dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / Volkshuis 

/ Van 10 tot 11.30 uur

DO 20/11 RAAD Milieuadviesraad / administratief centrum / 20 uur

MUZIEK Nona Mez in concert / cc ’t Schaliken / 20 uur   UITGESTELD!

VR 21/11 UIT Theatersketches / Fundatiehuis Begijnhof / Van 14 tot 16.30

VROUW Vrouweninfo / Theatersketches / Fundatiehuis Begijnhof / Van 14 tot 16.30 / 
info: Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55

ZA 22/11 SPORT Bocciatoernooi – info: Jo De Becker, tel. 0485-73 21 37 / Van 9.30 tot 17 uur

UIT Theaterspektakel - Familie / Zaal ’t Hof / 20 uur 

MUZIEK Koorfestival / cc ’t Schaliken / 20 uur

ZO 23/11 UIT Tabula Rasa – workshop geluidbeleving / Van 10 tot 16 uur

UIT Herfst- en winterwandeling / Vertrek aan De Boskantien, Wijngaard 26, om 
14.30 uur / Meer info: tel. 014-21 90 88

UIT Hommages - Brahms-Berg: Aperitiefconcert / Lakenhal / 11 uur

MUZIEK Muziekfestival / cc ’t Schaliken / 15 uur

MA 24/11 BLOED Bloedgeven / Zaal ’t Hof / Van 17.30 tot 20.30 uur

DI 25/11 SENIOR S-Sport dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / Volkshuis 
/ Van 10 tot 11.30 uur

SENIOR Bezoek terracottatentoonstelling

RAAD OCMW-raad / 20 uur

WO 26/11 UIT Fred Delfgaauw - Minder is meer / cc 't Schaliken / 20 uur

DO 27/11 INFO Informatieavond over waardig Levenseinde / Zaal ’t Hof / 20 uur

VR 28/11 MUZIEK Laureatenconcert van de Academie voor Muziek en Woord / cc ’t Schaliken 
/ 20 uur

UIT Theaterspektakel - Familie / Zaal ’t Hof / 20 uur

ZA 29/11 UIT Hannelore Bedert, De Anale Fase en Les Øffs - De Kleine Avonden / cc 't 
Schaliken / 20 uur

ZO 30/11 UIT Herfst- en Winterwandeling / Vertrek aan Hidrodoe, Haanheuvel 7, om 14.30 
uur / Meer info: tel. 014-21 90 88

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

15/11/08 • 20.30u.
zaal ‘t hof, herentals
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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

02/09  Roos, dochter van Annelies Lelieur en Bert De Mesel
09/09  Zen, dochter van Marina Devoght en Kevin Van Olmen
10/09  Sjobbe, dochter van Margot T’Sijen en Marc Vercammen
11/09  Quinten, zoon van Marielle Snoeckx en Gert Van Mechelen
12/09  Jieke, dochter van Lieve Van Mechelen en Kristof Beyens
12/09  Maithe, dochter van Kelly Resseler en Helmut Willekens
14/09  Daphne, dochter van Annick Brabants en  Danny Van der Weehe
14/09  Quinten, zoon van Katrien Vleugels en Kris Dierckx
16/09  Stan, zoon van Nicole Pauwels en Dave Vandebriel
18/09  Margo, dochter van Tina Dingenen en Ivo Buls
20/09  Bo, dochter van Tamara De Win en Björn Matheussen
22/09  Renée, dochter van Katrien Van den Broeck en Ben Van Olmen
22/09  Oskar, zoon van Bea Bogemans en Vincent Verrydt
22/09  Arjen, zoon van Katelijne Goetstouwers en Koen Fruru
23/09  Myrthe, dochter van Annelies Clefas en Mark Avonds
24/09  Elfya, dochter van Valérie Temmerman en Thomas Smets
26/09  Elvire, dochter van Mieke Vercammen en Pieter Soetewey
28/09  Mathias, zoon van Giovanna Leroy en Kris Hermans
30/09  Fleur, dochter van Berit Beyens en Alain Dierick
01/10  Lief, dochter van Els Van Nieuwenhove en Jef De Busser
02/10  Wannes, zoon van Nele Molenberghs en Steven Luyckx
03/10  Nasaria, dochter van Cindy Verboven en Abdul Amin Djibirila
07/10  Casaya, dochter van Rachel Leemans en Waeson So
09/10  Stavros, zoon van Ann Van Eccelpoel en Tom Van Snick
09/10  Jozefien, dochter van Ann Van Eccelpoel en Tom Van Snick

 OVERlijDENS
02/09 Josephus Adriaensen (73)
03/09 Jozefina Nuyts (71), weduwe van Jozef Lenaerts
04/09  Jozef Vroemans (75), echtgenoot van Hilda Horemans
07/09  Augusta De Ceuster (85), weduwe van Jozef Verachtert
09/09  Emilius Verlinden (93), weduwnaar van Cyrilla Vermeiren
09/09  Karel Selis (60), echtgenoot van Patrick Deweerd
09/09  Johanna Buster (75)
13/09  Joanna Van Loy (88), weduwe van Emile Nuyens
13/09  Louis Sterckx (57), echtgenoot van Julienne Van Orshaegen
16/09  Maria Beutels (84), weduwe van Raymond Longrée
17/09  Martha Jansen (86), weduwe van Georgius Van Houdt
17/09  Irma De Sobrie (79), weduwe van Jozef Dries
18/09  Joanna Geens (80), weduwe van Lodewijk Michiels
22/09  Maria Moons (78), weduwe van Carolus Smets
24/09  Marcelle Raymond (71)
26/09  Coleta Smets (75), echtgenote van Josephus Wouters

BURGERZAKEN

Rode Kruis
Bloedinzamelingen

Op maandag 17 en maandag 24 november kunt u bloed geven van 17.30 uur 
tot 20.30 uur in zaal ’t Hof, Grote Markt 41, Herentals. 

 

 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. 

 OVERlijDENS
30/09  Augustinus Baeten (83), echtgenoot van Hortentia Vos
01/10  Henri Rits (47), echtgenoot van Martine Van Dyck
02/10  Ernest Heylen (80), weduwnaar van Julia Laeremans
02/10  Joanna Devos (58), echtgenote van Jozef Imants
06/10  Gerardus Salaets (90), weduwnaar van Rosalia Van Meerbergen
07/10  Jozef Van Grieken (76), echtgenoot van Monique Peeters

 
 HUWElijKEN

 Janick Vleugels (Herentals) en Koen Thijs (Herentals)
 Minghong Jin (Herentals) en Jianwen Zheng (Wenzhou, Zhejiang, 
 China)
 Dana De Ridder (Herentals) en Kris Hannes (Herentals)
 Marlies Peeraer (Herentals) en Ebert Adriaensen (Herentals)
 Jasmina Heylen (Herentals) en Raoul Leysen (Herentals)
 Donna McConville (Herentals) en Tommy Wouters (Herentals)
 Hilde Vermeiren (Herentals) en Ward Verachtert (Herentals)
 Chantal Boeynaems (Herentals) en Bart Thys (Herentals)
 An Feyaerts (Herentals) en Tom Matthys (Herentals)
 Kim Remant (Herentals) en Kurt Simons (Herentals)
 Sophie Verheyen (Herentals) en Emmanuel Delsemme (Herentals)
 Emilie Verwimp (Herentals) en Tom De Baerdemaeker (Herentals)
 Annelies D’Joos (Herentals) en Yves Haelen (Herentals)

 HUWElijKSAANKONDigiNgEN



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
Gesloten op dinsdag 11 november 

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
Gesloten op dinsdag 11 november

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 
Gesloten op dinsdag 11 november 

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
Gesloten op zaterdag 1, zondag 2, dinsdag 11 en 
zaterdag 15 november 

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
Gesloten op dinsdag 2 november 18.00-20.00

10.00-12.00

BIB NooRdERwIJK
Gesloten op dinsdag 2 november

14.00-16.00
18.00-20.00 

10.00-12.00

REcYcLAGEPARK
Gesloten op zaterdag 1, zondag 2, dinsdag 11 en 
zaterdag 15 november

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

JEUGddIENST
Gesloten op dinsdag 11 november  

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
Gesloten op dinsdag 11 en zaterdag 15 november

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
Gesloten op dinsdag 11 november

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
Gesloten op dinsdag 11 november 

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 
8 en 22 nOvember
GeOpenD van 9

tOt 12 uur

ToERISME HERENTALS
Gesloten op zaterdag 1, zondag 2 en dinsdag 11 
november

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

STEdELIJKE wERKPLAATSEN
Gesloten op dinsdag 11 november 

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


