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800 jaar stad en vrijheid
beleven. De studenten wikkelen de sculptuur in 
een vuurvaste keramische deken, waarna ze het 
vierentwintig uur lang opstoken tot een tempe-
ratuur van ongeveer 1.100 graden. Als de sculp-
tuur roodgloeiend is, halen de studenten de ke-
ramische deken weg en geeft de sculptuur haar 
vurige vorm prijs. 

Tijdens het verjaardagsfeest stellen we ook de 
feestprojecten voor die in de loop van 2009 en 
2010 zullen plaatsvinden. Zo gaat de cultuurraad 
in 2010 op zoek naar de Bekendste Herentalse-
naar. Buurtcontactpunt De Klink en het OCMW 
nodigen iedereen uit om mee te werken aan 
het allergrootste patchwork ter wereld en JCI 
Gheel-en-Thals brengen een groots opgezette 
spektakelwandeling.

In 2009 bestaat Herentals 800 jaar, een verjaar-
dag die we niet zomaar kunnen laten voorbij-
gaan. Samen met de Herentalse verenigingen 
organiseert het stadsbestuur een feestelijk jubi-
leum om u tegen te zeggen. Op 4 oktober, de 
werkelijke verjaardag van onze stad, is er een 
groots volksfeest op de Grote Markt, waarbij 
elke Herentalsenaar welkom is voor een hapje 
en een drankje. Het volksfeest begint om 17.30 
uur en duurt tot 20 uur. Iedereen is welkom.

Op het programma staan onder meer Vene-
tiaanse steltlopers en een wandelact van de 
muziekgroep Don Fiasco. Een muntslager slaat 
ter plaatse de speciale munt 800 Jaar Heren-
tals. De apotheose van het verjaardagsfeest is 
zonder twijfel de onthulling van de Tijdspoort, 
de eerste Belgische vuursculptuur. De studen-
ten keramiek van de Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunst bouwen deze sculptuur al een 
maand vooraf op. Het fantastische visuele spek-
takel is tussen 18 en 20 uur op zijn hoogtepunt, 
maar ook in de loop van de dag is er heel wat te 

Lees alles over de feestelijk- 
heden rond 800 jaar stad en 
vrijheid op pagina 7, 8, 9 en 10.

Uitnodiging
Geachte stadsgenoten,

Hierbij nodig ik u persoonlijk uit 
voor de feestelijke opening van 800 
jaar stad en vrijheid in Herentals. 
Op zondag 4 oktober van 17.30 tot 
20 uur openen we de feestelijkheden 
met een volksfeest op de Grote Markt.

Elke Herentalsenaar, Morkhovenaar 
en Noorderwijkenaar is van harte 
welkom. Het stadsbestuur trakteert u 
ook op een hap je en een drankje.

uw burgemeester 
Jan Peeters
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
november 2009 moeten uiterlijk op 
donderdag 1 oktober 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

Nieuwe Herfst- en Winterwandelingen in aantocht 

Vanaf 27 september tot 28 maart kunt u 
elke zondag onder begeleiding van een gids 
opnieuw gratis een heerlijke wandeling maken. 
De wandelingen vertrekken telkens vanuit een 
Herentalse horecazaak en komen daar ook 
aan. De wandelingen duren ongeveer twee 
uur, vertrekken stipt om 14.30 uur en eindigen 
tussen 16.30 en 17 uur.

Net zoals de voorbije jaren zijn er elke week 
langzame wandelingen, die geschikt zijn voor families met kinderen, ouderen, kinderwagens, 
rolstoelgebruikers of mensen die het iets rustiger aan willen doen. Er zijn ook speciale wandelingen 
die toegankelijk zijn voor kinder- en rolwagens. Deze wandelingen vinden plaats op zondag  
11 oktober (start aan De Swaen), zondag 3 januari (start aan het Volkshuis), zondag 7 maart 
(start aan het parochiecentrum van Noorderwijk) en zondag 21 maart (start aan het Netepark).

Na afloop van elke wandeling krijgt u een stempel. Wie vijf stempels verzamelt, kan een mooie 
prijs winnen. Na de wandeling kunt u genieten van een lekkere maaltijd bij de organiserende 
horecazaak. De lijst met deelnemende zaken vindt u in de brochure van de wandelingen of op 
www.herentals.be.

Meer informatie:Toerisme Herentals, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, 
toerisme@herentals.be.

Nieuwe stadswandeling op mp3 

Onze stad is wijd en zijd bekend om zijn prachtige monumenten. Toeristen en inwoners kunnen 
dit cultuurhistorisch erfgoed voortaan ook bezoeken met een mp3-speler in de hand. Hartig 
wandelen in Herentals is een digitale gids, die u eenvoudig van het internet kunt plukken. De mix 
van sterke verhalen en geschiedkundige informatie maakt van de wandeling een bijzondere bele-
venis, zowel voor toeristen als voor geboren en getogen Herentalsenaren.

Enkele bekende Herentalsenaren spraken de verhalen in. Rik Van Looy doet uit de doeken 
waarom hij pas vierde werd in de Tourrit van 1962, met aankomst in Herentals. Journalist en 
wereldreiziger Marc Helsen vertelt een pittige anekdote over een romantische avond op het 
gras van het begijnhof en Linda van Milk Inc. getuigt met veel plezier over de ambiance tijdens 
Herentals Fietst en Feest, het hoogtepunt van de Herentalse zomer. 

Met grote en kleine Herentalse verhalen loodst de vertelstem u langs de interessantste plekjes 
van de stad. Het tempo waarin u wandelt, kiest u zelf, maar u bent toch al gauw anderhalf uur 
op pad. Herentals heeft dan ook een rijke geschiedenis en verhalen op overschot. U komt alles 
te weten over de Boerenkrijg, de Lakenhal en de glorietijd van het Herentalse laken. 

Ook de recente geschiedenis van onze stad komt aan bod. Zo verneemt u dat in de jaren vijftig 
de post in Herentals met de helikopter werd geleverd. Elke dag landde deze helikopter op het 
parkeerterrein tussen de zondagsmarkt en het administratief centrum. Dat parkeerterrein noe-
men we nu nog steeds het helikopterpleintje. Of vraagt u zich af waarom er in Herentals zoveel 
schoenwinkels zijn? Ook daar heeft de audiogids een antwoord op.

U kunt de wandeling downloaden via www.storynations.com/travel. Dit kost 4 euro. Be-
talen kan elektronisch of via sms. Bij de toeristische dienst kunt u een mp3-speler huren.
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Laat een energiescan maken van uw oude woning 
Eind 2007 voerden de Energiesnoeiers de eerste gratis energiescans uit in Herentals. De 
Energiesnoeiers zijn werknemers van de Kringwinkel Zuiderkempen. Bij een energiescan geven 
zij u tips om uw energieverbruik te verminderen. Wie de tips opvolgt, kan al snel tien procent op 
zijn energiefactuur besparen. Met de actie wil de stad vooral senioren en mensen met een oude 
woning bereiken. Tot nu toe vroegen 206 inwoners een energiescan aan. 
 
Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50.

Kids-ID vanaf 1 oktober  
Op 1 oktober start de stad met de uitreiking van de kids-ID, een  elektronische  identiteitskaart  
voor  kinderen  jonger  dan twaalf jaar. De kaart is enkel verplicht wanneer u met uw kind 
naar het buitenland wilt reizen. Dankzij de elektronische chip en een geheime code kunnen kin-
deren vanaf zes jaar zich identificeren op het internet en veilig chatten. De kids-ID kost 3 euro 
en is drie jaar geldig. 

Meer informatie: dienst burgerzaken, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, www.halloouders.be.

Premie voor personen met een handicap 
jonger dan 65 jaar
Een persoon met een handicap jonger dan 65 jaar brengt in een gezin extra zorgen en 
kosten met zich mee. Het stadsbestuur geeft deze gezinnen jaarlijks financiële steun. Bij de 
toekenningsvoorwaarden houdt de stad niet alleen rekening met ziekte of handicap maar ook 
met de gevolgen die de aandoening heeft op deze persoon en het gezin. Omdat de financiële 
draagkracht van elk gezin verschillend is, houdt de stad ook rekening met de gezinstoestand en 
krijgen eenoudergezinnen een hogere toelage. Enkele voorwaarden om de premie te verkrijgen, 
zijn: ongehuwd zijn, jonger dan 65 zijn, 66 of 80 procent invalide zijn of recht op toeslag hebben, 
in Herentals wonen en niet werken.  

Meer informatie: dienst sociale zaken en preventie, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, www.herentals.be.

Nieuwe wachtlijsten 
voor nieuwe sociale woonprojecten
De sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard opende in juni nieuwe wachtlijsten voor het 
huren van nieuwe appartementen en woningen in de Sint-Jobsstraat 138, Nieuwstraat 60, 
Eyckelenberg en het Begijnhof. Om u in te schrijven, hebt u de volgende documenten nodig: 
samenstelling van gezin met vorige adressen, aanslagbiljet van de belastingen (inkomsten 2006, 
aanslagjaar 2007), diploma of getuigschrift onderwijs.

Meer informatie: Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6, tel. 014-85 98 00. Elke werkdag 
open van 9 tot 12 uur en op maandagavond van 17 tot 19 uur.

Seniorenfeest met Danny Fabry en Jacky Lafon 
Op maandag 26 en dinsdag 27 oktober heeft het jaarlijkse seniorenfeest plaats in cultuurcentrum 
’t Schaliken. Van 14 tot 16.30 uur kunnen de senioren genieten van een optreden van Danny 
Fabry en Jacky Lafon in de schouwburg en een gezellig samenzijn in de foyer.

Inschrijven kan bij de dienst sociale zaken in het administratief centrum 
(tel. 014-28 50 50) of via de gepensioneerdenbonden. Kaarten kosten 2,50 euro.

Zitdag school- en  
studietoelagen

Op vrijdag 2 oktober komt een mede-
werker van het Vlaams ministerie van 
onderwijs en vorming naar Herentals 
om u te helpen met uw aanvraag voor 
een studietoelage. 
Tussen 13.30 en 16 uur kunt u met uw 
vragen terecht in lokaal 022 in de kleine 
vleugel van het administratief centrum.

Ringleiding  
in de schouwburg 

Vanaf de start van het nieuwe seizoen 
2009-2010 beschikt de schouwburg 
van cc ’t Schaliken over een ringleiding. 
Dankzij deze ringleiding kunnen 
personen met een hoorapparaat veel 
beter genieten van de voorstellingen. 
Een ringleiding filtert storende 
omgevingsgeluiden weg. Personen met 
een hoortoestel horen dan enkel het 
geluid van de voorstelling.

De geluidssignalen op het podium 
worden aangesloten op een 
versterker. Deze versterker zendt het 
geluidssignaal door een snoer (de ring) 
dat in lussen langs plint of plafond is 
aangelegd. Slechthorenden kunnen 
hun hoorapparaat op de ‘T’-stand 
zetten. Het hoorapparaat ontvangt dan 
draadloos het signaal uit de ringleiding. 
Elke individuele luisteraar met een 
hoorapparaat kan gebruik maken van 
deze ringleiding.

School- en studietoelagen 2009-2010

Voor kleuter- en lager onderwijs, secundair onderwijs (deeltijds, voltijds) en hoger onderwijs.

Meer info: bel gratis           of surf naar www.studietoelagen.be
v.u
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Barbara Dex 
Blue-Eyed Country Girl
Donderdag 8 oktober om 20 uur 
Schouwburg cc ’t Schaliken

Barbara Dex beschikt over een stem van wereld-
klasse. Met Blue-Eyed Country Girl gaat zij op zoek 
naar haar muzikale zelf. Ze komt dan onherroepelijk 
terecht bij de country, het genre waarin zij zich nog 
steeds het beste voelt. Barbara Dex brengt eigen liedjes en liedjes uit enkele westerns. Groot-
heden Dolly Parton, Emmylou Harris, Roy Rogers, Frankie Laine en uiteraard ook Elvis Presley 
komen aan bod. Tijdens de voorstelling gebruikt Barbara beeldmateriaal uit westerns en archief-
beelden van de genoemde artiesten.

De toegangprijs is 15 euro. Met een abonnement betaalt u 12 euro. Hebt u recht op 
korting, dan betaalt u 13,50 euro.

Arco Baleno 
Haydn 2009
Vrijdag 9 oktober om 20 uur
Sint-Niklaaskerk, Dorp 10, Morkhoven

Arco Baleno is een professionele kamermuziek-
groep die in 1993 opgericht werd in Brugge. Het 
ensemble besteedt veel aandacht aan de creatie van 
een nieuw kamermuziekrepertoire. Intussen werden al een dertigtal stukken voor het ensemble 
gecomponeerd.

Tijdens dit concert zal Arco Baleno het programma Haydn 2009 met de divertimenti voor fluit, 
viool en cello van Franz Joseph Haydn vertolken. Het divertimento, galante kamermuziek in een 
ontspannende en lichtvoetige stijl, was een geliefkoosd genre in de tijd van Haydn (1732-1809). 
Het gevoel voor fantasie, humor en charme waarmee Haydn zijn divertimenti voor fluit, viool en 
cello geschreven heeft, draagt ongetwijfeld bij tot de kwaliteit van deze muziek. 

De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Hebt u recht op een 
korting, dan betaalt u 8,50 euro.

Aafke Bruining en 
Geert Waegeman  
De Witte Wiven
(Joods Cultuurfestival)
Vrijdag 16 oktober om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Over de veertiende-eeuwse heidelanden hangen flarden van nevel en mist. Geen levende ziel 
te bekennen. Enkel de stilte spreekt. De Witte Wiven is een passioneel verhaal en een universele 
fabel voor iedereen die de ware liefde kent, heeft gekend of wil leren kennen. Schrijver Josef  
Cohen, die zelf dikwijls over de heide zwierf, hoorde het verhaal van een oude zwerver en 
schreef het neer in zijn Sagen en legenden. Anne Frank kreeg dat boek voor haar verjaardag.
Actrice Aafke Bruining bewerkte de vertelling van haar grootvader tot een eigentijdse voorstel-
ling. Geert Waegeman zorgt voor de muzikale omlijsting.

De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Hebt u recht op een 
korting, dan betaalt u 8,50 euro.

Programma ’t Schaliken
Dimitri Leue, 
Jonas Van Geel, 
Steven Vromman en 
Antoon Offeciers
Tegen de lamp
Donderdag 22 oktober om 20 uur

Na Don Kyoto wilde Dimitri Leue nog-
maals zijn tanden zetten in een ecolo-
gisch project. Jonas Van Geel had ook 
wel zin in een theaterfeest waarbij de 
kostuums gerecycleerd zijn, het decor 
composteerbaar, de muziek akoestisch, 
het licht eco, het transport op koolzaad-
olie en de inhoud in vele kleuren. Maar 
om er zeker van te zijn dat de inhoud 
ook ‘groen’ is, nodigen de klimaatvrien-
delijke theatermakers elke avond een 
ecologische klepper uit. Tegen de lamp 
is een productie van Rataplan met de 
medewerking van ARGUS, het Fonds 
Duurzaam Afval- en Energiebeheer, 
beheerd door de Koning Boudewijn-
stichting. Met dank aan BeauVent.

De toegangsprijs is 12 euro. Met 
een abonnement betaalt u 9 euro. 
Hebt u recht op een korting, dan 
betaalt u 10,50 euro.

Workshop  
Tegen de lamp 
Donderdag 29 oktober om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Voor de geïnteresseerden in de thea-
tervoorstelling Tegen de lamp is er op 
donderdag 29 oktober een groene 
workshop. Wat kunt u het beste doen 
om energie te besparen? Wat zijn de 
mogelijkheden voor carpoolen of auto-
delen? Klopt het dat spaarlampen niet 
goed zijn voor het milieu? Waar kunt u 
subsidies aanvragen voor zonnepanelen? 
De workshop duurt ongeveer 2,5 uur 
en wordt begeleid door een medewer-
ker van Ecolife. Deze infoavond wordt 
georganiseerd door cc ’t Schaliken in sa-
menwerking met de milieudienst.

Deelnemen is gratis. U moet zich 
wel voor 27 oktober inschrijven bij 
cultuurcentrum ’t Schaliken.
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’t Schaliken
Piet De Praitere, 
Bart Cannaerts en 
Thomas Smith  
Tour de farce de luxe
Zaterdag 31 oktober om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Strak, snedig en gewapend met microfoon. De ingrediënten zijn eenvoudig: één ervaren pre-
sentator (MC heet dat in vaktermen) en drie comedians. MC Bas Birker warmt het publiek 
op en verwelkomt voor de pauze Piet De Praitere en Bart Cannaerts. Beiden zijn beloftevolle 
grapjassen die al menig humorfestival onveilig hebben gemaakt. De hoofdact is weggelegd voor 
Thomas Smith, een stand-up-comedian pur sang met Britse roots. Hij is een vaste waarde in 
zowat alle producties van Comedy Casino (Canvas) en heeft bijdrages geleverd aan verschillende 
tv-programma’s (Neveneffecten, Vermist, Iedereen Sam, …).

De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Hebt u recht op een 
korting, dan betaalt u 8,50 euro.

Info en tickets: 
cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals, cultuurcentrum@herentals.be
www.schaliken.be

Cultuur
Koorfestival
zondag 18 oktober om 15 uur 
cc ’t Schaliken

Op het programma staan optredens van Sint-Franciscuskoor-Variant, De Gagel en het Sint-
Lutgardiskoor. De drie koren sluiten het festival af met de samenzang The Sound of Music. Hilde 
Muller verzorgt de presentatie. De toegangsprijs is 12 euro. In voorverkoop betaalt u 10 euro.

Info en tickets: cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30, 
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be.

Theater Paljas 
Crème au beurre
Vrijdag 30 oktober om 20 uur
Schouwburg cc ’t Schaliken

Twee vrouwen, twee handen op één buik, strijken neer in hun vertrouwde danscafé. Een oord 
voor singles. Ze zijn op zoek. Naar tederheid? Naar liefde? Naar seks? Oei, plots een man. Zullen 
ze hem afstoten, benaderen of verscheuren? Een hartverwarmend en grappig stukje theater met 
soms pakkende momenten. De toegangsprijs is 10 euro.

Info en tickets: cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30, 
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be.

Bibnieuws
Bibliotheekweek 

Van 10 tot 18 oktober zet de Bibliotheek- 
week iedere bibliotheek in Vlaanderen 
en Brussel in de kijker. De Herentals bib 
trapt de Bibliotheekweek af met een 
sportieve verwendag op zaterdag 10 ok-
tober. De bezoekers maken kennis met 
oude en nieuwe sporten en worden ver-
wend met gezonde lekkernijen. Iedereen 
is welkom tussen 14 en 17 uur. De bib 
van Noorderwijk legt zijn bezoekers op 
zondag 11 oktober in de watten.

Halloween:
vleermuizen in de bib

Op woensdag 28 oktober vieren we 
Halloween in de bib. Joeri Cortens, me-
dewerker van Natuurpunt Educatie laat 
kinderen kennismaken met de wondere 
wereld van vleermuizen. Een voorlees-
verhaal rond Halloween en een knutsel-
moment zorgen voor een gevarieerde 
namiddag. Vooraf inschrijven in de bib 
voor deze activiteit is verplicht want het 
aantal plaatsen is beperkt.

Meer informatie: 
bibliotheek Herentals, Gildelaan 13, 
tel. 014-85 97 50

Anthony Fotosalon 
Zaterdag 3 oktober
Zondag 4 oktober
Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7

In oktober organiseert Anthony Foto-
club traditioneel het jaarlijkse fotosalon. 
De leden van de club stellen de foto’s 
voor die ze het voorbije jaar genomen 
hebben. Blikvanger is de digitale pre-
sentatie Herentals vroeger en nu. Deze 
presentatie bestaat uit twee digitale 
wandelingen, een van de Bovenpoort 
naar kasteel Le Paige en een van de 
jachthaven naar sas 12. De presentatie 
toont hoe het stadsbeeld de afgelopen 
honderd jaar veranderd is. Iedereen is 
welkom. De toegang is gratis.

Meer info: www.anthony fotoclub.be



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

Aquasculp dinsdag 20.00 - 21.00

Aquafitness (high-impact) dinsdag
woensdag

19.00 - 20.00
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 woensdag 18.30 - 20.00

Zwangerschapszwemmen  prenataal donderdag 20.00 - 21.00

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

Tijdens de herfstvakantie kunnen uw kinderen opnieuw deelne-
men aan een waaier van toffe en interessante Grabbelpasacti-
viteiten: uitstappen, knutselworkshops, kookworkshops, … dit 
allemaal onder het motto Gluren bij andere culturen. De activi-
teiten lopen van dinsdag 3 november tot en met vrijdag 
6 november. Ervaren Grabbelpassers krijgen een  e-mail 
of brief in de (post)bus die alle activiteiten voorstelt, en 
begin oktober verschijnt het volledige programma ook op 
de website van de jeugddienst.

De inschrijvingen beginnen op zaterdag 17 oktober van 10 tot 12 uur bij 
de jeugddienst. Telefonisch of per e-mail inschrijven kan vanaf maandag 19 oktober.
Houd er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn. Snel inschrijven is dus de boodschap!

Is uw kind tussen drie en twaalf jaar en is het op zoek naar leuke activiteiten tijdens de korte 
schoolvakanties, dan is de Grabbelpas een echte aanrader. Deze pas is nog het hele jaar te koop 
op de jeugddienst voor 4 euro.

Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, www.jeugddienstherentals.be.

10R20 leert 
jongeren rocken 
De film School of Rock inspireerde jeugd-
huis 10R20 om een rockband op te 
starten met jongeren die weinig of niets 
van muziek kennen. De jongeren kun-
nen alles leren, van roadie tot gitarist, 
van stylist tot bassist, van drummer tot 
geluidstechnicus. Dit alles gebeurt onder 
leiding van ervaren coaches. Het pro-
ject start op zaterdag 10 oktober om 
13 uur met een try-out. Hier kunnen de 
jongeren kennismaken met het jeugd-
huis, de coaches, de instrumenten en 
de andere werkgroepen. Vervolgens zijn 
er wekelijks of tweewekelijks repetities 
of vergaderingen. Op het einde van de 
paasvakantie komt er een concert. Het 
jeugdhuis is nog op zoek naar jongeren 
vanaf veertien jaar die willen deelnemen 
en dus willen leren drummen, bassen, gi-
taar spelen, organiseren, promo maken, 
… Verder zoeken ze ook nog mensen 
die iets van muziek kennen en hun ken-
nis willen delen met deze jongeren.

Informatie en inschrijvingen: 
letthereberock10r@gmail.com.

50-plussers 
Op dinsdag 20 oktober is er een leuke 
activiteit in danscenter Time-Out, 
Nieuwstraat 97. Alle sportieve senioren 
zijn welkom van 14 tot 16.30 uur. Deel-
nemen kost 2 euro.

Herfstsportkamp 
De sportdienst organiseert van 3 no-
vember tot en met 6 november sport-
kampen voor kinderen en jongeren. Op 
het programma staan turnen, badmin-
ton, schaatsen, bowling en vechtspor-
ten. Inschrijven kan bij de sportdienst, 
tel. 014-28 52 50,
sportdienst@herentals.be. 

Wafelbowling 
Op zaterdag 24 oktober organiseren 
Sportregio Kempen, het stadsbestuur 
en de Vennebowlers een wafelbowling. 
Inschrijven kan bij de sportdienst, tel. 
014-28 52 50, sportdienst@herentals.be.

Jeugd & Sport



Bewaarexemplaar

800 Jaar Herentals

Van oktober 2009 tot juli 2010  viert Herentals 800 jaar 
stad en vrijheid. Al in de twaalfde eeuw vinden we de naam 
‘Herentals’ terug in oude documenten. Het kapittel van 
Sint-Waldetrudis in Mons had destijds de tiendrechten in 
Herentals en bouwde er een kerk, de Sint-Waldetrudiskerk. Naast 
een agrarische kern, met de Sint-Waldetrudiskerk als middelpunt, 
ontstond er op het kruispunt van een landweg met de Kleine Nete een tweede nederzetting. 
Deze nieuwe nederzetting kreeg in 1209 een vrijheidscharter van Hendrik I, hertog van Bra-
bant. Herentals was vanaf toen een stad en een vrijheid. Herentals groeide van de dertiende tot 
de vij ftiende eeuw uit tot een hertogelijke stad in het hertogdom Brabant.

In 1253 bouwde men aan de Nete het gasthuis en rond 1266 ontstond het begijnhof. Tijdens 
de veertiende en vij ftiende eeuw bereikte Herentals, dankzij de lakennijverheid en -handel, het 
hoogtepunt van zijn economische welvaart en politieke invloed. De Herentalse producten wa-
ren toen bekend over een groot deel van Europa. In 1437 was Herentals met zijn vij fduizend 
inwoners de grootste nederzetting in de Antwerpse Kempen.

Herentals kon als hoofdstad van de Kempen vanaf de vij ftiende eeuw een prestigieuze bouw-
politiek voeren. De Grote Markt kreeg een lakenhal, een vleeshal en een stadsbrouwerij. De 
stad kreeg ook een aarden omwalling en vier gigantische stadspoorten. In de zestiende eeuw 
verdrong de linnennijverheid de lakenhandel. Herentals werkte zich op tot een belangrijk 
exportcentrum van linnen. Het linnen uit Herentals kreeg van de Spanjaarden de koosnaam 
Arrantales. Ook de glasschilderkunst en de borduurkunst hielpen de faam van Herentals hoog 
houden.

In 1809 kwam in Herentals de eerste gemechaniseerde lakenfabriek. Een tastbare 
herinnering aan de bloeiende lakenindustrie is het Molenwaterhof, beter bekend als 
het kasteel van Diercxsens. Fraaie gebouwen uit die tijd zijn het kasteel Le Paige 
en het huis De Limpens. In de negentiende en in de twintigste eeuw breidde He-
rentals, dankzij een gunstige geografische ligging, zijn regionale centrumfuncties 
uit. De bevolkingscij fers bleven stijgen. Door de fusie met Noorderwijk en 
Morkhoven in 1977 steeg de oppervlakte van Herentals van 2.933 hectare tot 
4.806 hectare en de bevolking van 18.320 tot 23.334. Begin 2009 telde 
Herentals 26.446 inwoners.

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Herentals? 

Neem dan contact op met het stadsarchief, Augustijnen-

laan 1, tel. 014-21 28 00, archief@herentals.be.
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Wie wordt Bekenste Herentalsenaar
De Herentalse cultuurraad nodigt iedereen uit om mee 
op zoek te gaan naar de Bekendste Herentalsenaar. 
Hoewel er uiteindelijk slechts één kandidaat de 
titel in de wacht kan slepen, wil deze verkie-
zing toch vooral zoveel mogelijk Herental-
senaren in de kijker zetten die iets betekend 
hebben in de loop van de voorbije 800 jaar 
op het vlak van cultuur, sport, sociaal engage-
ment, … of gewoon als bekend volksfiguur. 
Iedereen die minstens tien jaar in Herentals, Noorderwijk of 
Morkhoven woont of gewoond heeft komt in aanmerking 
voor de titel van Bekendste Herentalsenaar. Is er iemand 
van wie u vindt dat hij of zij niet mag ontbreken in de lijst van 
bekende Herentalsenaren, aarzel dan niet om hem of haar 
kandidaat te stellen. Dit kan tot woensdag 11 november. 

De eerste stemrond vindt plaat van december 2009 tot 
half januari 2010. Stemmen kan via een formulier in een 
van de volgende Stadskranten. Ook aan de infostand van 
de Bekendste Herentalsenaar, die u op een aantal evene-
menten, aantreft, kunt u stemmen. Op vrijdag 22 januari 
2010 maakt de cultuurraad de resultaten van de eerste 
stemronde en een lijst van tien finalisten bekend. Daar-
na volgt een promotiecampagne voor de verschillende 
kandidaten. In mei en juni 2010 kunt u een tweede maal 
stemmen. Op 31 juli, tijdens Herentals Viert, komen we 
te weten wie zich de Bekendste Herentalsenaar mag 
noemen.

Kandidaturen kunnen ingediend worden via de dienst cultuurbeleid (Grote Markt 35) of via e-mail 
aan bh@cultuurraadherentals.be, en moeten vergezeld zijn van de naam van de kandidaat, een 
korte beschrijving van de kandidaat met een motivatie waarom hij of zij in aanmerking komt en uw 
contactgegevens. 

Meer informatie: bh.cultuurraadherentals.be.

Digitale fotoreeksen 

De Koninklijke Fotoclub Herentals brengt alle feestactiviteiten, en de voorbereiding ervan, in beeld. 
U kunt van de beelden genieten op het fotosalon van de Koninklijke Fotoclub in 2010. Anthony 
Fotoclub verzorgt een digitale fotoreeks over Herentals vroeger en nu.

Meer informatie: www.fotoclubherentals.be en www.anthony fotoclub.be

De Mat van Hertals 
Buurtcontactpunt De Klink en het OCMW nodigen iedereen uit om mee te werken aan het 
allergrootste patchwork van Herentals. Leeft u zich graag creatief uit op een vierkant lapje stof? 
Misschien zelfs met een tafereel of tekstje over Herentals erop? Tijdens Herentals Viert naaien 
we al deze lapjes tot De Mat van Hertals. Deze mat zal tijdens Herentals Viert aan kranen boven 
de Grote Markt worden opgehangen. 

Meer informatie:  Pol Goris, tel. 014-24 66 91

800 Jaar Herentals
Volksfeest 
800 Jaar Herentals
Zondag 4 oktober van 17.30 tot 20 uur
Grote Markt

Op 4 oktober, de verjaardag van onze 
stad, is er een groots volksfeest op de 
Grote Markt, waarbij elke Herentalse-
naar welkom is voor een hapje en een 
drankje. Het volksfeest start om 17.30 
uur en iedereen is welkom. Tijdens 
dit verjaardagsfeest stellen we ook de 
feestprojecten voor die in de loop van 
2009 en 2010 plaatsvinden.

Speciale munt  
800 Jaar Herentals
Op het startfeest slaat een muntslager 
voor u uw eigen speciale munt van 800  
Jaar Herentals. De koperen penning 
heeft een diameter van  3 centimeter 
en kost 2 euro. Voor voorinschrijvingen 
of bestellingen van grote hoeveelheden 
kunt u contact opnemen met Numis-
matica-bestuurslid Frank Lippens: 
tel. 0475-55 24 00, frank.lippens1@
skynet.be. U kunt de munten dan op  
4 oktober afhalen aan de Numismatica-
stand naast de muntpers.

Meer informatie: 
www.numismatica-herentals.be

Onthulling Tijdspoort
De apotheose van het verjaardagsfeest 
op 4 oktober is zonder twijfel de ont-
hulling van de Tijdspoort, de eerste 
Belgische vuursculptuur. De studenten 
keramiek van de Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunst bouwen deze 
sculptuur al een maand vooraf op. Het 
fantastische visuele spektakel is tussen 
18 en 20 uur op zijn hoogtepunt, maar 
ook in de loop van de dag is er heel wat 
te beleven. De studenten wikkelen de 
sculptuur in een vuurvaste keramische 
deken, waarna ze het vierentwintig uur 
lang opstoken tot een temperatuur van 
ongeveer 1.100 graden. Als de sculp-
tuur roodgloeiend is, halen de studen-
ten de keramische deken weg en geeft 
de sculptuur haar vurige vorm prijs. Het 
kunstwerk is daarna nog een tijdje te 
bezichtigen op de Grote Markt.

Meer informatie: 
tijdspoort.blogspot.com
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Spel van de Roetaert 
Zaterdag 1 mei 2010
Grote Markt

De jeugdraad en Toerisme Herentals 
steken op 1 mei het Spel van de Roe-
taert in een nieuw kleedje. Het Spel 
van de Roetaert herinnert ons aan de 
jacht op een levend konijn, naar aanlei-
ding van de benoeming van de schepe-
nen van het kapittel van Mons in het 
stadsbestuur. Wie het konijn te pakken 
kreeg, mocht mee aanzitten aan een 
maaltijd met de schepenen en andere 
prominenten.Deze maaltijd stond be-
kend als ‘de roetaert’ of de Sint-Remi-
giusmaaltijd.

Vanuit de Lakenhal vallen pluchen ko-
nijntjes naar beneden. Het kind dat het 
prijskonijn vangt, krijgt een mooie prijs. 
Maar er is meer. Al vanaf de vroege 
namiddag zijn de allerkleinsten op de 
Grote Markt welkom voor allerlei spel-
letjes en animatie. Tieners van twaalf 
tot zestien jaar kunnen zich vanaf 16 
uur uitleven op een spannend hinder-
nissenparcours. ’s Avonds is er een 
achthonderd-jaar-Herentals-fuif in zaal 
’t Hof.

Herentals Viert 
Zaterdag 31 juli 2010
Grote Markt

Na Herentals Fietst en Herentals Feest 
is er nu ook Herentals Viert op 31 
juli. Met deze slotviering valt het doek 
over een jaar lang feesten. De Mat van 
Hertals wordt gehesen, de Bekendste 
Herentalsenaar bekendgemaakt en we 
sluiten af met een spectaculaire slot-
show. En daarna doen we er nog eens 
800 jaar bij.  

800 jaar  
op Facebook

U kunt de voorbereidingen en laatste 
nieuwtjes over 800 Jaar Herentals ook 
volgen op Facebook. Hiervoor moet u 
wel over een Facebookprofiel beschik-
ken.

Den ontstaen geschiedenis 
van de Herentalschen 
stadsmenschen
Vrijdag 16 en zaterdag 17 april 2010
Stadscentrum

De ondernemende jongeren van JCI Gheel-en-
Thals nodigen u op 16 en 17 april 2010 uit voor een spektakelwandeling door het centrum van 
de stad. Langs het drie kilometer lange parcours beelden ze ‘den ontstaen geschiedenis van de 
Herentalschen stadsmenschen’ uit in theater, muziek, woord en dans. U mag een luisterrijk spek-
takel verwachten met honderden gekostumeerde figuranten, zangkoren en fanfares, ruiters te 
paard en nog veel meer. 

Meer informatie: www.ikwilgroeien.be

Dorp in feest 
Uiteraard vieren ook Noorderwijk en Morkhoven mee. De Noorderwijkse en Morkhovense ver-
enigingen steken de koppen bij mekaar om een programma in elkaar te boksen voor jong en oud. Van  
9 tot 16 mei draagt Morkhoven de titel Dorp in Feest, op 29 mei is Noorderwijk aan de beurt.

Wie is de echte Kempische hoofdstad:  
Herentals of Turnhout?
Historische beschouwingen over achthonderd jaar Kempische geschiedenis, 
door dr. Jan-M. Goris, stadsarchivaris.
Zaterdag 24 oktober om 15 uur
Kasteel Le Paige

Voor de Franse tijd bestond de vraag niet eens of Turnhout dan wel Herentals de hoofdstad van 
de Kempen was. In de Antwerpse Kempen werd enkel Herentals door de hertog van Brabant 
en door andere volwaardige Brabantse steden als stad erkend. Deze erkenning blijkt onder meer 
uit de vergaderingen van de Staten van Brabant (een soort voorloper van ons huidig parlement) 
en op landjuweelwedstrijden van gilden en rederijkers. Als gewone vrijheid hoorde Turnhout 
daar niet bij. De twist over wie van de kleine steden na Antwerpen op de bijeenkomsten van het 
markgraafschap de voorrang toekwam, werd eeuwenlang uitgevochten tussen Lier en Herentals. 
Als vrijheid moest dus Turnhout voorrang verlenen aan de steden Antwerpen, Lier en Herentals.

De voordracht is een organisatie van de Herentalse Geschiedkundige Kring, Campinia 
Academia en de Davidsfondsafdeling van Herentals. De toegang is gratis.

Charles-Auguste Fraikin 
Van zaterdag 13 maart tot zondag 11 april 2010
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

De beeldhouwer Charles-Auguste Fraikin (1817-1893) is een van de belangrijkste kunstenaars die 
onze stad de afgelopen eeuwen kende. Op het einde van zijn leven schonk Fraikin zijn collectie 
gipsen afgietsels aan zijn geboortestad. Op dinsdag 30 maart 2010 om 20 uur geeft Frank Tubex 
in de Sint-Waldetrudiskerk een lezing over Fraikin.

Van Francken tot Fraikin 
Van 30 juni tot 30 augustus 2010
Sint-Waldetrudiskerk

Van 30 juni tot en met 30 augustus organiseert de kerkfabriek Sint-Waldetrudis de tentoonstel-
ling Van Francken tot Fraikin in de Herentalse Sint-Waldetrudiskerk. Deze tentoonstelling belicht 
het kunsthistorische patrimonium van de kerk en legt de focus op het schildersgeslacht Francken 
en de religieuze werken van de beeldhouwer Fraikin.

800 Jaar Herentals
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Tentoonstellingenreeks 
Confrontaties tussen Herentalse Kunstenaars

Confrontaties 1: Van zaterdag 26 september tot en met zondag 18 oktober 
Confrontaties 2: Van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 22 november

Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

Het achthonderdjarige bestaan van de stad Herentals le-
verde een rijke artistieke productie op. Tijdens Confrontaties, 
een reeks van drie tentoonstellingen, staan telkens enkele 
lokale kunstenaars van vandaag of de afgelopen decennia 
centraal. Zij gaan letterlijk de confrontatie aan met elkaars 
werk, met het publiek en met het kasteel. De tentoonstel-
lingenreeks kwam tot stand in samenwerking met vzw Ter 
Vesten.

In de eerste twee luiken komen een tiental individuele kunstenaars met Herentalse roots aan 
bod. Tijdens de eerste confrontatie komt werk aan bod van Anneli Müller, Stinus Van Grieken, 
Sofie Van Grieken, Mich Van Eysendyck en Ann Goris. 

Ook in het tweede luik van de tentoonstellingsreeks ziet u werk van Herentalse kunstenaars. 
In deze tentoonstelling gaan Remy de Pillecyn, Kris de Pillecyn, Modamske (Roger Dams), Sus 
Bellens en Christel Druyts de confrontatie aan. Het wordt een mooie staalkaart van de meest  
diverse visies, stijlen en technieken.  

De derde reeks brengt een confrontatie tussen de leraars van de Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunst.

In vitrine 
Van zaterdag 24 april tot en met zondag 16 mei 2010
In de etalages van Herentalse winkels
In het Begijnhof

De leden van kunstenatelier Tabula Rasa beelden 800 jaar Herentals uit en stellen hun werken 
tentoon in de Herentalse etalages. Het traject loopt langs de etalages van de Zandstraat en 
langs de as Nederrij - Bovenpoort. Een negentigtal handelaars verlenen hun medewerking aan 
dit project. Zij stellen hun etalage ter beschikking voor de duur van de tentoonstelling. Ook het 
OCMW stelt enkele locaties ter beschikking.

De kunstenaars van Tabula Rasa, die het verleden en het heden van Herentals uitbeelden in 
diverse kunstdisciplines, voorzien de werken van een woordje uitleg. Want het verband met 800 
jaar Herentals ligt niet altijd voor de hand. Bovendien hebben sommige aspecten van Herentals 
een historische waarde waar de Herentalsenaar vaak aan voorbijgaat. 

Langs de vensters van het Begijnhof loopt een parallelle tentoonstelling, die gericht is op de jon-
gere bezoeker. Marjan Van Ingelghem werkt voor dit historisch traject een reeks striptekeningen 
uit. Bezoekers van In vitrine kunnen allebei de trajecten individueel afleggen. Een begeleidende 
folder kan hen daarbij helpen. Het is ook mogelijk om samen met een gids langs de deelnemende 
vitrines te wandelen. Voor deze wandeling met gids schrijft u in bij de dienst toerisme. ... bij de 
dienst toerisme. Aan de tentoonstelling is een zoektocht verbonden. De oplossing van de vragen 
vinden de deelnemers in de etalages.

Meer informatie: www.atelier-tabularasa.be

Tadashi Ito
Herentalse beelden uit Japan
Van zondag 4 tot en met zondag 
25 oktober 
Open op donderdag 8, vrijdag 16 
en donderdag 22 oktober, telkens 
van 19 tot 22 uur.
Foyer van cc ’t Schaliken

Tadashi Ito (°1979) is de zoon van een 
Herentalse moeder en een Japanse va-
der. Hoewel hij op zeer jonge leeftijd 
onze stad verliet en van de Herentalse 
monumenten geen bewuste indruk 
heeft opgedaan, gebruikt hij ze toch als 
beeld in een reeks schilderijen. Voor de 
toeschouwer vormt dit een vertrouwd 
decor, maar de felle kleuren en de de-
taillistische uitvoering geven de kunst-
werken een exotisch en zelfs bevreem-
dend karakter.

Op woensdag 7 oktober is er om  
20 uur een nocturne met Tadashi Ito. 
Tijdens de nocturne vertelt de kunste-
naar over zijn werk, zijn band met He-
rentals, zijn inspiratie, … Met een kleine 
rondleiding beschrijft Tadashi Ito de 
tentoongestelde werken en krijgt u de 
kans om hem vragen te stellen. Daarna 
krijgen de bezoekers een drankje aan-
geboden.
Wilt u graag deze nocturne bijwonen, 
dan moet u zich inschrijven. Dat kan tot 
1 oktober bij cultuurcentrum ’t Schaliken.

800 Jaar Herentals
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Eetdag Ziekenzorg 

Op zondag 18 oktober organiseert Zie-
kenzorg Herentals zijn vierde eetdag. 
Dit is ook de Nationale Ziekendag. De 
eetdag vindt plaats tussen 13 en 18 uur 
in zaal Sint-Jan op de Molekens. Op het 
menu staan pannenkoeken, frikadellen 
met krieken, vlaaien, croque monsieurs, 
rijstpap en chocolademousse.

Meer informatie: 
Greta Van Lommel, Lindenlaan 10, 
tel. 014-21 43 37

Fakkeltocht tegen armoede en uitsluiting 
Op 17 oktober is het Werelddag van Verzet tegen Armoede en Uitsluiting. De Fakkel vzw or-
ganiseert die avond samen met SPAAK, De Dorpel en nog enkele andere armoedeverenigingen 
een fakkeltocht door de straten van Herentals. De fakkeltocht start om 19 uur op de Grote 
Markt. Aansluitend is er een receptie met een optreden van het solidariteitskoor Doediet in de 
foyer van cultuurcentrum ’t Schaliken.

De organisatie roept iedereen op om mee te stappen uit solidariteit met mensen in armoede, 
en om een geknoopt wit laken uit te hangen als teken van verzet tegen armoede en uitsluiting.

Meer informatie: De Fakkel vzw, Sint-Waldetrudisstraat 39, tel. 014-21 40 73, 
vzwdefakkel@gmail.com.

Reünieconcert Harmonieorkest Sint-Jozefscollege  
Het Harmonieorkest van het Sint-Jozefscollege uit Herentals nodigt u uit op het groots reünie-
concert in de feestzaal van het Sint-Jozefscollege op zaterdag 31 oktober om 20 uur. Het concert 
zal uitgevoerd worden door alle leden en oud-leden van de harmonie. Het tachtigkoppige orkest 
staat onder de leiding van Koen Van Hove en brengt een mengeling van zowel klassieke als mo-
derne werken.

Meer informatie en kaarten: tel. 0477-79 98 14, harmonieorkestsjc@telenet.be, 
http://harmonieorkestsjc.webs.com. Kaarten in voorverkoop kosten 5 euro, aan de 
kassa betaalt u 7 euro. Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen gratis binnen.

Ga op schattenjacht in Hidrodoe! 
In de herfstvakantie is Hidrodoe in de ban van piraten. Kapitein Kater en ma-
troos Flater nemen de kinderen mee op een bijzondere zoektocht naar een 
piratenschat. Samen met de piraten doen de kinderen leuke proeven tijdens 
hun zoektocht. De voorstelling duurt twintig minuten en loopt zowel in de 
voormiddag als in de namiddag. Hidrodoe is open op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en 
zondag van 9.30 tot 17 uur. 

Meer informatie: Hidrodoe, Haanheuvel 7, tel. 014-44 26 44, info@hidrodoe.be, 
www.hidrodoe.be

Dag van de Architectuur 
Op zondag 11 oktober organiseert het Vlaams Archi-
tectuurinstituut voor de vierde keer de Dag van de Ar-
chitectuur. Een busrit leidt langs vier bijzondere wonin-
gen in Herentals, Olen en Grobbendonk, waar u telkens 
een rondleiding krijgt. De bus vertrekt om 10 uur en 
om 13 uur aan Frame 21, Industriepark Klein Gent, Dia-
mantstraat 4 in Herentals. De rit duurt ongeveer 2 uur. 
Deelnemen kost 15 euro (10 euro voor leden van Ar-Tur). U kunt zich inschrijven op www.vai.be.

Van 10 tot 18 uur kunt u gratis een bezoek brengen aan drie andere projecten in Herentals. Het 
gaat hier om het bedrijfsgebouw Frame 21 (Industriepark Klein Gent, Diamantstraat 4), apo-
theek De Vooght (Hofkwartier 6) en het Dorpshuis in Noorderwijk (Ring 26). Om 14, 15 en 16 
uur geven de architecten zelf rondleidingen.

In het administratief centrum ligt de uitgebreide brochure voor u klaar, boordevol achtergrond-
informatie, beeldmateriaal en alle adressen. 

Het volledige programma van de Dag van de Architectuur 2009 voor heel Vlaanderen 
vindt u op www.vai.be.

Aankondigingen

Thals City 
Jazz Happening
Zaterdag 10 oktober van 14 tot 
18 uur
Foyer cc ’t Schaliken

De Thals City Jazz Happening is een 
laagdrempelig kunstproject waarbij jazz 
in al zijn vormen centraal staat. Op het 
programma staan een fotoprojectie van 
Staf De Prince, een optreden van het 
W.A.F. Trio, poëzie met Jazzmachine, 
een dansshow met danscenter Time-
Out, schilderijen van Willy Van Eeck-
hout en een dj-set van The Interstate 
Gentlemen. De presentatie is in handen 
van Jos Van De Pol. De Thals City Jazz 
Happening is een organisatie van Ig-
nace Belmans en Kollectief Maksimaal, 
met medewerking van Thals FM en de 
Koninklijke Herentalse Basketbalclub 
(KHBBC).

Kaarten kosten 5 euro en zijn te 
koop bij cultuurcentrum ’t Schali-
ken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 
30. Houders van een Vrijetijdspas 
betalen 2,50 euro. De eerste hon-
derd bezoekers mogen proeven van 
een glaasje Arantales, de feestwijn 
ter ere van 800 jaar Herentals.
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van 20/09 
tot 18/10

TENTOON Confrontaties 1 / Kasteel Le Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur

van 04/10 
tot 25/10

TENTOON Tadashi Ito - Herentalse beelden uit Japan / Foyer van cc ’t Schaliken / Tijdens 
activiteiten in de schouwburg en de foyer van cc ’t Schaliken, 
uitgezonderd 10 oktober 

van 31/10 
tot 22/11

TENTOON Confrontaties 2 / Kasteel Le Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur

DO 01/10 TONEEL Theaterspektakel: Closer / Kamertheaterzaal van ’t Hof / 20 uur

UIT Hobbyclub Okra Sint-Waldetrudis / Paterszaaltje / 14 uur / Info bij José, 
tel. 014-21 63 79

VR 02/10 INFO Zitdag school- en studietoelagen / Lokaal 022 in de kleine vleugel van het administra-
tief centrum / Van 13.30 tot 16 uur

ZA 03/10 SPORT Bocciatoernooi / Van 9.30 tot 17 uur / Info: Jo De Becker, 
gsm 0485-73 21 37

TONEEL Theaterspektakel: Closer / Kamertheaterzaal van ’t Hof / 20 uur

UIT Fotosalon 2009 / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 13 tot 22 uur / Een 
organisatie van Anthony Fotoclub

ZO 04/10 UIT Volksfeest 800 Jaar Herentals / Grote Markt / 17.30 uur

UIT Open Bedrijvendag in Twerk vzw (Collegestraat 16B) en op de Eco Job Site 
(Kamergoor 33) / Van 10 tot 17 uur

UIT Fotosalon 2009 / Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 / Van 10 tot 19 uur / Een 
organisatie van Anthony Fotoclub 

DI 06/10 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

DO 08/10 TONEEL Theaterspektakel: Closer / Kamertheaterzaal van ’t Hof / 20 uur

MUZIEK  Barbara Dex – Blue-Eyed Country Girl / cc ’t Schaliken / 20 uur

VR 09/10 KLASSIEK Arco Baleno – Haydn 2009 / Sint-Niklaaskerk, Morkhoven / 20 uur

JEUGD Seven Sins Pride / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

ZA 10/10 UIT Thals City Jazz Happening / Foyer cc ’t Schaliken / Van 14 tot 18 uur

TONEEL Theaterspektakel: Closer / Kamertheaterzaal van ’t Hof / 20 uur

JEUGD 10R20: Start Let There Be Rock / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 13 uur

QUIZ Quiz-ze-vrij-avond / Lijsternest, Herentalseweg 3, Olen / 20 uur / Een organisa-
tie van Amnesty International Herentals/ Meer info bij Mimi Verhamme, 
gsm 0496-38 57 77 of bij j.verrydt@pandora.be

Z0 11/10 UIT Maandelijkse numismaticabeurs rond het thema middeleeuwse munten / Sint-
Antoniuszaal, Kapucijnenstraat / Van 8.30 tot 12 uur

TONEEL Theaterspektakel: Closer / Kamertheaterzaal van ’t Hof / 20 uur

UIT  Dag van de Architectuur / Info: www.vai.be.

DI 13/10 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 37 / Van 17.30 tot 
20.30 uur

SENIOR De Grijze Panters naar cc De Warande / Info bij Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69 

WO 14/10 SENIOR Ondersteuningsgroep dementie / Het Convent, Begijnhof 17 / 17 uur / Info: Het 
Convent, tel. 014-28 20 00

UIT Wandeling Okra Sint-Waldetrudis / Info bij Jef, tel. 014-21 85 54

DO 15/10 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven / Van 17.30 tot 20.30 uur

RAAD Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

UIT Hobbyclub Okra Sint-Waldetrudis / Paterszaaltje / 14 uur / Info bij José, 
tel. 014-21 63 79

VR 16/10 VROUW Vrouwenraad: Voetreflexologie door mevrouw Willems-Michiels / Fundatiehuis / 
Van 13.30 tot 16.30 uur

WOORD Aafke Bruining en Geert Waegeman – De Witte Wiven (Joods cultuurfestival) / cc 
’t Schaliken / 20 uur

JEUGD Back To Business part 1 / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

UIT Schrijf-ze-vrijdag / Een organisatie van Amnesty International Herentals

ZA 17/10 FIETS Fietsgraveren / Verkeerseducatief centrum, Vorselaarsebaan 1 / Van 13 tot 16 uur

UIT Verkoop van chrysanten en winterbloemen / Buurthuis Diependaal, Schutters-
straat 100 / Van 10 tot 17 uur / Een organisatie van Vriendengroep Diependaal

UIT  Discoparty met Cirque Atomique / Garage Sneyers, Toekomstlaan / Vanaf 
19.30 uur / Een organisatie van LC De Lakenpoortse / Ten voordele van Olivia 
Hendrickx Research Fund, www.olivia.be

Z0 18/10 UIT Koorfestival met Sint-Franciscuskoor-Variant, De Gagel en het Sint-Lutgardiskoor / 
cc ’t Schaliken / 15 uur

UIT Eetdag Ziekenzorg / Zaal Sint-Jan, Molekens / Van 13 tot 18 uur

UIT Mossel- en vidérestaurant / Zaal Revue, Sint-Magdalenastraat 26 / Van 11.30 
tot 14 uur / Een organisatie van Music-Band Avanti / Inschrijven bij Willy (willy.
de.wachter@telenet.be), Rita (gsm 0485-30 68 06) of Annie (tel. 014-23 23 64)

DI 20/10 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-secretaris, Nederrij 
133/A / 20 uur

INFO Ledenvergadering OKRA en voordracht Vogelzang

WO 21/10 SENIOR Kennismaking met de computer / Kaarthuisje, Morkhoven / 14 uur / Info: Het 
Convent, tel. 014-28 20 00

DO 22/10 THEATER Dimitri Leue, Jonas Van Geel, Steven Vromman en Antoon Offeciers – 
Tegen de lamp / cc ’t Schaliken / 20 uur (inleiding om 19 uur)

ZA 24/10 JEUGD Battleground / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

UIT Wijnbeurs Rotary Herentals / Campus De Vesten, Augustijnenlaan 31 / 15 uur

ZO 25/10 UIT Wijnbeurs Rotary Herentals / Campus De Vesten, Augustijnenlaan 31 / 15 uur

MA 27/10 SENIOR Seniorenfeest / cc ’t Schaliken / Van 14 tot 16.30 uur

DI 28/10 SENIOR Seniorenfeest / cc ’t Schaliken / Van 14 tot 16.30 uur

RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

DO 29/10 WORKSHOP Tegen de lamp / cc ’t Schaliken / 20 uur

VR 30/10 TONEEL Theater Paljas: Crème au beurre / Schouwburg cc ’t Schaliken / 20 uur / Organisatie 
van Curieus

ZA 31/10 MUZIEK Reünieconcert Harmonieorkest Sint-Jozefscollege / Feestzaal Sint-Jozefscollege, 
Collegestraat 46 / 20 uur

HUMOR Piet De Praitere, Bart Cannaerts en Thomas Smith - Tour de farce de luxe / cc ’t 
Schaliken / 20 uur

JEUGD Halloween / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

AcTIEVE SENIOR

OKRA Sint-Waldetrudis
Elke maandag / Petanque / Het Convent / Van 14 tot 17 uur / 
Info bij Jef, gsm 0477-37 44 86

Elke woensdag / Fietsen / Vertrek aan Sint-Waldetrudiskerk / 14 uur / 
Info bij Jef, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag / Fietsen / Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur / Info: Pierre, tel. 014-21 94 41

Elke woensdag / Petanque / Plein in de Rozenstraat / 13 uur / 
Info: Karel, tel. 014-21 65 03

Elke donderdagnamiddag / Hobbyclub voor dames / 
Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 59

S-Sport
Maandag 5 en 19/10 / Curve bowls / Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 16 uur / 
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79  

Elke dinsdag / Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Sportcomplex De Vossenberg / Van 9 tot 10.30 uur (beginners), van 10.30 tot 12 uur 
(gevorderden) / Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of 
Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

JEUGD

10R20
Elke vrijdagnamiddag / Happy hour: 1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20, Grote 
Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
Vrijdag- en zaterdagavond / Rustige / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

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

Agenda oktober
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 Geboorten
 29-07 Vince, zoon van Jasmina Heylen en Raoul Leysen 
 03-08 Cara, dochter van Ulrike Van den Plas en Kevin Wynants 
 04-08 Leandro, zoon van Fernanda Da Rocha Amaral en van José 
  Figueira Morais
 05-08 Renee, dochter van Vanessa Van Orshaegen en Willem Soetewey 
 05-08 Manon, dochter van Margo Van Houdt en Tom Lievens
 10-08 Luca, zoon van Mieke Geillner en Koen Hendrickx 
 15-08 Brendt, zoon van Caroline Bourry en Kevin Fleerackers
 17-08 Tiebe, zoon van Hilde De Vries en Steven Leijs
 23-08 Wout, zoon van Gitte Tabbert en Jan Eyckens
 26-08 Milla, dochter van Bianca Moris en Steven Van den Bruel
 27-08 Noa, dochter van Sarah Weckhuysen en Bart Geerinckx
 27-08 Lara, dochter van Maria Ramos Trindade en van José Lourengo 
 27-08 Bastian, zoon van Ans Raeymaekers en Lieven Frederickx

 Overlijdens
 05/08 Dimphna De Ceuster (86), weduwe van Joseph Luyten
 09/08 Rosa Buts (61), echtgenote van Edwin Coremans
 12/08 Frans Van de Venne (90)
 13/08 Leo D’Joos (84)
 14/08 Maria Haest (80), echtgenote van Frans Gerits
 15/08 Regina Smans (85), weduwe van Victor Schelles
 15/08 Maria De Cock (89), weduwe van Cornelis Stoel 
 19/08 Joseph Van Thielen (75), weduwnaar van Angela Branders 
 23/08 Gabriëlla Van Goubergen (90), weduwe van Alphonsus Vandijck 
 25/08 Irene Cannaerts (86), weduwe van Lodewijk Vets
 25/08 Odette Vermeulen (71), weduwe van Romain Beheydt
 29/08 Frans Pauwels (55), echtgenoot van Marleen De Win
 30/08 Maria Thys (89), weduwe van Jan Meylemans
 31/08 Simonne Verlinden (61), echtgenote van Roger Van Rompaey 
 01/09 Carolus Seyen (81), weduwnaar van Gabriella Baudeweyns
 02/09 Ludovicus Biermans (80), echtgenoot van Maria Bruynseels 

 Huwelijken
 Lesley Vercouillie (Herentals) en Tessy Gebruers (Herentals)
 Bjorn Ducheyne (Herentals) en Priscilla Verheyen (Herentals)
 Bert Vanspringel (Herentals) en Peggy Smans (Herentals) 
 Constant Lams (Herentals) en Jenny Huygens (Herentals) 
 Jean-Marie Moreau (Herentals) met Tanja Jönsson (Herentals) 
 Filip Op de Beeck (Herentals) en Els Haest (Herentals)
 Jeroen Gysen (Herentals) en Annemie Daniels (Herentals)
 Bart Jacobs (Herentals) met Inge Gijsels (Herentals)
 Bart Boons (Herentals) met Debby Vereist (Herentals)
 Hans Wynants (Herentals) en Kristy Copmans (Herentals)
 Bjorn Swerts (Herentals) met Maya Schellens (Herentals) 
 Sus Cloots (Herentals) en Hilde Van De Sande (Herentals)
 Sidney De Sobrie (Herentals) en Lavinia Vervecken (Herentals) 
 Jelle Van de Gender (Herentals) en Stefanie Verbeeck (Herentals) 
 Nick Stausens (Herentals) en Deirdre van Buren (Herentals) 
 Wesley Proost (Herentals) en Cindy Van Orshaegen (Herentals) 
 Tom Aerts (Herentals) en Eveline Huys (Herentals) 

 Huwelijksaankondigingen
 Nick Bellens (Herentals) en Els Verhaegen (Schoten)
 Jo Verwimp (Herentals) en Wendy Vets (Herentals)
 Tom Van Opstal (Herentals) en Veronique Annaert (Herentals)

Registreer uw alarmsysteem

Vanaf 1 september moet uw alarmsysteem geregistreerd zijn bij de 
politie. Als uw alarmsysteem aangesloten is op een alarmcentrale, 
dan zorgt deze centrale er voor dat alles in orde is. Bent u niet op 
een centrale aangesloten, moet u binnen de zes maanden zelf actie 
ondernemen. Als u een nieuwe alarminstallatie koopt, moet u deze 
zelfs binnen de tien dagen aangeven. 

U surft daarvoor naar www.police-on-web.be. U meldt u aan met 
uw elektronische identiteitskaart en gaat via de rubriek ‘Alarmsys-
temen’ naar de rubriek ‘Beheer alarmsysteem’. Volg nadien de aan-
wijzingen op het scherm. Als uw registratie goed verlopen is, dan 
ontvangt u een gebruikersnummer. Dit nummer moet u bewaren. 

Meer informatie: dienst preventie en sociale zaken, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Open Bedrijvendag, ook in Herentals
 
Op zondag 4 oktober kunt u tijdens Open Bedrijvendag een kijkje 
nemen in een aantal Herentalse werkplaatsen met een sociale ach-
tergrond. Op de Eco Job Site in Kamergoor 33 (de voormalige Iveka 
klantenkantoren) kunt u meekijken achter de schermen van Boskat 
en De Kringwinkel. Er zijn een natuurbelevingsparcours en rondlei-
dingen. Zo kunt u op het dak om de zonne-installaties te bekijken 
of komt u alles te weten over energie besparen. Ook in Twerk vzw 
in de Collegestraat bent u welkom tijdens de Open Bedrijvendag. 
In de ateliers voor chocolade, roomijs, verpakking en administratie 
krijgt u een rondleiding of kunt een demonstratie meemaken. 

Expo Malpertusa 

De scouts Reynaert-Adinda organiseren op vrijdag 2 en zaterdag 
3 oktober naar jaarlijkse gewoonte hun Expo Malpertusa. Op vrij-
dag kunt u tijdens de Fantastic Friday genieten van optredens van 
Motorcity Angels, Nowayout en The Undertakers. Zaterdag is het 
Sexy Saturday in de fuiftent.  

Meer info: http://www.5de12de.be

Agenda Burgerzaken
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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

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

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

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

Militie
vierde woensdag van 13 tot 16 uur, in de werkwinkel, Molenvest 13

Fonds voor arbeidsongevallen
Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande, 

Warandestraat 42, Turnhout.

[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

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.

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

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

Rode Kruis
Bloedinzamelingen

Op dinsdag 13 oktober kunt u van 17.30 tot 20.30 uur bloedgeven 
in het parochiecentrum van Noorderwijk, Ring 37.

Op donderdag 15 oktober van 17.30 tot 20.30 uur kunt u bloed-
geven in de parochiezaal van Morkhoven, tegenover de kerk.

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. 

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

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

CardStop 070-344 344

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

Child Focus 116000

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

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

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

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

DocStop 00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23 014-23 34 01

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

JAC - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Rusthuis - infofoon 078-15 25 25

Slachtofferhulp - Sint-Jansstraat 17 014-23 02 42

Tele-receptiebalie 106 of 078-15 19 19

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)     105

Zit Stil (ADHD)     03-830 30 25

Wachtdienst

Info
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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

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 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 
3 En 17 OKTOBER

OPEn VAn 9
TOT 12 UUR

tOeRiSMe HeReNtALS 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 WeRKPLAAtS 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

Nuttige telefoonnummers
Stadsdiensten 014-28 50 50
administratief centrum,  Augustijnenlaan 30 fax 014-21 78 28

Belastingen - Belgiëlaan 31 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

Compostmeesters  014-28 50 50

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

Defecten aan de openbare verlichting 014-28 50 50

De Lijn 070-220 200

De Post - Belgiëlaan 51 014-28 67 20

Diftar-informatielijn 0800-97 687

Hummeltjeshof  - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

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

NMBS - Herentals 03-229 56 14

Politiezone Neteland - Molenvest 23 014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

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 - nederrij 133 014-24 61 11


