
voorwoord ... deze maand 

wetenswaard 2 - 3

programma ’t Schaliken 4 - 5

jeugd en sport 6 - 7

milieu 8

aankondigingen 9 - 11

agenda 12

burgerzaken 13

spreekuren 14

nuttige telefoonnummers 15

onze stadsdiensten 16

HERENTALSStadskrant
Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, BE-2200 Herentals Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)

 November solidariteitsmaand

 Beste stadsgenoten,

November is traditiegetrouw de solidariteitsmaand bij uitstek. De vrijwilligers van 11.11.11 zetten op-
nieuw hun beste beentje voor om geld in te zamelen ter ondersteuning van de ontwikkelingssamen-
werking. Ook dit jaar vraagt 11.11.11 aandacht voor het recht op waardig werk en een leefbaar loon 
voor iedereen. Dat zijn twee basisvoorwaarden om mensen over heel de wereld uit de armoede te 
halen. U leest alles over de campagne en de acties van het Herentalse 11.11.11-comité in de brochure 
die u vindt in het midden van deze Stadskrant.

Ook andere Herentalsenaren zetten deze maand solidariteitsacties op touw. Zo zijn er de Oldie-
avond ten voordele van de Sinterklaasactie van pater Kristiaan, het mosselfeest van vzw Den Brand 
en de fuif L’Afrique C’est Chique van de vrijwilligersorganisatie PeFreAn, die zich inzet voor de opvang 
van Ghanese weeskinderen. Al deze vrijwilligers verdienen ons respect vanwege hun grenzeloze inzet. 
Door hun acties te steunen, draagt u bovendien uw steentje bij aan een betere wereld.

Ook het stadsbestuur draagt zijn steentje bij door het stedelijk budget voor internationale samen-
werking jaarlijks te verhogen. Daarnaast is het belangrijk om de solidariteit in onze eigen regio te 
ondersteunen. Zo kunt u bijvoorbeeld instappen in het Herentalse Voedselteam, waarbij u biologisch 
geteeld voedsel rechtstreeks van een lokale boer aankoopt.

Uw burgemeester
Jan Peeters
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Dorpshuis Noorderwijk is klaar 
In het leslokaal heeft het dienstencentrum voor senio-
ren een ideale locatie voor onder meer computerlessen.
Met de lift of de trap kunt u naar de eerste verdie-
ping. Daar bevinden zich een grote muziekklas en 
een kleine instrumentenklas voor de Noorderwijkse 
afdeling van de Stedelijke Academie voor Muziek en 
Woord. Het Noorderwijkse bibfiliaal neemt de rest 
van de eerste verdieping in beslag. De leeszaal van de 
bib is ook erg geschikt voor vergaderingen, infoavon-
den, gespreksnamiddagen, diavoorstellingen, ... van 
verenigingen en organisaties.
Gemeenschapsraad Noorderwijk, Heemkundige 
Kring Nortrevic en Rode Kruis Noorderwijk worden 
de vaste gebruikers van de zolderverdieping. Op de 
vrije momenten is ook deze ruimte beschikbaar voor 
andere verenigingen. 

Het Rode Kruis, de bib en de academie hebben hun 
intrek al genomen in het Dorpshuis. De andere ver-
enigingen en organisaties volgen weldra. Voor het hu-
ren van een van de lokalen moeten nog wat afspraken 
gemaakt worden. Voor inlichtingen kunt u terecht bij 
de dienst communicatie in het administratief centrum 
(tel. 014-28 50 50, info@herentals.be).

Op 4 november opent de nieuwe bibliotheek 
van Noorderwijk in het Dorpshuis aan Ring 
26. In het volledig verbouwde voormalige ge-
meentehuis vinden ook enkele plaatselijke 
verenigingen een vaste stek. Stad, OCMW, 
lokale politie en andere organisaties bieden 
er lokale dienstverlening aan.

De linkervleugel van het Dorpshuis heeft twee ruime 
garages: een voor de stedelijke groendienst en een 
voor de Noorderwijkse afdeling van het Rode Kruis 
Vlaanderen. Beide kunnen er vlot al hun materiaal in 
kwijt, wat hun werking aanzienlijk ten goede zal komen.

De rechtervleugel is toegankelijk voor het publiek. Op 
de gelijkvloerse verdieping bevinden zich een onthaal-
balie, een kantoorruimte en een (les)lokaal. Aan de 
onthaalbalie organiseert het stadsbestuur op aange-
kondigde dagen en uren specifieke dienstverlening. In 
de kantoorruimte houden de wijkagent, het OCMW 
en de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij hun spreek-
uren. Ook andere organisaties kunnen er in terecht, 
zoals het ministerie van financiën bijvoorbeeld om te 
helpen bij het invullen van de belastingaangiften.
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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
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De gevaren van het internet 

Op dinsdag 17 november kunt u om 19.30 uur in de schouwburg 
van cc ’t Schaliken een lezing bijwonen van de Computer Crime 
Unit (CCU) van de federale politie. Thema’s van de avond zijn 
cyberpesten en de gevaren van internet voor de jeugd. Specialisten 
loodsen u door de virtuele wereld van chatten, MSN, contactsites, 
profielen, oplichting via internet en cyberpesten. De aanwezigen 
krijgen algemene en concrete tips over controle, begeleiding en 
beveiliging van het internetgebruik door jongeren. De toegang 
is gratis. Deze infoavond is een organisatie van de politiezone 
Neteland.

Allerheiligen en Allerzielen 

De begraafplaatsen van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk 
zijn te voet op elk moment bereikbaar. Met de auto kunt u de 
begraafplaats in Herentals bezoeken van maandag tot vrijdag van 
8 tot 15.30 uur en op zaterdag van 12 tot 17 uur. De laatste week voor Allerheiligen mag u niet 
meer met de auto op de begraafplaats. Mensen die slecht te been zijn, mogen wel met de auto 
verder rijden. Spreek dan even de medewerkers van de begraafplaats aan. Zij openen de poort 
voor u.

Nieuwe verkeerslichten 

Het stadsbestuur laat verkeerlichten plaatsen op het kruispunt van de Herenthoutseweg en 
de Servaas Daemsstraat. Er komen lichten met een drukknop om fietsers en voetgangers 
veilig de Herenthoutseweg te laten oversteken. Ook het kruispunt van de Doornestraat en de 
Molenstraat in Morkhoven wordt volledig uitgerust met verkeerslichten. Momenteel ligt er al 
een beveiligde fietsoversteek.

Subsidie voor erfgoedprojecten 

De erfgoedcel Kempens Karakter wil het kostbare erfgoed in de regio Grobbendonk, Herenthout, 
Herentals, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar helpen bewaren. Kempens Karakter werkt daarom 
volop samen met heemkringen, archiefinstellingen en andere verenigingen die met erfgoed bezig 
zijn. Maar ook organisaties zoals scholen, rusthuizen, … zijn mogelijke partners. Iedereen die 
eraan denkt om een erfgoedproject op te zetten, komt in aanmerking voor een subsidie. Een 
aanvraag indienen is heel eenvoudig. 

Meer informatie: Erfgoedcel Kempens Karakter, Begijnhof 27, tel. 014-21 97 00, 
info@kempenskarakter.be, www.kempenskarakter.be

Open dag in het nieuwe Welzijnshuis 

Op zaterdag 21 november van 10 tot 16 uur zet het CAW zijn nieuwe Welzijnshuis in het 
Hofkwartier open voor iedereen. In het Welzijnshuis vindt u voortaan het JAC, het Medisch 
Sociaal Opvangcentrum, de dienst slachtofferhulp en het team intrafamiliaal geweld. 
In het CAW-huis kunt u terecht bij begeleid wonen als u ondersteuning nodig hebt in het (alleen) 
wonen. Iedereen is welkom om het nieuwe gebouw te bezoeken. Het CAW biedt een hapje, 
een drankje, muziek en animatie voor de kinderen aan.

academie!

CYBERpesten!
de gevaren van internet voor onze jeugd

17 nov. 09 vanaf 19.30u
cc ‘t Schaliken - Grote Markt 35 - Herentals

Neteland
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WETENSWAARd
De Mat van Hertals zoekt kunstwerkjes 

Buurtcontactpunt De Klink werkt ter ere van 800 jaar stad 
en vrijheid aan een groots patchwork, de Mat van Hertals. Een 
patchwork bestaat uit stukjes katoen of linnen die op alle mogelijke 
manieren artistiek bewerkt zijn. De Mat van Hertals wil tegen april 
2010 honderden kunstwerkjes verzamelen die gemaakt zijn door mensen die wonen, werken 
of naar school gaan in Herentals. Een doekje is 32 op 32 centimeter, een rand van 1 centimeter 
rondom inbegrepen. Wilt u meerdere lapjes aan elkaar maken, gebruik dan telkens de rand van 
1 centimeter. Een kunstwerk van drie op drie lapjes is dus 92 op 92 centimeter, een rand van een 
centimeter inbegrepen. Als materiaal voor het kunstwerkje mag u alle soorten verf, stof of ander 
materiaal gebruiken. Het materiaal moet wel watervast, stevig vastgemaakt en niet te zwaar zijn. 
De werkgroep mag teksten of afbeeldingen die aanstoot geven, weigeren. De Mat van Hertals 
zal op Herentals Viert, op zaterdag 31 juli 2010, worden voorgesteld aan het publiek.

U kunt uw kunstwerkjes afleveren bij het administratief centrum (Augustijnenlaan 30), de 
bib (Gildelaan 13), Toerisme Herentals (Grote Markt 35), de jeugddienst (Stadspark z/n), 
Dagbladhandel Paperclip (Ring 69, Noorderwijk) en Bakker Jules (Dorp 31, Morkhoven).

Meer informatie: 
Pol Goris, tel. 014-24 66 92, gsm 0473-33 43 52, polgoris@ocmwherentals.be 

Denk mee na over een nieuwe huisstijl voor de stad 

Samen met het communicatiebureau Phobos ontwikkelt het stadsbestuur een nieuwe, 
uniforme huisstijl voor alle stadsdiensten. Een huisstijl omvat de manier waarop een organisatie 
communiceert met de buitenwereld. Dit gaat van een logo en briefpapier over de belettering 
van wagens tot de omgang met klanten. Vanaf augustus 2010 moet deze huisstijl de eenheid van 
de diverse stadsdiensten naar buiten toe versterken en Herentals als een sterk merk op de kaart 
zetten. Het stadsbestuur nodigt alle inwoners uit om mee na te denken over de nieuwe huisstijl. 
Hebt u een interessant idee? Laat het ons weten via een e-mail naar info@herentals.be.

Meer informatie: 
dienst communicatie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Binnenrestauratie Lakenhal van start 

Begin oktober startte een aannemer met de binnenrestauratie van de Lakenhal. Voor de eerste 
fase zijn 160 werkdagen uitgetrokken. De aannemer zal de Lakenhal toegankelijker maken 
door de oorspronkelijke toegang langs de noordgevel terug open maken. Een aangepaste 
lift zal ervoor zorgen dat rolstoelgebruikers van op de Grote Markt tot op het niveau van 
de tentoonstellingsruimte geraken. De gewelfde berging, die momenteel dienst doet als 
drankenberging, zal opnieuw gebruikt worden als voorportaal van de ingang. Het uitvoeren van 
de restauratie kost 714.966,05 euro. De stad krijgt een subsidie van 308.947,00 euro van het 
Vlaams Gewest en een subsidie van 102.982,00 euro van de provincie Antwerpen.

Welkom Sinterklaas! 

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten komen naar Herentals. Op zaterdag  14 november om 14 uur 
kunnen alle brave kindjes, maar ook de kapoentjes, de Sint verwelkomen bij Nedschroef aan het 
Kempisch Kanaal. Daarna trekt de Sinterklaasstoet via de Brigandsstraat, Boerenkrijglaan, Bovenrij, 
Kerkstraat, Collegestraat, Zandstraat en Lierseweg naar De Vossenberg. Zoals elk jaar zorgt vzw 
Kinderdroom ervoor dat het bezoek van de Sint een heus kinderfeest wordt.

Vaccineren tegen gewone 
griep blijft belangrijk

Elk jaar sterven in ons land meer dan 
duizend mensen aan de seizoensgriep. 
Vooral mensen met chronische ziekten 
(diabetes, long- en hartaandoeningen,
nierinsufficiëntie, …) en vijfenzestig-
plussers zijn vatbaar. De enige manier 
om u tegen de griep te beschermen, 
is vaccinatie. Dat gebeurt echter nog 
veel te weinig. Behoort u tot de risico-
groepen, laat u dan zeker vaccineren. 
Door deze vaccinatie bent u natuurlijk 
niet beschermd tegen de A/H1N1-griep 
(in de volksmond de Mexicaanse griep). 
Voor deze griep komt binnenkort 
een nieuw vaccin, dat apart van het 
seizoensgriepvaccin wordt gegeven.

Meer informatie:
www.griepvaccinatie.be en 
www.influenza.be

Fietsgraveren 

U kunt uw fiets dit najaar nog laten 
graveren op zaterdag 21 november en 
zaterdag 19 december. Dat kan telkens 
tussen 13 en 16 uur in het verkeers- 
educatief centrum, Vorselaarsebaan 1.
Als u uw fiets laat graveren, kunt u 
bovendien een diefstalveilig fietsslot 
winnen. Om lange wachttijden te ver-
mijden, kunt u het beste vooraf een 
seintje geven aan de dienst sociale 
zaken en preventie, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, preventie@herentals.be.

U laat het zover toch niet 
komen! 

Indien u dat wenst, kunt u bij het 
stadsbestuur gratis advies krijgen over 
de inbraakveiligheid van uw woning. 
Het maakt niet uit of u huurder of 
eigenaar bent. Het advies bestaat uit 
een aantal maatregelen die de kans 
op inbraak in uw woning doen dalen. 
Niemand kan u echter 100 procent 
beveiliging garanderen.

Meer informatie: dienst 
preventie, tel. 014-28 50 50, 
preventie@herentals.be
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PRogRAmmA cc ’T ScHALikEN

Keet in Huis

Begin mei 2010 breekt cc ’t Schaliken 
uit zijn betonnen muren en organiseert 
ook optredens bij u, thuis in de woon-
kamer. Normaal komt u naar het po-
dium in de schouwburg, maar nu komt 
het podium naar u. Theater, muziek, 
woord, humor, … in uw eigen woonka-
mer, met de artiest op schoot. 

Het cultuurcentrum is op zoek naar 
gastvrouwen en -heren die hun woon-
kamer willen openstellen voor publiek 
en artiesten. Uw woonkamer moet 
plaats hebben voor ongeveer dertig 
stoelen. Het enige wat u verder moet 
doen is gasten uitnodigen en de arties-
ten warm ontvangen. Zo’n avondje kost 
u als gastvrouw of -heer niets, uitge-
zonderd uw gastvrijheid. Cc ’t Schaliken 
verzorgt de voorstelling, sluit de over-
eenkomst met de artiesten en neemt 
contact met u op voor de praktische 
zaken. 

U wilt uw huiskamer openstellen 
voor een voorstelling? Aarzel dan 
niet en neem contact op met 
cc ’t Schaliken, tel. 014-28 51 30, 
cultuurcentrum@herentals.be.

Laika en BonteHond 
Peer (+4 jaar)
Dinsdag 3 november om 14.30 uur
Schouwburg

Peer is een man alleen. Zijn leven is op orde en loopt op tijd. Tot een indringster stiekem in zijn 
kast komt wonen. Rosa heet ze, ze komt uit een ander land en ze zoekt een nieuwe thuis. Vanaf 
dat moment is voor Peer niks meer als voorheen. Peer is een ontroerende vertelling over vreemd 
en anders zijn. Een uiterst subtiele en ongelooflijk tedere en gevatte voorstelling. Een formida-
bele productie voor kleuters. Vlot, herkenbaar, speels en met pakkende inhoud.

De toegangprijs is 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 6,50 euro.

The Nico Van Gendt Project 
In concert
Voorprogramma: Cosmopolitics
Vrijdag 6 november om 20 uur
Zaal ‘t Hof - staanplaatsen

Wat begon als een eindwerk aan de Antwerpse Jazzstudio is stilaan een van de meest veel-
belovende bands in Vlaanderen. The Nico Van Gendt Project combineert jazz en funk met 
rauwe rock en wereldmuziek. De zeven groepsleden deelden hun talenten al met groepen als 
Hooverphonic, Too Tangled en Vegas. In het voorprogramma kunt u genieten van Cosmopoli-
tics, een Herentalse rockgroep die sinds begin 2008 aan de weg timmert. 

De toegangprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 8,50 euro.

Masterclass Sigiswald Kuijken 
Hohe Messe: mis in b-klein (J.S. Bach)
Zaterdag 7 november om 20 uur
Sint-Waldetrudiskerk, Kerkstraat

In zijn masterclass geeft Sigiswald Kuijken ervaring en expertise door aan jonge musici die hun 
weg zoeken in de wereld van de oude muziek. Sigiswald Kuijken heeft een internationale podi-
umervaring en kreeg in 2009 de Prijs voor Algemene Culturele Verdienste van de Vlaamse Ge-
meenschap. De masterclass bestaat uit twee delen uit de Hohe Messe: de Missa en het Symbolum 
Nicenum. Deze mis is niet alleen Bachs laatste (religieuze) werk, maar vat ook zijn hele oeuvre 
samen. 

De toegangprijs is 12 euro. Met een abonnement betaalt u 9 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 10,50 euro.

Gino Sancti  
V.I.P.
Donderdag 12 november om 20 uur
Schouwburg 

Het is eenzaam aan de top. Na vier avondvullende comedyvoltreffers, de Wim Sonneveldprijs 
(2002) en de hoogste stek op Humorologie datzelfde jaar, weet niemand dat beter dan Gino 
Sancti. Gratis en voor niks geven Han en Frank daarom alle geheimen van hun succes prijs aan hun 
fans. V.I.P. is één lange, meedogenloze driloefening met slechts één doel: levend de top bereiken! 

De toegangprijs is 12 euro. Met een abonnement betaalt u 9 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 10,50 euro.

cULTUUR

Schaliken 
zoekt nog vrijwilligers

Houdt u van cultuur? Wilt u zich in het 
bruisende culturele leven van Herentals 
gooien? Wilt u graag uw steentje bijdra-
gen aan de werking van cc ’t Schaliken? 
Dan kunt u zich aanbieden als vrijwil-
liger bij het cultuurcentrum. Het cul-
tuurcentrum kan uw hulp gebruiken 
bij zowel avond- als dagvoorstellingen. 
Uw taken bestaan uit de vestiaire be-
mannen, ticketcontrole, begeleiding van 
artiesten en publiek, permanentie bij 
tentoonstellingen, … 
Per prestatie ontvangt u een bon van 
10 euro waarmee u voorstellingen van 
’t Schaliken kunt bijwonen. 

Meer informatie: cc ’t Schaliken, 
Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30, 
cultuurcentrum@herentals.be
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Confrontaties 2
van zaterdag 31 oktober tot en met zon-
dag 22 november

Confrontaties 3
van zaterdag 28 november tot en met 
zondag 20 december 

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

Het achthonderdjarige bestaan van de 
stad Herentals leverde een rijke artis-
tieke productie op. Tijdens Confrontaties, 
een reeks van drie tentoonstellingen, 
staan telkens lokale kunstenaars van 
vandaag of de afgelopen decennia cen-
traal. Zij gaan de confrontatie aan met 
elkaars werk, met het publiek en met 
het kasteel.

Het tweede luik van de tentoonstel-
lingsreeks stelt werk tentoon van Remi 
de Pillecyn, Kris de Pillecyn, Modamski 
(Roger Dams), Sus Bellens en Christel 
Druyts. Het derde luik brengt een con-
frontatie tussen de leerkrachten van de 
Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst: Nick Andrews, Kris De Smet, 
Evelien Gysen, Tom Liekens, Ann Rikkers, 
Bart Van Dyck, Liesbeth Van Huysse, 
Bert Van Ransbeeck, Ingrid Verwerft, 
Anne Van Roey en Maarten Vansinay.

Vitrine: Cois Habraken 
en Louis Bouwen

Van donderdag 22 oktober tot zondag 
22 november.

Open op maandag, dinsdag en woens-
dag van 13 tot 22 uur en op zaterdag 
van 9 tot 13 uur (gesloten tijdens herfst-
vakantie).

Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst, Markgravenstraat 77

PRogRAmmA cc ’T ScHALikEN
Bart Van Loo en Vitalski  
Oot kwizien literair
Zaterdag 14 november om 20 uur
Schouwburg 

Bart Van Loo en Vitalski zijn verslaafd aan wereldliteratuur. 
In deze voorstelling brengen ze verslag uit van de held-
haftige avonturen van meesterkok Vatel en de vraatzucht 
van Lodewijk XIV. Onversaagd duiken ze in de keuken van  
Gustave Flaubert, James Joyce en tweehonderd andere wereldschrijvers. Met behulp van oude 
landkaarten, sfeervolle dia’s en feeërieke filmpjes brengen Van Loo en Vitalski verslag uit over 
de hamvraag van de wereldliteratuur: “Wat is nu werkelijk het lekkerste gerecht aller tijden?”. 
Omdat het de Week van de Smaak is, krijgt u na de voorstelling een amuse-gueule. 

De toegangprijs is 12 euro. Met een abonnement betaalt u 9 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 10,50 euro.

De Werf/Frank Adam 
Duizend-en-één-nacht (+ 10 jaar)
Vrijdag 20 november om 20 uur
Schouwburg

Duizend-en-één-nacht is een voorstelling als een lawaaierig, 
betoverend oosters koffiehuis, waar vertellers en zangers 
wedijveren om de geestigste geestigheid, de gruwelijkste gruwel, de meest ontroerende ontroe-
ring. Elke stilte zindert van het verlangen naar het afwezige Vrouwelijke Schoon. 

De toegangprijs is 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 6,50 euro.

Houthandel Antwerpen en  
Ensemble Explorations 
KampVuur
Zondag 29 november om 14.30 uur
Schouwburg

Ensemble Explorations en Houthandel Antwerpen spelen een tandemconcert. Ensemble  
Explorations speelt voor de pauze Quatuor pour la f in du temps van Olivier Messiaen. Ensemble 
Explorations treedt regelmatig op in België en in het buitenland en is een veelgevraagde gast 
op talrijke grote muziekfestivals. Houthandel Antwerpen wisselt het klassieke repertoire af met 
woord, beeld en choreografie. Houthandel Antwerpen werd in 2008 laureaat Gouden Vleugels, 
een wedstrijd om jong Vlaams muziektalent te ondersteunen. 

De toegangprijs is 13 euro. Met een abonnement betaalt u 10 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 11,50 euro.

TENTooN

Nona Mez 
In concert
6 november 2009

UITGESTELD
Het concert vindt plaats op 
vrijdag 19 maart 2010 om 20 uur.

Vernieuwd Gents Volkstoneel 
Uniroyal
Donderdag 26 november om 20 uur
Schouwburg 

UITVERKOCHT
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Feest in het zwembad!

De Vlaamse Zwemweek is een echte feestweek voor de fervente zwemmers. 
Van 15 tot 22 november kunt u naar goede gewoonte heerlijk zwemmen in een feestelijk decor. 
Allerhande acties verwennen de bezoekers en met de tombola maakt u kans op leuke prijzen.

Op dinsdag 17 november kunnen personen met een handicap en hun familie gratis deelnemen aan het 
broodjeszwemmen. Van 18 tot 19 uur zorgt de duikclub Dive in Thals voor een duikinitiatie. Zwemmen 
kan van 19 tot 20 uur. Nadien krijgt u een broodje en een drankje. U hoeft niet vooraf in te schrijven.

Op vrijdag 22 november kunt u van 19 tot 19.45 uur deelnemen aan een sessie aquadance. Dit is 
dansen op opzwepende muziek waarbij u uw volledige lichaam traint. Om 20 uur start een sessie 
aquazumba. Latinoklanken zorgen hierbij voor een tropische sfeer. Voor deze activiteiten moet u zich 
inschrijven aan de kassa van het Netepark.

Op zondag 22 november verwennen we alle bezoekers van 9 tot 13 uur met een uitgebreid ontbijt 
aan de zwemmersbar. Van 10.30 tot 11.30 uur kunt u deelnemen aan een les aquafitness in het recre-
atiebad. De aangepaste wateroefeningen op muziek staan open voor jong en oud. Iedereen kan op 
eigen tempo de oefeningen uitvoeren. Voor de kinderen is er van 10 tot 11.30 uur een kinderdisco in 
het doelgroepenbad. Twee sportmonitoren en het animatieteam Funny Events zorgen voor een spet-
terende sfeer. 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.

Ga zeker ook op zoek naar de gezellige zwemmersbar. Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 novem-
ber kunnen zwemmers tussen 18 en 21 uur genieten van een gratis stukje fruit of een gezond koekje. 
Alle bezoekers van het Netepark nemen tijdens de Vlaamse Zwemweek deel aan de gratis tombola. 
De hoofdprijs is een meerbeurtenkaart voor het zwembad. Ook sporthanddoeken en zwembrillen 
behoren tot het prijzenpakket. De prijzen kunt u afhalen aan de kassa.

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

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
Geen aquaprogramma’s tijdens de herfstvakantie van 2 november tot 8 november.

Aquagym voor senioren maandag
maandag

15.20 - 16.05
16.15 - 17.00

Aquafit voor senioren vrijdag 09.00 - 10.00

Aquasculp dinsdag

donderdag

20.00 - 21.00
21.00 - 22.00

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.

Kerstsportdagen 

Op 21, 22 en 23 december organiseert 
de sportdienst een omnisportdrie-
daagse voor kinderen van het lager on-
derwijs en +12-jarigen. Inschrijven kan 
vanaf 23 november. 

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

Vijftigplussers 

Op dinsdag 17 november program-
meert de sportdienst voor de actieve 
vijftigplussers een namiddag bowlen. 
We verzamelen om 14 uur in bowling 
’t Ven, Vennen 35. Het einde is gepland 
rond 16.30 uur. Deelnemen kost 2 euro. 
Inschrijven gebeurt ter plaatse.

Wandelmeedag 

Ter gelegenheid van de BLOSO-actie 
Vlaanderen Wandelt organiseren het 
stadsbestuur en de Herentalse Wan-
delclub op woensdag 11 november de 
Wandelmeedag. U kunt kiezen tussen 
een wandeling van 4, 7, 15 en 20 kilome-
ter. Vertrekken kan tussen 8 en 15 uur. 
De inschrijvingen gebeuren op de dag 
zelf in PC Morkhoven, Dorp. Deelne-
men kost 0,75 euro.
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jEUgd Volgende jeugdraadzitting 

De jeugdraad is een officieel adviesor-
gaan van het stadsbestuur en bestaat 
uit een bont allegaartje van jongeren 
die het leven in de stad voor de jeugd 
wil verbeteren. De jeugdraad adviseert 
het stadsbestuur bij beslissingen die een 
invloed kunnen hebben op het leven 
van kinderen en jongeren. De jeugd-
raad kan ook zelf zaken aankaarten 
en op eigen initiatief het stadsbestuur 
adviseren. De volgende jeugdraad vindt 
plaats op donderdag 19 november om 
19.30 uur in het Koetshuis, het verga-
derlokaal boven de jeugddienst in het 
Stadspark. Alle geïnteresseerde jonge-
ren zijn welkom.

Meer informatie:
www.jeugdraadherentals.be

Jeugdbeleidsplan 
2011 - 2013 

De jeugddienst en de jeugdraad zijn 
gestart met het opmaken van het 
jeugdbeleidsplan 2011 - 2013.
Het jeugdbeleidsplan kunt u vergelijken 
met een boek waarin staat wat het 
stadsbestuur de komende jaren moet 
realiseren voor de jeugd in Herentals. 
Wilt u mee bepalen wat er in jeugd-
beleidsplan 2011 - 2013 zal staan? Surf 
dan snel naar www.jeugdraadherentals.
be en vul de online-enquête in.

Openingstijden  
schaatsbaan

De schaatsbaan is van maandag tot 
vrijdag open tussen 9 en 12 uur en 
tussen 13.30 en 16 uur. Op maandag 
kunt u ook schaatsen van 16.30 tot 17.30 
uur, op woensdag van 18.30 tot 21 uur 
en op vrijdag van 17.30 tot 20.30 uur.  
Op zaterdag zijn de schaatsbeurten van 
13.30 tot 16, van 16.30 tot 18.30 uur en 
van 19 tot 20.30 uur. Op zondag kunt u 
schaatsen van 10 tot 12 uur, van 13.30 
tot 15 uur, van 15.30 tot 17 uur en van 
17.30 tot 19 uur.

Swappers op avontuur

De SWAP biedt twaalf- tot zestienjarigen de kans om tijdens de schoolva-
kanties op een betaalbare manier aan tal van activiteiten deel te nemen. Op 
woensdag 4 november trekken de Swappers naar Mol in Action voor een 
namiddag karten en lasershooting. Deelnemen kost 20 euro.

Grabbelaars op pad 

Ook de Grabbelpassers gaan in de herfstvakantie op pad. De Grabbelpas 
biedt drie- tot twaalfjarigen de kans om tijdens de korte schoolvakanties op 
een betaalbare manier aan activiteiten deel te nemen. Van 3 tot 6 november 
zijn de kinderen welkom voor een portie indianenkriebels, een workshop 
juwelen maken, een theatervoorstelling in ’t Schaliken, een schilderwerk met Massaï-krijgers en 
nog veel meer.

Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, 
jeugddienst@herentals.be

Herentals opnieuw Wereldtals 

Van 13 maart tot 23 april 2010 organiseren de derdewereldraad en de dienst ontwikkelings-
samenwerking een derde editie van Wereldtals. De organisatoren vragen alle verenigingen om 
een initiatief te nemen rond de Noord-Zuidverhouding, met als invalshoek diversiteit, respect 
en verbondenheid. Dat kan gaan van een quiz tot een kookavond, een tentoonstelling of een 
spreker. Verenigingen die meer willen weten over Wereldtals, zijn op woensdag 4 november om 
19 uur welkom op een startvergadering in de bovenzaal van de jeugddienst in het Stadspark. 

Meer informatie: dienst ontwikkelingssamenwerking, Stadspark z/n, 
tel. 014-21 21 86, wereld@herentals.be

Duurzame en eerlijke handel 

Als fairtradegemeente draagt Herentals eer-
lijke en duurzame handel hoog in het vaandel, 
ook als dat door lokale producenten gebeurd. 
Daarom serveert de bierclub Onder ’t Schuim in  
november het streekbier Kameraad als Bier van de 
Maand. De Kameraad is een goudgeel tripelbier met 
een alcoholgehalte van 8 procent. Het wordt gebrou-
wen door de Limburgse Biervrienden, een vzw die ij-
vert voor de erkenning van Belgische bieren als onder-
deel van onze cultuur. De Kameraad heeft een zoete 
en zachte smaak met toch een hopbittere nasmaak. 
Het is ongefilterd en gepasteuriseerd bier. Ondertus-
sen bestaat er ook een succesvol Voedselteam. Dit 
zijn mensen die in groep biologische groenten, fruit en 
fruitsap aankopen bij lokale boeren. U kunt nog altijd instappen in het Voedselteam. 

Meer info over het Voedselteam: hilde.de.winter@hotmail.com, 
www.voedselteams.be
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miLiEU

Verkoop van brandhout 

Op dinsdag 1 december om 19 uur 
vindt bij Mie Maan, Diestsebaan 28 in 
Herselt, een grote verkoop van brand-
hout plaats. Er zijn bijna 114 loten 
brandhout te koop voor een totaal van 
1.180 m³. Vanaf 3 november kunt u bij 
de milieudienst een houtcatalogus afha-
len. De loten in Westerlo, Herselt en 
Laakdal kunt u bezoeken op zaterdag 
21 november, de loten in Olen, Heren-
tals en Geel op zaterdag 28 november. 
In Herentals spreken de geïnteresseer-
den af om 10 uur op het parkeerterrein 
van BLOSO. Voor de loten van BLOSO 
Herentals kunt u ten laatste op 3 de-
cember uw bod sturen naar BLOSO, 
Renilde Beyens, Brandhoutverkoop, 
Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals.

Meer informatie: 
Agentschap voor Natuur en Bos, 
regiokantoor Turnhout, 
tel. 014-63 93 63 of in de houtca-
talogus

Infoavond over autodelen

Files, ozon, fijn stof… De mobiliteit van 
vandaag zorgt voor een grote milieu-
druk. Op maandag 23 november geeft 
een mobiliteitsexpert van de Bond 
Beter Leefmilieu uitleg over wat u zelf 
kunt doen om die druk te verminderen.
De tweede helft van de avond maakt 
de vzw Autopia, het Vlaams Steun-
punt voor Particulier Autodelen, u 
vertrouwd met het begrip autodelen. 
Bij autodelen maken verschillende per-
sonen beurtelings gebruik van een of 
meer wagens. Deze open zitting van de 
milieuraad vindt plaats in de raadzaal 
van het gemeentehuis van Westerlo en 
begint om 19.30 uur. Inschrijven is niet 
nodig.

Waarom isoleren?

Vandaag is een derde van de Vlaamse daken niet geïsoleerd. Dat 
is een oppervlakte van 80 miljoen m². Het isoleren van uw huis, 
en zeker uw dak, is de meest efficiënte manier om deze verspil-
ling tegen te gaan. Met een beperkte investering van 1.000 tot 
2.000 euro kunt u 15 tot 30 procent besparen op de verwar-
mingskosten. Om een slecht geïsoleerd huis te verwarmen, hebt 
u jaarlijks gemiddeld 2.150 m³ gas nodig. In een goed geïsoleerd 
huis is dat slechts 700 m³. 

Isolatie heeft ook belangrijke voordelen voor comfort en gezondheid. In goed geïsoleerde huizen 
hebt u minder last van lawaai, tochtige en vochtige ruimtes, condens op de ramen, koude voeten 
en in het ergste geval schimmelvorming. Isoleren is dus de manier om energie en geld te bespa-
ren en uw leefomgeving aanzienlijk te verbeteren. 

Premies
Wie zijn dak laat isoleren door een erkend aannemer, krijgt heel wat kosten terugbetaald:
- belastingvermindering: 40 procent van de investeringskost
- premie Eandis: 4 euro/m²
- premie Vlaamse overheid: 500 euro (vanaf 40 m²)

Wie zelf de isolatie plaatst, krijgt van Eandis 2 euro per vierkante meter en 500 euro van de 
Vlaamse overheid.

Om deze premies te krijgen, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Informeer u daarom vooraf. 

Energie Infotoer: leren isoleren 

Isoleren is interessant als u energie wilt besparen, dat weet ondertussen iedereen. Maar dat het 
goed en zorgvuldig moet gebeuren, vergeten we al wel eens. Green vzw laat u daarom graag 
kennismaken met de basisprincipes van isoleren en ventilatie. Op donderdag 3 december om 
19.30 uur kunt u in de raadzaal van het administratief centrum terecht voor een infoavond over 
de meest geschikte materialen en hun eigenschappen. Aan de hand van een schaalmodel krijgt u 
creatieve oplossingen voor talloze isolatiefouten. Wilt u deze infoavond bijwonen, schrijf u dan in 
bij de milieudienst, tel. 014-28 50 50, milieu@herentals.be.

Deze infoavond is een organisatie van het stadsbestuur en de provincie Antwerpen, met steun 
van de Vlaamse Overheid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Andere 
infoavonden in het kader van de Energie Infotoer van de provincie vindt u op
www.energiesparen.be.

In november mag uw groenafval gratis naar
het recyclagepark 

Sinds 1 augustus betaalt u ook op het recyclagepark per kilogram groenafval. Maar in november 
en april mag u snoeihout, haagscheersel en bladeren gratis brengen. U moet het snoeihout, haag-
scheersel en bladeren wel scheiden. Alle houtachtige delen die u van bomen en heesters afsnijdt 
en die minder dan 25 cm dik zijn, horen bij snoeihout. Haagscheersel, riet en bamboe zijn geen 
snoeihout. U mag haagscheersel of bladeren niet mengen met ander afval.
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AANkoNdigiNgEN Cursussen van PRH

In november organiseert Persoonlijk-
heid en Relaties vzw (PRH) twee 
cursussen. Op zaterdag 21 en zondag  
22 november kunt u van 9.30 tot 17 uur 
de cursus Groeien in zelfvertrouwen vol-
gen. Deze cursus helpt u om meer zelf-
verzekerd in het leven te staan. Deel-
nemen aan de cursus kost tussen 90 en 
160 euro, afhankelijk van uw inkomen.

Op zaterdag 28 november, 5 en 12 de-
cember, telkens van 9.30 tot 12.45 uur, 
biedt PRH de cursus Heb je even tijd …
voor jezelf ? aan. Met kleuren en vormen 
leert u eenvoudige rustmomenten in-
bouwen. U hebt geen artistieke aan-
leg of ervaring nodig. Deelnemen kost  
50 euro. Beide cursussen vinden plaats 
in de lokalen van het Wit-Gele Kruis, 
Nonnenstraat 12.

Meer informatie en 
inschrijvingen: Hilde Simons,  
tel. 014-22 36 06,  
hilde.simons@prh.be, www.prh.be

Reizigers door de 
Grote Oorlog

Davidsfonds Herentals organiseert de 
multimediavoorstelling Reizigers door de 
Grote Oorlog. August Thiry en Dirk Van 
Cleemput brengen het verhaal van een 
bewogen wereldreis van een Belgisch 
expeditiekorps. U kunt de voorstelling 
bijwonen op woensdag 18 november 
om 20 uur in de zolderzaal van het 
Oud Gasthuis, Nederrij 133. Leden be-
talen 4 euro, niet-leden 6 euro.

Cultuurcafé
Oorlogsverhalen door Marcel Daneels
Zaterdag 28 november om 20 uur
Fundatiehuis

Marcel Daneels is voorzitter van de oudere scouts De Brigands 
en een geboren en getogen Herentalsenaar. Hij is reeds 40 jaar 
uitgever van het driemaandelijks tijdschrift De Brigand en heeft 
meerdere bindingen met het vaderlandslievend comité van onze 
stad. In het cultuurcafé komt Marcel Daneels vertellen over de Boerenkrijg en over de Tweede 
Wereldoorlog. Hierbij zal hij ook de vragen van de aanwezigen trachten te beantwoorden. Het 
cultuurcafé vindt plaats op zaterdag 28 november om 20 uur in het Fundatiehuis in het Begijnhof. 
De deuren worden geopend om 19 uur en de toegang is gratis. 

Wenst u zelf een optreden te geven in het Cultuurcafé (muziek, woord, …) dan 
kunt u met uw voorstel terecht op info@cultuurraadherentals.be of bij de dienst 
cultuurbeleid in cc ’t Schaliken.

Vormingsavond: Meer werk, minder armoede 

De Fakkel vzw, de vereniging waar armen het woord nemen, houdt een vormingsavond in het 
kader van de campagne van Welzijnszorg ‘Meer werk, minder armoede’. De vormingsavond 
vindt plaats op dinsdag 24 november in zaal ’t Hof. 

Oldie-avond 

Op zaterdag 14 november organiseren de scouts 1ste Kempen,  
samen met het stadsbestuur, de negenentwintigste editie van de ol-
die-avond ten voordele van de Sinterklaasactie van pater Kristiaan. 
Het feest vindt om 20 uur plaats in zaal ’t Hof. Het thema dit jaar 
is ‘jaartallen’.

Mosselfeest Den Brand 

Op zaterdag 28 november organiseert vzw Den Brand zijn jaarlijks mosselfeest. Het mosselfeest 
vindt plaats in de zaal van middenschool De Vesten, Augustijnenlaan 32. U kunt er terecht van 
11.30 tot 14 uur en van 16 tot 18.30 uur. Inschrijven en betalen gebeurt op de dag zelf. De op-
brengst gaat naar een goed doel: vzw Den Brand biedt opvang en ondersteuning aan volwassen 
personen met een handicap.

vzw Ispahan zoekt vrijwilligers 

De vrijwilligers van de palliatieve thuiszorgorganisatie Ispahan vzw bieden ondersteuning aan on-
geneeslijk zieken in hun laatste levensfase en aan hun familie. Ispahan zoekt nog vrijwilligers. De 
kandidaten moeten minstens 30 jaar zijn, in het arrondissement Turnhout wonen en bereid zijn 
tot het volgen van een basisopleiding. Om palliatieve patiënten en hun familie thuis te begeleiden, 
is enige levenservaring nodig. Beroepservaring is niet vereist, emotionele stabiliteit noodzakelijk.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Christa Vandenberk van Ispahan vzw, 
Stationsstraat 60-62 in Turnhout, tel. 014-42 66 02, christa.vandenberk@ispahan.be. 
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AANkoNdigiNgEN
Ontdek de Chinese cultuur

Van 13 november tot 11 december kunt u China beter leren kennen tijdens een cursus van Uni-
versiteit Vrije Tijd Davidsfonds. De cursus vindt plaats in de zolderzaal van het Oud Gasthuis, 
Nederrij 133, telkens op vrijdag van 14 tot 16 uur. Als afsluiter kunnen de deelnemers op vrijdag 
18 december een bezoek brengen aan de tentoonstelling Zoon van de hemel in het Paleis voor 
Schone Kunsten in Brussel.

Meer informatie en inschrijvingen: www.universiteitvrijetijd.be, tel. 016-31 06 70 
of bij Hubert Vanooteghem, tel. 014-21 65 35

Rock-’n-roll ten voordele van Sophea vzw 

Wie van rock-’n-roll houdt, moet op vrijdag 13 november om 19.30 uur naar cc ’t Schali-
ken komen. Michael Curly’s rock-’n-rollband brengt nummers uit de jaren 50, 60, 70 en 80. 
Er zijn dansacts van professionele rock-’n-rolldansers, een gastoptreden van Bob Pebbles, en 
een tombola. De avond is ten voordele van vzw Sophea, een sociaal fonds voor hematologische 
aandoeningen. Kaarten kosten 8 euro en zijn te koop bij toerisme Herentals, Grote markt 35.

Orgelconcert met trompet 
Vrijdag 13 november om 20 uur
Sint-Waldetrudiskerk

Op vrijdag 13 november kunt u in de Sint-Waldetrudiskerk terecht voor een orgelconcert met 
trompet. Muzikanten zijn Annelynn Ballieu op orgel en Manu Mellaerts op trompet. Het duo 
speelt werken van Bach, Händel, Purcell, Vivaldi, Albinoni en Mendelssohn. De organisatie is in 
handen van de Lions Club Heist-Westerlo en de opbrengst gaat naar een goed doel.

Meer info en kaarten: gerdpauwels@hotmail.com, tel. 013-67 10 69

Gezonde voeding voor verenigingen 

Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) biedt verenigingen een vormingspakket aan over gezonde, 
duurzame en eerlijke voedselproductie. De cursusreeks bestaat uit acht lessen en een winkel-
oefening. U kunt ook een keuze maken uit de verschillende lessen. Elke les duurt twee uur en 
wordt gegeven door een diëtist. De vergoeding voor de lesgever bedraagt 25 euro plus een 
kilometervergoeding. 

Meer informatie: An De Busser, Logo Noorderkempen, tel. 014-44 08 34, 
logonk.an@skynet.be

Evaluatieconcert met vijf muziekkorpsen 

Music Band Avanti en de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie (VLAMO) organiseren op zondag 
15 november om 13 uur een evaluatieconcert met Music Band Avanti uit Herentals, Verbroe-
dering uit Poederlee, De Toekomst en Sint-Odrado uit Mol en Big Bang Band uit Zwijndrecht. 
Tijdens een evaluatieconcert evalueert een jury de verschillende orkesten en ondersteunt op 
deze manier de werking van de orkesten. Het concert vindt plaats in de Stedelijke Academie 
voor Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28. De toegang is gratis.

Meer informatie: Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39, willy.de.wachter@telenet.be

Leer bier drinken 

De beste manier om het heerlijke Belgi-
sche bier te ontdekken, is ongetwijfeld 
een uitgebreide proefsessie. Daarom 
organiseren Toerisme Provincie Ant-
werpen en Leven in de Brouwerij 
bierdegustatiesessies. Nog tot eind de-
cember kunt u terecht in een van de 
vele deelnemende horecazaken waar 
Hans Bombeke tekst en uitleg geeft bij 
het brouwproces van de geschonken 
bieren, welke bieren met welke gerech-
ten samengaan en hoe u bier het best 
schenkt, bekijkt, ruikt en proeft.

Het volledige programma kunt u 
bekijken op
www.levenindebrouwerij.be/
proeveninantwerpen. 
Inschrijven kan bij  Sientje 
Hermans van Toerisme Provin-
cie Antwerpen, tel. 03-240 63 67, 
sientje.hermans@tpa.be.

Turkije: 
Gastland van de Smaak 
2009

In het kader van de Week van de 
Smaak organiseert Curieus Herentals 
op woensdag 18 november een dag 
rond Turkije. Van 14 tot 17 uur kun-
nen kinderen van drie tot twaalf jaar 
deelnemen aan allerhande activiteiten 
zoals het maken van een snoeptaart. 
Ook de Sint komt langs. ’s Avonds vanaf  
19 uur kunnen de volwassenen genie-
ten van verschillende Turkse gerechten 
en dranken. Om 20.30 uur is er een 
vertoning van de film Gegen die Wand.  
De activiteiten vinden plaats in zaal ’t 
Hof op de Grote Markt.

Meer informatie:
www.curieusherentals.org
of tel. 014-22 18 72
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AANkoNdigiNgEN
Relaties: een verhaal dat nooit eindigt 

De Gezinsbond Herentals organiseert een vormingsavond over relaties tussen (groot)ouders en 
(klein)kinderen. Alfons Van Steenwegen, therapeut en auteur van het boek Liefde is een werk-
woord, geeft uitleg over de belangrijke plaats die relaties innemen bij vijftigplussers. Zowel de eigen 
partnerrelatie als de partnerrelaties van de kinderen komen aan bod. De vormingsavond vindt 
plaats op dinsdag 17 november om 20 uur in de zolderzaal van het Oud Gasthuis, Nederrij 133. 
Leden betalen 2 euro, niet-leden 3 euro.

Inschrijvingen en informatie: Tilly Meulemans, tel. 014-22 02 43 of 
henri.van.doninck@telenet.be

Koffieconcert II 
Zondag 22 november om 15 uur
Sint-Niklaaskerk, Morkhoven

Op 22 november vindt om 15 uur het tweede Koffieconcert plaats in de Sint-Niklaaskerk in 
Morkhoven. Het zangkoor Cum Amore en de Piepende Jongen uit Morkhoven en het AMV-koor 
en het Accordeonensemble van de Herentalse muziekacademie geven het beste van zichzelf. 
Ook de Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst uit Morkhoven is van de partij. De rode draad in 
het concert is de winter. De toegang is gratis.

Laureatenconcert 

Vorig jaar studeerden 58 leerlingen af aan de Academie 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. De muziekacademie stelt dan ook trots een voorstel-
ling voor met optredens van een klarinetkwartet, accordeonensemble, strijkerstrio, klavecimbel, 
zang, groot strijkersorkest, tuba, bugel met jazzcombo en de klassen voordracht en toneel. De 
voorstelling vindt plaats op vrijdag 27 november om 20 uur in de schouwburg van cc ‘t Schaliken.

De toegang is gratis. U kunt wel op voorhand kaarten bestellen bij het secreta-
riaat van de academie, Hikstraat  28,  tel. 014-21 33 05 of bij cultuurcentrum ’t 
Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30.

Herentalse houtsnijders stellen tentoon in Geel 

Op zaterdag 7 en zondag 8 november stelt de houtsnijdersclub De Kempen uit Herentals tentoon 
in feestzaal Elsum, Dokter Peetersstraat 90 in Geel. U kunt er demonstraties houtsnijden, hout-
draaien en marqueterie volgen. Op zaterdag is de tentoonstelling open van 13 tot 18 uur, op zondag 
van 10 tot 18 uur. In de cafetaria staan pannenkoeken en koffie op het menu. De toegang is gratis.

Muziekfestival van de Kempen 

Op zondag 22 november om 15 uur kunt u in de schouwburg van cc ’t Schaliken genieten van 
het Muziekfestival van de Kempen. Sinds 1989 geeft dit festival jonge solisten uit eigen streek de 
kans om op te treden. Twintig jaar later krijgen jongeren nog steeds een plaats in dit concert. 
Vooral de gevorderden hebben de gelegenheid om grote componisten te vertolken en krijgen 
de uitdaging het publiek in vervoering te brengen. Kaarten kosten 9 euro, jongeren onder 26 jaar 
betalen 5 euro. De winst van dit concert gaat naar De Dorpel vzw en De Schakel vzw.

L’ Afrique C’est Chique

Op zaterdag 7 november organise-
ren vijf Herentalse vriendinnen in zaal 
’t Hof voor de eerste maal de fuif  
L’ Afrique C’est Chique. L’ Afrique C’est  
Chique is een benefietfuif ten voordele 
van de vrijwilligersorganisatie PeFreAn , 
die zich inzet voor de opvang van Gha-
nese weeskinderen. PeFreAn bouwt in 
Sefwi Asafo een huis waar de wees-
kinderen een vak kunnen leren, zoals 
kleermaker, boer of kok. L’ Afrique 
C’est Chique start om 21 uur. Aan de 
draaitafel staat dj R. Over en Discobaar 
A Moeder. Kaarten kosten 4 euro in 
voorverkoop en 6 euro aan de kassa. 

Meer info: 
fuif7november@hotmail.com

Gespreksgroep  
voor nabestaanden na 
zelfdoding 

Wanneer mensen door zelfdoding uit 
het leven stappen, blijven de nabe-
staanden vaak achter met een diepe 
leegte, intense emoties en vele vragen. 
Zij worstelen vaak met de waarom-
vraag en schuldgevoelens. De gespreks-
groep voor nabestaanden na zelfdoding 
bestaat uit lotgenoten die samen met 
elkaar op weg gaan gedurende tien ge-
spreksavonden. Verschillende thema’s 
worden aangehaald, maar vooral hun 
eigen verhaal en beleving staan cen-
traal.

Meer info: Mathy Paeshuyse en 
Geert Hulselmans, 
tel. 0473-75 97 51, 
nazelfdoding.turnhout@
werkgroepverder.be,
www.werkgroepverder.be
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AgENdA NoVEmBER 09
van 31/10 
tot 22/11

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

ZA 31/10 UIT Herentalse Bierfeesten / Zaal ‘t Hof, Grote Markt 41 / 12 uur

ZO 01/11 UIT  Herentalse Bierfeesten / Zaal ‘t Hof, Grote Markt 41 / 12 uur

van 02/11 
tot 08/11

UIT Op schattenjacht in Hidrodoe / Haanheuvel 7 / Info: tel. 014-44 26 44, 
www.hidrodoe.be

DI 03/11 THEATER Laika en BonteHond – Peer (+4 jaar) / Schouwburg cc ’t Schaliken / 14.30 uur

VR 06/11 MUZIEK The Nico Van Gendt Project – In concert – Voorprogramma Cosmopolitics / Zaal ’t Hof /
 20 uur

JEUGD Seven days of sin: wrath / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

ZA 07/11 KLASSIEK Masterclass Sigiswald Kuijken – Hohe Messe: mis in b-klein (J. S. Bach) / Sint-Waldetrudis-
kerk, Herentals / 20 uur

TENTOON Herentalse houtsnijders stellen tentoon / feestzaal Elsum, Dokter Peetersstraat 90, Geel /  
Van 13 tot 18 uur

UIT L’Afrique c’est chique / Zaal ‘t Hof / 21 uur

ZO 08/11 TENTOON Herentalse houtsnijders stellen tentoon / feestzaal Elsum, Dokter Peetersstraat 90, Geel /  
Van 10 tot 18 uur

DO 12/11 HUMOR Gino Sancti – V.I.P. / cc ’t Schaliken / 20 uur

VR 13/11 JEUGD Fuif in 10R20 / Grote Markt 41 / Info: www.10r20.be

MUZIEK Orgelconcert met trompet / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur / Een organisatie van Lions 
Club Westerlo-Heist

UIT Michael Curly’s rock-’n-rollband / cc ‘t Schaliken / 19.30 uur

ZA 14/11 SINT Sinterklaas komt naar Herentals / Nedschroef, Brigandstraat / 14 uur

UIT Oldie-avond ten voordele van de sinterklaasactie van pater Kristiaan / Zaal ’t Hof

QUIZ Achtste Last Minutes-quiz (voor geoefende quizzers) / Zaal Sint-Antonius, Kapucijnen-
straat / 20 uur / Info: Geert Van de Water, tel. 0485-92 45 54, 
geert.van.de.water@telenet.be

WOORD Bart Van Loo en Vitalski – Oot kwizien literair / cc ’t Schaliken / 20 uur

WERELD Ghalia Benali – Romeo & Leila / cc Zwaneberg, Heist-op-den-Berg / 20.30 uur

ZO 15/11 MUZIEK Evaluatieconcert met vijf muziekkorpsen / Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en 
Dans, Hikstraat 28 / 13 uur

DI 17/11 INFO Cyberpesten – gevaren van internet voor onze jeugd / Schouwburg cc ’t Schaliken / 
19.30 uur

INFO Vormingsavond Gezinsbond – Relaties: een verhaal dat nooit eindigt / Oud Gasthuis, 
Nederrij 133 / 20 uur

SENIOR Sportieve 50-plussers: bowlen / Bowling ’t Ven, Vennen 35 / Van 14 tot 16.30 uur

WO 18/11 UIT Davidsfonds Herentals: Reizigers door de Grote Oorlog / Oud Gasthuis, Nederrij 133 / 
20 uur

UIT VIVA – socialistische Vrouwen Vereniging Turnhout: Wijnavond / Volkshuis, Sint-Magdalena-
straat 26 / 20 uur / Info: tel. 014-40 92 84, www.viva-svv.be

UIT Curieus – Week van de Smaak: Turkije / Zaal ’t Hof / Info: www.curieusherentals.org

DO 19/11 RAAD Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

DANS Passerelle - WeAllGo & SlowShow / CC de Werft, Geel / 20.15 uur

VR 20/11 VROUW Vrouwenraad: Louisa vertelt … / Fundatiehuis / Van 13.30 tot 16.30 uur

QUIZ Algemene quiz ten voordele van de Damiaanactie / Sint-Jozefinstituut, Burchtstraat 14 / 
20 uur / Info: ruben.suzy@telenet.be, tel. 0494-58 59 18

THEATER De Werf/Frank Adam – Duizend-en-een-nacht (+10 jaar) / cc ’t Schaliken / 20 uur

JEUGD Back 2 business part 2 / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

ZA 21/11 INFO Ontvangst nieuwe inwoners / Foyer cc ’t Schaliken / 11 uur

INFO Open dag in het nieuwe Welzijnshuis / Hofkwartier / van 10 tot 16 uur

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

THEATER Theaterspektakel: Wiens leven is het eigenlijk? / Kamertheaterzaal ‘t Hof, Grote Markt 
41 / 20 uur

ZO 22/11 MUZIEK Koffieconcert II / Sint-Niklaaskerk, Morkhoven / 15 uur

MUZIEK Muziekfestival van de Kempen / Schouwburg cc ‘t Schaliken / 15 uur

MA 23/11 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Van 17.30 tot 20.30 uur

INFO Open milieuraad duurzame mobiliteit - autodelen / Gemeentehuis Westerlo / 19.30 uur

DI 24/11 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-secretaris, Nederrij 133/A / 
20 uur

DO 26/11 UIT KVLV – lezing: De schaamte en de schrik, goesting en genot / Parochiezaal Morkhoven / 
20 uur / Info: KVLV Antwerpen, tel. 03-309 97 57, www.kvlv.be

INFO Infosessie Uitgeslapen wakker worden / Liberale Mutualiteit, Collegestraat 6 / 13.30 uur / 
Info: 070-22 25 04

THEATER Vernieuwd Gents Volkstoneel – Uniroyal / cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVERKOCHT

VR 27/11 Theaterspektakel: Wiens leven is het eigenlijk? / Kamertheaterzaal ‘t Hof, 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

VR 27/11 MUZIEK Laureatenconcert Stedelijke Academie voor Muziek en Woord / Schouwburg 
cc ‘t Schaliken / 20 uur

ZA 28/11 UIT Mosselfeest Dan Brand / Middenschool De Vesten, Augustijnenlaan 32 / van 11.30 tot 
14 uur en van 16 tot 18.30 uur

ZO 29/11 KLASSIEK Houthandel Antwerpen en Ensemble Explorations – KampVuur / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

ZA 28/11 JEUGD Shake-shake / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

THEATER Theaterspektakel: Wiens leven is het eigenlijk? / Kamertheaterzaal ‘t Hof, Grote Markt 
41 / 20 uur

UIT Nacht van de Leertuin: 70s-80s-90s party / Bovenkantine VC Herentals (voetbal-
plein Herenthoutseweg) / 21 uur / Een organisatie van Vrije Basisschool De Leertuin 
in samenwerking met de ouderraad

van 28/11 
tot 20/12

TENTOON Confrontaties 3 / kasteel Le Paige / op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14 tot 17 uur

ZO 29/11 KLASSIEK Houthandel Antwerpen en Ensemble Explorations – KampVuur / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

QUIZ Quiz in Thals / Verschillende café’s in het centrum van Herentals / 19.30 uur / Info: www.
swinginthals.be

MA 30/11 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / Van 17.30 tot 20.30 uur

ACTIEVE SENIOR

OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag / Turnen / Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Elke woensdag / Fietsen / Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Elke donderdag / Petanque / Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur
Info: Suzanne Noyen, Wasserijstraat 1, tel. 014-23 10 34

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag / Petanque / Het Convent / Van 14 tot 17 uur 
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86
Elke woensdag / Fietsen / Vertrek aan Sint-Waldetrudiskerk / 14 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54
DI 10/11  / Wandelen / Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54
DO 12/11 / Hobbyclub / Paterszaaltje / 14 uur / Info: José, tel. 014-21 63 79
DI 17/11 / Ontmoetingsnamiddag
DO 26/11 / Hobbyclub / Paterszaaltje / 14 uur / Info: José, tel. 014-21 63 79

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
MA 9/11 / Wandelen / Onze-Lieve-Vrouwekerk / 13.30 uur
Info: Marc Van Doninck, tel. 014-22 22 67
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
Elke dinsdag / Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / Sportcom-
plex De Vossenberg / Van 9 tot 10.30 uur (beginners), van 10.30 tot 12 uur (gevorderden) 
Info:  Louise Bertels, tel. 014-21 99 79 of Rosetta Van de Voorde, tel. 014-70 79 39
Elke donderdag / Fietsen / Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg / 13 uur
Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

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

Theaterspektakel
Wiens leven is het eigenlijk?
21, 27 en 28 november en 3, 4, 5, 10, 11 en 12 december
Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41, 20 uur

Een kunstenaar raakt verlamd door een verschrikkelijk ongeval. Hij 
is aan zijn bed gekluisterd en maakt de weloverwogen beslissing om 
te sterven. Zelf kan hij niets meer doen, dus vraagt hij mensen om 
te helpen bij zijn dood. Maar dan begint de strijd tussen hem, de 
dokter, de rechter, de verpleegster, de vriend, de mallemolen. En hij 
stelt iedereen maar één vraag: wiens leven is het eigenlijk?

Reserveren kan via cc ’t Schaliken, tel. 014-28 51 30 of op 
www.theaterspektakel.be.



 Geboorten
 02/09 Orlando, zoon van Krista Aerden en Steve Libert
 04/09 Roxanne, dochter van Roxanne Daele en Yaouza Fofana
 05/09 Juliana, dochter van Diana Frickelo López en Adao Antonio
 05/09 Nele, docher van Annelies Van Hoof en Michel Kozakiewiez
 07/09 Wout, zoon van An Vloemans en Alwin Deferme
 08/09 Anna, dochter van Heilke Wallach en Tom Vervecken
 09/09 Liese, dochter van Isabelle Verswyvel en Bert Blommaert
 14/09 Ana, dochter van Wendy Vermeerbergen en Peter Kolenberg
 18/09 Mie, dochter van Annelies Peeraer en Jo Van de Ven
 19/09 Elies, dochter van Annemie Hufkens en Bert Vissers
 22/09 Rosan, dochter van Sofie Clauw en Steve Paulussen
 24/09 Menno, zoon van Eva De Beucker en Steven Verbruggen
 27/09 Rube, zoon van Sofie Van den Broeck en Kris Sterckx
 28/09 Matthieu, zoon van Evy Alen en Raphaël Maeremans
 01/10 Tess, dochter van Inge Goossens en Tom Dille
 04/10 Matisse, zoon van Sally De Schryver en Marlon Verbeek
 04/10 Wolf, zoon van Kirsten Van Garsse en Ward Vanempten
 12/10 Shelsey, dochter van Wendy Van Bael en Ive Daems

 Overlijdens

 07/09 Ludia Jennes (92), weduwe van Josephus Godier
 08/09 Pelagia De Boeck (92), weduwe van Albertus De Ceuster
 10/09 Frans Woestenborghs (74), echtgenoot van Françine Bazyn
 10/09 Désiré Kinnaer (72), echtgenoot van Maria Geens
 14/09 Frans Vets (84), echtgenoot van Augusta Van Looy
 18/09 Ludovica De Weerd (74), weduwe van Alfons Bosschaerts
 18/09 Julius Van den Vonder (75), weduwnaar van Roza Van den Bogaert
 20/09 Leopold Cuylaerts (75), echtgenoot van Joanna Jacobs
 28/09 Emiel Daems (79), echtgenoot van Elisa Bosch
 29/09 Regina de Visser (78), weduwe van Conrard Schmitz
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Cultuurraad stelt verenigingen voor

De Herentalse cultuurraad vertegenwoordigt 
de culturele en socioculturele verenigingen uit 
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven en geeft 
deze verenigingen dan ook graag de kans om 
zichzelf en hun activiteiten voor te stellen. In-
formatie over de aangesloten verenigingen kunt 
u reeds geruime tijd aantreffen op de website 
www.cultuurraadherentals.be. Sinds kort heeft 
de cultuurraad echter ook een drietal brochures  
waarin u deze informatie kan terugvinden. Een 
eerste brochure bundelt verenigingen die zich 
bezighouden met muziek en woord – de podi-
umkunsten. Een tweede brochure stelt verenigingen voor die de plastische 
kunsten beoefenen, naast verenigingen die zich met geschiedenis of verza-
melen bezighouden. Een derde brochure, ten slotte, stelt de socioculturele 
verenigingen voor.

Deze brochures zijn gratis verkrijgbaar in de bibliotheken van 
Herentals en Noorderwijk, bij de dienst toerisme, de Herentalse 
academies en in het administratief centrum.

BURgERZAkEN
 Huwelijksaankondigingen

 Nico Rans (Herentals) en Ellen Van Genechten (Herentals)
 Philip Masure (Herentals) en Gitte Corsten (Herentals)
 Hans Eyckmans (Herentals) en Elisabeth Peeters (Herentals)
 Philippe Nizeyimana (Herentals) en Dana Flies (Herentals)
 Nick Steurs (Herentals) en Kim Beirinckx (Herentals)

 Huwelijken

 David De Pauw (Merelbeke) en Tessa Cuyvers (Herentals)
 Jean Coen (Herentals) en Jeannine Lemmens (Herentals)
 Bruno Van Laere (Zomergem) en Inge Helsen (Herentals)
 Filip Duchesne (Herentals) en Nicole Struyfs (Herentals)
 Gino Dierckx (Herentals) en Kim Hartmans (Herentals)
 Stefan Van Rompaey (Herentals) en Theodora Verbist (Herentals)
 Marc Verwimp (Herentals) en Augusta Vertommen (Herentals)
 Patrick Hendriks (Heist-op-den-Berg) en Ilse Goossens (Herentals)
 Jef Luyten (Herentals) en Sofie Leysen (Herentals)
 Tom Geerts (Herentals) en Nancy Ceulemans (Herentals)
 Chris Langewouters (Herentals) en Betty Van de Velde (Herentals)
 Maarten Pieters (Herentals) en Marijke Van den Broeck (Herentals)
 Serge Scheffer (Herentals) en Mirjam van Ruiten (Herentals)
 Jeroen Adriaens (Herentals) en Mieke Van de Ponseele (Herentals)
 Peter Embrechts (Vorselaar) en Tinne Torfs (Herentals)
 Nick Bellens (Herentals) en Els Verhaegen (Schoten)
 Christophe Lovis (Zwitserland) en Sophie Saesen (Herentals)
 Maarten Puls (Herentals) en Tiny Nys (Herentals)
 Marc Weyers (Herentals) en Natalia Kuznetsova (Rusland)

AANkoNdigiNgEN
Herentalse Bierfeesten

De twaalfde Herentalse Bierfeesten vinden plaats op 
zaterdag 31 oktober en zondag 1 november in zaal ’t 
Hof op de Grote Markt. U kunt er proeven van meer 
dan honderd bieren waaronder Heksemiebier, Schel-
depils, Cuerna, Pater Verbiest, Kerasus en natuurlijk 
ook de nieuwe Herentalse Poorter. De deuren van de 
rookvrije zaal openen telkens om 12 uur ‘s middags.

Meer informatie: 
www.herentalsebierfeesten.be
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SPREEkUREN
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 OCMW Herentals
- Voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op nummer
 0475-56 10 32 of voorzitter@ocmwherentals.be 
- sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en 
 maandagavond van 18 tot 19 uur
- dienst rechtshulp OCMW: maandagavond van 18 tot 20 uur en 
 dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11.45 uur
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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 maandag 23 en 30 november kunt u bloed geven in 
zaal 't Hof op de Grote Markt 41. De bloedafname vindt 
telkens plaats van 17.30 tot 20.30 uur.

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, Hofkwartier 23 014-21 08 00

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 - Hofkwartier 23 014-23 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

iNfo

WAcHTdiENST
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ADMINISTRATIEf CENTRUM
Gesloten op maandag 2 en woensdag 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 maandag 2 en woensdag 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

BIB GILDELAAN
Gesloten op zondag 1, maandag 2, woensdag 11 en 

zondag 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 NOORDERWIjK
Gesloten op zondag 1, woensdag 11 en 
zondag 15 november

14.00-16.00
18.00-20.00 

10.00-12.00

RECYCLAGEPARK
Gesloten op woensdag 11 november

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

jEUGDDIENST
Gesloten op maandag 2 en woensdag 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 maandag 2 en woensdag 11 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 maandag 2 en woensdag 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 maandag 2 en woensdag 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 
14 EN 21 NOVEMBER

OPEN VAN 9
TOT 12 UUR

TOERISME HERENTALS
Gesloten op maandag 2 en woensdag 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 WERKPLAATS
Gesloten op maandag 2 en woensdag 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

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


