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Veilig terug naar school

De vakantie is voorbij. Ik hoop dat ieder van u een ontspannende zomertijd 
heeft beleefd en dat de batterijen terug opgeladen zijn. De vele zomerac-
tiviteiten in onze stad zijn achter de rug. Zij brachten veel volk op de been, 

dankzij het werk van honderden vrijwilligers en organisatoren. Ik wil hen daarvoor uitdrukkelijk 
danken. 

Tijd om opnieuw aan de slag te gaan, ook voor de allerkleinsten. Onze kinderen gaan terug naar 
school. Velen gaan voor het eerst te voet of per fiets deelnemen aan het drukke verkeer op de 
schoolroute. Veilig rijden is altijd, maar vooral in deze periode, van absoluut belang. De politie 
Neteland en de stadswachten zullen in de eerste weken van het nieuwe schooljaar extra ver-
keerstoezicht doen op drukke kruispunten en schoolroutes. Hou rekening met de kinderen in het 
verkeer!

Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen om te komen te minder verkeerslachtoffers dit school-
jaar. Onze kinderen rekenen ook op u.

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

STAdSkrant
Infovergadering heraanleg Poederleeseweg
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In de tweede helft van september start het Agentschap 
Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid (AWV), in 
samenwerking met de stad Herentals en de gemeenten 
Vorselaar en Lille, met de herinrichting van de Poeder-
leeseweg (N153). Om procedurele redenen beschikt het 
AWV op dit moment nog niet over de gedetailleerde 
planning van de werkzaamheden, maar de inwoners en 
handelaars van Herentals zijn welkom op een infoverga-
dering op dinsdag 10 september om 20 uur in cultuurcen-
trum 't Schaliken.

Wat met de Poederleeseweg?

Tussen Poederlee en Herentals wordt het wegdek van 
de N153 helemaal vernieuwd. Op het kruispunt met de 
Olympiadelaan in Herentals komen er verkeerslichten, de 
aansluiting van de Vorselaarsebaan op de Olympiadelaan 
krijgt een facelift, en op het kruispunt Sassenhout in Vor-
selaar wordt de voetgangers- en fietsersinfrastructuur 
onder handen genomen. Het AWV maakt van de gelegen-
heid ook gebruik om de fietspaden veiliger en comfortabeler te maken. 
Later krijgt de Poederleeseweg sowieso ook nog nieuwe, afgescheiden 
fietspaden. De N153 wordt zo voor allen veel veiliger en comfortabeler.

Op pagina 3 leest u meer over de planning en de bereikbaarheid 
tijdens de werkzaamheden.
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Aankondigingen voor de Stadskrant van oktober 
moeten uiterlijk op maandag 2 september 
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 
bpost. 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 
Dienstverlening > Actueel > 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.

STAdS
krant

nieuwe openingstijden voor de bibliotheek

Op 1 september veranderen de openingstijden van de bibliotheek. Van maandag tot en met 
vrijdag is de bibliotheek voortaan open van 14 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur. 
De nieuwe openingstijden sluiten aan bij die van vergelijkbare bibliotheken in de regio. Ze 
zijn duidelijker en komen beter tegemoet aan de noden van de bibliotheekbezoekers. Het 
schrappen van de zondagopening heeft te maken met de noodzakelijke besparingen die het 
stadsbestuur doorvoert.

Ook de openingstijden van de uitleenpost in Noorderwijk worden gewijzigd. Vanaf 1 sep-
tember kunt u er terecht op maandag van 18 tot 20 uur, op woensdag van 14 tot 16 uur en 
op zaterdag van 10 tot 12 uur.

Meer informatie: bibliotheek Herentals, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50, 
herentals@bibliotheek.be, www.bibliotheek-herentals.be

doe mee met de kermisrommelmarkt  

Van 31 augustus tot 9 september staat de Septemberkermis op de Grote Markt. Het kermisco-
mité, het stadsbestuur en de vzw Toerisme Herentals zorgen voor enkele leuke extra's. Zo is er 
op zondag 8 september, van 14 tot 18 uur, een kermisrommelmarkt. Wilt u deelnemen, schrijf 
u dan vóór woensdag 4 september in via www.herentals.be/rommelmarkt of met het inschrij-
vingsformulier dat u vindt in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30, Herentals).

De officiële opening van de kermis vindt plaats op zaterdag 31 augustus om 18 uur. Na de ope-
ning is er een rondgang onder muzikale begeleiding van fanfare De Noorderzonen. Op woens-
dag 4 september staat er een infostand aan de Lakenhal, waar kinderen tussen 14 en 17 uur 
een ingekleurde tekening kunnen inruilen voor een verrassing. Het stadsbestuur verdeelt de 
tekeningen via de Herentalse scholen. U kunt de tekening ook afdrukken via www.herentals.
be/septemberkermis. De familiedag vindt plaats op maandag 9 september.

Meer informatie: technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, technische.dienst@herentals.be

School- en studietoelagen, ook voor u? 

Studeren is van groot belang voor de toekomst van uw kind. De Vlaamse overheid wil iedereen 
de kans bieden om een diploma te behalen. Een 
schooltoelage of een studietoelage kan daarbij 
helpen. U kunt een toelage aanvragen voor kleu-
ters, leerlingen in het lager en secundair onderwijs 
en studenten in het hoger onderwijs. Aanvragen 
voor het volgende schooljaar kunt u van 1 augus-
tus 2013 tot en met 1 juni 2014 binnenbrengen. De 
grootte van uw gezinsinkomen bepaalt of u recht 
hebt op een toelage.

U kunt uw aanvraag online indienen. Hiervoor 
hebt u uw elektronische identiteitskaart en een 
kaartlezer nodig, ofwel een federaal token. Surf 
naar www.studietoelagen.be en volg de instruc-
ties op het scherm. Werkt u liever met een papie-
ren formulier? Vraag er dan naar op het secretari-
aat van de school.

Meer informatie en aanvragen: gratis 
infonummer 1700, www.studietoelagen.be

Meer info: bel gratis               of surf naar www.studietoelagen.be

v.u
.: 

M
ar

le
en

 D
ep

ut
te

r, 
Ko

ni
ng

 A
lb

er
t I

I-l
aa

n 
15

, 1
21

0 
Br

us
se

l, 
ill

us
tra

tie
s 

Ju
di

th
 V

an
is

te
nd

ae
l, 

vo
rm

ge
vi

ng
 B

ru
ss

el
s 

Lo
f

School- en studietoelagen 2013-2014

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

indienen kan vanaf 1 augustus 2013 tot en met 1 juni 2014
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kies voor tuinieren 
zonder pesticiden
Het nieuwe decreet ‘duurzaam pestici-
dengebruik’ bepaalt dat pesticidenge-
bruik vanaf 1 januari 2015 moet wor-
den vermeden om de volksgezondheid 
en het leefmilieu beter te beschermen. 
Volg het voorbeeld van het stadsbe-
stuur en schakel nu al over op milieu-
vriendelijke bestrijdingsmethodes om 
ongewenste diertjes of planten in uw 
tuin of op uw oprit te bestrijden. 

Ook het onderhoud van het voetpad 
voor uw huis moet vanaf 1 januari 2015 
zonder pesticiden gebeuren. Plantjes 
tussen de tegels zijn trouwens geen 
ramp. Onkruid is een natuurlijke be-
groeiing en is dus nog altijd te verkiezen 
boven het gebruiken van pesticiden. 
Houdt u uw trottoir toch liever volledig 
onkruidvrij, borstel het dan regelmatig. 
Ziet u onkruid verschijnen, trek het dan 
gewoon uit.

Meer informatie: 
www.vmm.be/zonderisgezonder

duurzaam bouwen 
en wonen
Kamp C is een provinciaal domein in 
Westerlo waar duurzaam bouwen en 
wonen centraal staat. Elke eerste don-
derdag van de maand, van 20 tot 22 uur, 
organiseert Kamp C een Klimaatcafé, 
waar een centrale gast zijn kijk op een 
specifiek thema geeft. Op donderdag 5 
september is Peter Tom Jones te gast. 
Hij heeft het over schone technologie-
en, het slim sluiten van kringlopen, in-
telligent ecodesign en nieuwe business-
modellen. De toegang bedraagt 5 euro 
en vooraf inschrijven is verplicht.

Bij Kamp C kunt u ook terecht voor een 
brede waaier aan opleidingen en work-
shops. Op zaterdag 21 september is er 
om 10 uur een infosessie over de ver-
schillende systemen voor het opwek-
ken van warmte en elektriciteit. Deel-
nemen kost 5 euro. U kunt die dag ook 
een workshop volgen waarin u zelf een 
muur leert lemen. Deelnemen aan de 
workshop kost 50 euro. Vooraf inschrij-
ven is altijd verplicht.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Kamp C, Britselaan 20, 2260 Westerlo, 
tel. 014-27 96 50 info@kampc.provant.be

Behaag onze kempen!

Traditiegetrouw kunt u in september en oktober inheemse en streekeigen haagplanten, fruit-
bomen, klimplanten, heesters en steunpalen aankopen via de actie Behaag Onze Kempen! Op 
dinsdag 15 oktober bent u om 20 uur welkom op de informatieavond in de bibliotheek van 
Olen (Oevelseweg 24). U krijgt er meer informatie over de actie en het aangeboden plantgoed. 

Bestellen kan tot 31 oktober en doet u bij voorkeur via het bestelformulier op www.iok.be/
behaagonzekempen. U vindt de bestelformulieren ook bij de milieudienst. Telefonisch bestel-
len kan bij de milieudienst (014-28 50 50), bij Herman Puls (0496-96 78 27, van 18 tot 21 uur) 
of bij Riet Janssens (0474-40 66 63, van 18 tot 21 uur). 

Het plantgoed haalt u af op zaterdag 23 november tussen 9.30 uur en 11.30 uur in de stedelijke 
werkplaats, Hemeldonk 10 (naast het recyclagepark). Betalen doet u ter plaatse. Hebt u vragen 
over bomen en struiken, over de haagpakketten of over gemengde hagen? Neem dan contact 
op met Eddy Vercammen (0478-45 45 47). Meer info over de aangeboden fruitbomen kunt u 
opvragen bij Frank Van Gorp (014-42 02 48, na 18 uur). 

Meer informatie: www.iok.be/behaagonzekempen

Stem op uw favoriete Buiten-gewoon plekje  

In de Stadskrant van mei lanceerde Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete een oproep om 
Buiten-gewone plekjes in onze stad te nomineren. Er werden zes plekjes aangemeld. Hiervan 
selecteerde een jury er drie die in aanmerking komen voor een groene renovatie. Welke dat 
zijn, vindt u begin september op de website van de stad. U kunt vanaf dan ook stemmen op uw  
favoriete Buiten-gewoon plekje. Het plekje dat als winnaar uit de bus komt, krijgt begin 2014 
een opknapbeurt. Stemmen kan via www.buitengewoneplekjes.be.

Meer informatie: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, 
karlien.maes@rlkgn.provant.be, tel. 014-85 25 14

europees landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikke-
ling: europa investeert in 
zijn platteland

Stad steunt provinciale samenaankoop groene energie

de provincie Antwerpen organiseert dit jaar opnieuw een groepsaankoop van 100 
procent groene stroom. Nog tot 29 september kunt u zich vrijblijvend inschrijven op  
www.samengaanwegroener.be. De vorige jaren was de actie een succes. In 2012 schreven  
1.778 Herentalsenaren zich in. Maar liefst 1.304 van hen gingen ook in op het aanbod van 
de winnende energieleverancier.

Het stadsbestuur steunt de actie en organiseert drie infoavonden: op maandag 2 september 
in cc ’t Schaliken, op vrijdag 6 september in het Dorpshuis van Noorderwijk en op vrijdag  
13 september in het Dorpshuis van Morkhoven. De infoavonden starten telkens om 19 uur. 
Als u uw eindafrekening van gas en elektriciteit meebrengt, dan maakt het stadsbestuur uw 
inschrijving in orde. Van 2 tot 29 september kunt u zich ook inschrijven bij de milieudienst 
in het administratief centrum.

Meer informatie: milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, milieu@herentals.be
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Herstelling wegdek bij Herentals-Industriezone

Tot slot herstelt het AWV ook het wegdek van de e313 ter hoogte van de afrit Herentals-
Industriezone (afrit 21) in de richting van Hasselt. Daar worden enkele scheuren in het weg-
dek weggewerkt. Tijdens het weekend van 6, 7 en 8 september en tijdens het weekend van 
13, 14 en 15 september moet het verkeer richting Hasselt over één rijstrook rijden. In de 
richting van Antwerpen zijn beide rijstroken open.

De afrit Herentals-Industriezone is tijdens het tweede weekend van september afgesloten. 
Het verkeer rijdt dan verder tot de volgende afrit, Herentals-Oost (afrit 22), en keert daar 
terug om even verderop de afrit Herentals-Industriezone in de richting van Antwerpen te 
nemen.

Veiligheid en minderhindermaatregelen

Het AWV doet er alles aan om de verkeershinder minimaal te houden. Daarom vinden de 
werkzaamheden ’s nachts plaats of tijdens het weekend. Tijdens de weekends werkt de aan-
nemer de klok rond om de uitvoeringstermijn te beperken. Om het werk in alle veiligheid 
te kunnen uitvoeren, geldt er ter hoogte van de vier werfzones een snelheidsbeperking van 
70 kilometer per uur. 

Meer informatie: www.wegenenverkeer.be/werkenE313

Herfst- en winterwandelingen 

de jaarlijkse herfst- en winterwan-
deling staan weer voor de deur te 
trappelen. Van 29 september 2013 
tot 30 maart 2014 kunt u elke zon-
dag onder begeleiding van een gids 
een wandeling maken. De wande-
lingen vertrekken vanuit een He-
rentalse horecazaak en komen hier 
ook terug aan. Er is telkens een kor-
te en een lange wandeling. De wan-
delingen vertrekken stipt om 14.30 
uur en duren ongeveer 2 uur. De ka-
lender van de wandelingen vindt u op www.uitinherentals.be/toerisme of in de brochure, 
verkrijgbaar vanaf half september. Inschrijven is niet nodig en deelname is gratis.

Op 29 september vertrekt de wandeling aan de Toeristentoren (Heistraat). Toerisme Heren-
tals zorgt voor een proevertje. 

Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, 2200 Herentals, 
014-21 90 88, toerisme@herentals.be

ontmoetingsfeest 

Op zaterdag 21 september zijn alle nationaliteiten van de wereld, waaronder natuurlijk ook 
de Belgische, welkom op het grote ontmoetingsfeest in het buurthuis van Diependaal (Mus-
ketstraat 100). Tussen 14 en 18 uur kunt u genieten van een lekker hapje en een interes-
sante babbel. De toegang is gratis. Er is een taxidienst tussen het station en het buurthuis.

Meer informatie: Pol Goris, gsm 0473-33 43 52

offerteoproep voor 
kandidaat-uitbaters van 
de jachthaven van 
Herentals

de vzw Toerisme Herentals is in op-
dracht van de stad Herentals belast 
met de inrichting en de exploitatie van 
de jachthaven van Herentals, gelegen 
aan de Noordervaart. Voor de dage-
lijkse exploitatie doet de vzw via een 
concessieovereenkomst een beroep 
op een zelfstandige uitbater, die de 
functie van havenmeester uitoefent en 
tevens de commerciële uitbating van 
de havencafetaria verzorgt. De huidige 
concessieperiode van negen jaar loopt 
af op 30 april 2014.

daarom schrijft de vzw een offerteo-
proep uit voor kandidaat-uitbaters 
voor een nieuwe concessieperiode van  
1 mei 2014 tot en met 31 maart 2023. 
Kandidaten kunnen vanaf 1 septem-
ber de offerte- en randvoorwaarden 
en een model van concessieovereen-
komst opvragen bij vzw Toerisme  
Herentals, Grote Markt 35, 2200  
Herentals.

Hummeltjeshof  
gesloten op zaterdag

Sinds juli is het Hummeltjeshof geslo-
ten op zaterdag. Er maakten te weinig 
mensen gebruik van de kinderopvang 
op zaterdag, terwijl de personeelskos-
ten tijdens het weekend net extra hoog 
zijn. De zaterdagopening dateerde nog 
van 1979, toen de toenmalige gezins-
raad een kinderopvang oprichtte die 
enkel open was op vrijdag en zaterdag. 
Ondertussen is het Hummeltjeshof uit-
gegroeid tot een volwaardige kinder-
opvang die van maandag tot en met 
vrijdag open is van 7 tot 18 uur.

Meer informatie: Hummeltjeshof, 
Augustijnenlaan 22, tel. 014-23 17 18, 
hummeltjeshof@herentals.be

WeTeNSWAArd
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Waar en wanneer wordt er gewerkt?

Het is de bedoeling om de eerste werf op te starten in de tweede 
helft van september. Tot december wordt er gewerkt vanaf het 
kruispunt met de lichtaartsesteenweg (N134) in Poederlee tot in de 
omgeving van de Watervoort. De Poederleeseweg krijgt daar een 
nieuw wegdek en op het kruispunt Sassenhout wordt de voetgan-
gers- en fietsersinfrastructuur onder handen genomen.

Na de winter, in 2014, volgt de heraanleg van de Poederleeseweg 
in Herentals, de herinrichting van het kruispunt met de Olympiadel-
aan, de vernieuwing van de aansluiting van de Vorselaarsebaan op  
de Olympiadelaan, het aanbrengen van een slemlaag op de fiets-
paden en de vernieuwing van het wegdek in het centrum van  
Poederlee.

Bereikbaarheid

• Tijdens de eerste werkperiode tot december blijft de lichtaartse-
steenweg in Poederlee open voor het verkeer. Het verkeer tussen 
Poederlee en Herentals volgt een omleiding via Lichtaart.

• Voetgangers en fietsers hoeven de omleiding niet te volgen. Zij 
kunnen gebruikmaken van een veilige doorgang op de Poeder-
leeseweg.

• Bewoners kunnen altijd hun woning met de wagen bereiken.

• Handelszaken, openbare gebouwen, bedrijven en sportterreinen 
blijven bereikbaar.

Infovergadering voor inwoners en handelaars

de inwoners en handelaars van Herentals zijn van harte welkom op 
een infovergadering over de werkzaamheden op dinsdag 10 septem-
ber om 20 uur in cc 't Schaliken (Grote Markt 35). Daar krijgen ze 
concrete informatie over de fasering en de mogelijke hinder.

Belangrijk

door de administratieve complexiteit bestaat alsnog de kans dat de 
werkzaamheden niet kunnen starten in de tweede helft van septem-
ber. In dat geval worden ze uitgesteld tot begin 2014. Op de infover-
gadering verneemt u de exacte planning. Zodra er definitieve infor-
matie beschikbaar is, vindt u die ook al op www.wegenenverkeer.be/
N153 en op de website van de stad.

Bereikbaarheidsadviseur voor handelaars en bedrijven

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft voor dit project een 
bereikbaarheidsadviseur aangesteld voor handelaars en bedrijfs-
leiders. Zij kunnen bij Johan Van Loon (Unizo) terecht met vragen 
over de bereikbaarheid van hun handelszaak of bedrijf. Johan geeft 
ook info over wettelijke maatregelen waarop ondernemers een be-

roep kunnen doen bij hinder door een werf in hun buurt. Hij geeft 
praktisch advies in verband met berichtgeving voor klanten en hij 
is verbindingspersoon met de projectingenieurs. Door een bereik-
baarheidsadviseur in te huren wil het Agentschap Wegen en Ver-
keer de ongemakken van de werf voor handelszaken en bedrijven 
zo veel mogelijk helpen te drukken. Johan zal aanwezig zijn op de 
infovergadering over de N153 in september. U kunt hem bereiken via  
johan.vanloon@unizo.be of gsm 0479-69 14 83.

meer informatie

wegen.antwerpen@vlaanderen.be

Heraanleg Poederleeseweg

A

B

C

N153

N123

B

a Poederlee

HereNtals

OnderhOud van n153 in POederlee
In het dorpscentrum van Poederlee krijgt de N153 
over een korte afstand van 500 meter een nieuwe 
wegverharding in asfalt. 

OnderhOud van n153  
tussen herentals en POederlee 
- nieuw wegdek  

Tussen het kruispunt van de N123 in Herentals 
en de N134 in Poederlee krijgt de N153 een 
nieuw wegdek. 

- tijdelijke slemlaag voor fietsers 
In afwachting van de aanleg van een nieuw 
vrijliggend fietspad (in studiefase), wordt 
er een tijdelijke slemlaag op het bestaande 
fietspad aangebracht. Fietsers rijden veiliger en 
comfortabeler.

herinrichting kruisPunt OlymPiadelaan 
- Het kruispunt van de N153 en de Olympiadelaan 

krijgt een andere inrichting. Er komen verkeers-
lichten om de doorstroming te verbeteren. 

- De stad Herentals maakt van de gelegenheid 
gebruik om ook de aansluiting van de 
Vorselaarsebaan op de Olympiadelaan te 
vernieuwen. 

Wat zal er veranderen ?

c

N134

Bereikbaarheidadv_kaart.indd   1 7/05/13   10:35
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VEILIG NAAR SCHOOL
Het nieuwe schooljaar brengt in Herentals duizenden kinderen en 
jongeren in het verkeer. Dat betekent dat we in deze periode extra 
voorzichtig moeten zijn. Het stadsbestuur wil daarom iedereen aan-
moedigen om volgens het STOP-principe naar school te gaan: zo veel 
mogelijk Stappen, Trappen, het Openbaar vervoer nemen en pas in 
laatste instantie de Personenwagen gebruiken.

minder snel, dank je wel!

Een veilige schoolomgeving is enorm belangrijk. Een te hoge snel-
heid verhoogt de kans op ongevallen en zorgt voor een sterk gevoel 
van onveiligheid. Daarom lanceert de politie Neteland de campagne 
‘Minder snel, dank je wel’. Met gevelborden kunnen scholen weg-
gebruikers aansporen om hun snelheid aan te passen in de school-
omgeving.

de stad zorgt ervoor dat de voetpaden en fietspaden van en naar de 
scholen goed onderhouden en net zijn. De uitvoeringsdienst geeft 
de paden een extra veegbeurt en snoeit de bomen en struiken langs 

de weg, zodat er overal voldoende doorgangsruimte is. De zebrapa-
den worden indien nodig opnieuw aangebracht, zodat ze duidelijk 
zichtbaar zijn.

de politie waakt

Ook de politie Neteland steekt een handje toe. Tijdens de eerste 
twee weken van september houdt een dertigtal politiemensen het 
verkeer in het oog aan drukke kruispunten, invalswegen en in de on-
middellijke omgeving van de scholen. Ze wijzen automobilisten, fiet-
sers en voetgangers op hun plichten. Bij het begin van het school-
jaar bezoekt de politie ook alle basisscholen. Daar controleren ze 
alle fietsen op veiligheid en geven ze kleutertjes tips om veilig over 
te steken.

kies de veiligste weg naar school

Het is belangrijk om de schoolroute vooraf bewust te kiezen. De 
veiligste schoolroute is niet altijd de kortste. U kunt dus op eigen 

initiatief een route uitstippelen, die zelfs mag ver-
schillen voor de weg naar en van school. Zorg er 
vervolgens voor dat de fiets van uw kind in orde is. 
U verkent de gekozen schoolroute vooraf een aan-
tal keer samen met uw kind, en u duidt aan waar 
er gevaarlijke plaatsen of goede oversteekplaatsen 
zijn. Uw kind rijdt voorop, rechts naast u, ofwel op 
het rechts gelegen trottoir. Dat laatste mag zolang 
het kind jonger dan negen jaar is en met een kin-
derfiets rijdt.

opgelet met de auto

Als u uw kind met de auto naar school brengt, laat 
u uw kind uitstappen aan de kant van de huizen. U 
kunt het beste iets voorbij de school stoppen. Dan 
stapt uw kind tegen de rijrichting in, met zicht op 
het gevaar. Respecteer de andere weggebruikers 
als u uw wagen aan het parkeren bent. U neemt 
uw kind bij de hand en begeleidt het naar school. 
In de auto draagt iedereen een gordel; de kleinste 
kinderen zitten vast in een autostoel. 

dwing voorrang niet af

Voetgangers hebben voorrang aan het zebrapad, 
ook ten opzichte van fietsers. Toch moeten voet-
gangers uitkijken of zij die voorrang wel krijgen. 
Kinderen moeten weten dat ze enkel mogen over-
steken wanneer een bestuurder stopt. Bij het over-
steken stopt u eerst voor de boordsteen en kijkt 
vervolgens tweemaal na elkaar naar elke kant. Bij 
een kruispunt is dat in alle richtingen. U wacht tot 
naderende bestuurders zijn gestopt, of voorbijge-
reden. Dan steekt u recht en rustig over terwijl u 
afwisselend naar beide kanten kijkt. 

Met dank aan het Verkeerspedagogisch 
Instituut.
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STEDELIJKE ACADEMIES

Stedelijke academie  
voor Beeldende kunst
de Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst opent het nieuwe academiejaar 
met de open dagen op zaterdag 31 au-
gustus en zondag 1 september. Maak 
kennis met de werking van de kindera-
teliers, jongerenateliers en de ateliers 
schilderkunst, beeldhouwkunst, teken-
kunst, vrije grafiek, keramiek en video- 
en animatiekunst. De deuren staan open 
van 10 tot 18 uur. Niet enkel tijdens 
deze open dagen, maar ook tijdens het 
schooljaar staan de leerkrachten u graag 
te woord. Zij nemen u mee op een ont-
dekkingstocht door de wondere wereld 
van de beeldende kunst, haar technie-
ken, vormen en kleuren.

Inschrijven

Inschrijven voor de verschillende oplei-
dingen kan via het inschrijvingsformulier 
op www.uitinherentals.be/kunstacade-
mie of op het secretariaat van de aca-
demie. Het secretariaat is op 26, 27, 28 
en 31 augustus en op 1 september open 
van 10 tot 18 uur. Vanaf 2 september 
kunt u er terecht op maandag, dinsdag 
en woensdag van 13 tot 22 uur en op za-
terdag van 9 tot 13.30 uur.

Het inschrijvingsgeld voor de kinder- en 
jeugdateliers bedraagt 67 euro (vermin-
derd tarief: 46 euro). Voor de hogere 
graad en de specialisatiegraad betaalt u 
206 euro (verminderd tarief: 121 euro). 
Wie een Vrijetijdspas heeft, volgt de les-
sen tegen een sterk verminderd tarief. 
Breng bij de inschrijving uw identiteits-
kaart of sis-kaart mee.

Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 77, 
tel. 014-28 51 55
tekenacademie@herentals.be
www.uitinherentals.be/kunstacademie

Stedelijke academie voor muziek, Woord en dans

muziek
In de afdeling muziek 
kunt u bijna alle instru-
menten leren bespelen: 
van doedelzak tot viool, 
van elektrische gitaar tot 
drums. Kinderen tussen 
acht en twaalf jaar star-
ten het eerste jaar met 
tweeënhalf uur alge-
mene muzikale vorming 
(AMV) per week. Vanaf 
het tweede jaar komt 
daar een uur instrument- 
of zangles bij. 

Wil uw kind graag al in 
het eerste jaar starten 
met instrumentlessen? dat kan! Met het project Musi’X krijgen de leerlingen wekelijks 50 minu-
ten instrumentles en twee maal 50 minuten algemene muzikale vorming (AMV). De lessen vinden 
plaats in de hoofdschool in Herentals. Schrijf snel in want voor kinderen is het aantal deelnemers 
beperkt.

Als u twaalf jaar of ouder bent, krijgt u sowieso vanaf het eerste jaar een uur instrument- of zang-
les per week. De AMV-les duurt 100 minuten.

Volgt u liever geen algemene muzikale vorming, maar wilt u wel alles te weten komen over muziek 
en muziek leren beluisteren? Dat kan in de optie algemene muziekcultuur.

Woord
Wilt u graag teksten leren voordragen of toneelspelen? dan kunt u terecht in de woordafdeling 
van de academie. Kinderen vanaf acht jaar volgen een uur algemene verbale vorming per week. 
Jongeren vanaf veertien jaar en volwassenen volgen ook lessen voordracht, toneel of welspre-
kendheid (samen twee uur per week).

dans
Kinderen uit het eerste tot en met het zesde leerjaar kunnen een klassieke dansopleiding volgen 
aan de academie. De zes- en zevenjarigen volgen een uur les per week. Leerlingen vanaf acht jaar 
krijgen twee uur les per week: een uur voor ballettechniek en een uur voor jazztechniek of het 
oefenen voor optredens.

Inschrijven
Inschrijven voor de verschillende opleidingen kan via het inschrijvingsformulier op www.samwd-
herentals.be of op het secretariaat van de academie. Het secretariaat is van 26 tot 30 augustus 
open van 14 tot 19 uur. Vanaf 2 september kunt u er terecht op werkdagen van 15 tot 20 uur 
(woensdag vanaf 12 uur) en op zaterdag van 9 tot 13 uur. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 67 euro (verminderd tarief: 46 euro) voor leerlingen geboren in 
1996 of later, en 206 euro (verminderd tarief: 121 euro) voor leerlingen geboren in 1995 of vroe-
ger. Wie een Vrijetijdspas heeft, volgt de lessen tegen een sterk verminderd tarief. Breng bij de 
inschrijving de identiteitskaart of de Kids-ID van de in te schrijven leerling mee.

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Hikstraat 28, tel. 014-21 33 05
samwd@herentals.be, www.samwdherentals.be



september 20138

ontmoetingsplek de Cirkel

Voortaan is iedereen elke dinsdag en donderdag van 13 tot 17 uur welkom in De Cirkel. U kunt 
er even tot rust komen, mensen ontmoeten, de krant lezen of iets drinken. De ontmoetings-
ruimte ligt vlak naast de ingang van de Kringwinkel (Lierseweg 132/A). Ze is volledig ingericht 
met tweedehandsmeubels, die u ook kunt kopen. De Cirkel is een initiatief van het Herentalse 
OCMW. Bij groepswerkers Katrien, Lieze, Marian en Pol kunt u uw verhaal kwijt. Zij geven u 
informatie, helpen u of verwijzen u door.

Meer informatie: Fons Michiels, voorzitter@ocmwherentals.be, gsm 0475-56 10 32

digidak zoekt vrijwilligers 

digidak organiseert eenvoudige computerlessen en oefenmomenten voor mensen zonder compu-
terkennis. Voor het begeleiden daarvan zoekt Digidak vrijwilligers die hun computerkennis willen 
delen met beginners. In Herentals is Digidak actief in computerlokaal ’t Peeseeke (Campus Spiegel-
fabriek, Lierseweg 132/A). Wilt u graag deel uitmaken van de toffe groep vrijwilligers en kunt u zich 
enkele uren per week vrijmaken? Neem dan contact op met Digidak via info@digidak.be.

Meer informatie: www.digidak.be

de klus-en-verhuisdienst van de kringwinkel zuiderkempen 

De klus-en-verhuisdienst van de Kringwinkel Zuiderkempen is er voor men-
sen die zorg- of hulpbehoevend zijn, ouder dan 55 jaar zijn of het finan-
cieel moeilijk hebben (OMNIO-statuut, leefloon, schuldbemiddeling, 
budgetbegeleiding of verhoogde tegemoetkoming). De medewerkers 
van de klus-en-verhuisdienst voeren allerlei klusjes uit in uw huis en 
in uw tuin. U kunt hen bijvoorbeeld vragen om een lekkende kraan 
te repareren, schilderwerk uit te voeren, stopcontacten vast te zetten, 
dakgoten te ruimen, handgrepen te installeren, het gras te maaien, een 
kippenhok te monteren, licht snoeiwerk uit te voeren, sneeuw te rui-
men of zelfs boodschappen te doen. Ook als u gaat verhuizen, kunt u 
een beroep op hen doen.

Zorg- of hulpbehoevenden en 55-plussers betalen een tarief van 21,20 euro per uur per persoon. 
Bij grotere of weerkerende opdrachten is er een voordeeltarief van 18,02 euro per uur. Personen 
met beperkte financiële middelen betalen 11,66 euro per uur per persoon. Het is het OCMW dat 
bepaalt of u in aanmerking komt voor dit tarief. U betaalt ook de vervoerskosten en de kostprijs 
van de gebruikte materialen. Vooraf ontvangt u een duidelijke, vrijblijvende offerte.

U kunt uw aanvraag indienen bij het OCMW. De medewerkers bekijken uw situatie en nemen 
contact op met de klus-en-verhuisdienst. 
Inwoners van Noorderwijk kunnen op 
dinsdag tussen 9.30 uur en 10.30 uur ook 
langsgaan in het Dorpshuis (Ring 26). In-
woners van Morkhoven kunnen op dins-
dag tussen 11 en 12 uur langsgaan in het 
Dorpshuis van Morkhoven (Dorp 1). Als 
u ouder bent dan 55 jaar of hulpbehoe-
vend bent, kunt u ook rechtstreeks een 
klus aanvragen via tel. 014-22 15 38 of 
klusenverhuis@dekringwinkelzuider-
kempen.be.

Meer informatie: OCMW Herentals, 
Nederrij 133/A, tel. 014-24 66 66

SOCIO

nieuwe dienstverlening 
in Herentals: Strijkpunt 
’t Gerief

Op 1 juni opende het sociale bedrijf ’t 
Gerief een nieuw strijkpunt. Voortaan 
kunt u uw wasmand met strijk afge-
ven in het hoofdkantoor in Herentals 
(Lichtaartseweg 22). U kiest zelf wat u 
laat strijken en hoe vaak u langskomt. 
Het strijken gebeurt door opgeleide 
strijksters en met professionele appa-
ratuur. Voor één uur strijken betaalt 
u één dienstencheque (dat is bijvoor-
beeld: drie hemden, twee lange broe-
ken, een T-shirt en een groot tafella-
ken).

een dienstencheque is een voordelig 
betaalmiddel dat u kunt aanvragen 
bij Sodexo. Per cheque betaalt u 8,50 
euro. Dat bedrag kunt u fiscaal inbren-
gen, zodat een uur strijken of schoon-
maken nog maar 5,95 euro kost. Dien-
stencheques die u aankoopt vanaf 1 
januari 2014 kosten 9 euro, en 6,30 
euro na belastingvermindering. Het 
maximumbedrag waarop deze belas-
tingvermindering geldt, bedraagt sinds 
1 juli 2013 1.350 euro per persoon per 
jaar.

Meer informatie: tel. 014-28 57 57, 
info@tgerief.be, www.tgerief.be of 
bel naar 014-28 57 57. 
U mag ook mailen naar 
info@tgerief.be. 
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PWa maakt grafstenen schoon

In de aanloop naar Allerheiligen maken de medewerkers van het Plaatselijk Werkgelegen-
heidsagentschap (PWA) grafstenen schoon. Een grondige schoonmaakbeurt van een enkele 
grafsteen kost 6 euro. De kostprijs voor familiegraven kunt u bespreken op het PWA-kantoor. 
Om van deze dienst gebruik te maken, moet u uiterlijk op 7 oktober een aanvraag indienen.

Meer informatie: PWA-Herentals, Molenvest 21, tel. 014-24 89 60, pwa.herentals@skynet.be

Lezing over palliatieve zorg 

Op vrijdag 20 september organiseert de Herentalse vrouwenraad in samenwerking met Vorming-
plus Kempen een lezing over palliatieve zorg. De spreker is Jan Van Hout, adjunct-coördinator van 
het Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout (PNAT). Alle vrouwen van Herentals, Noorderwijk 
en Morkhoven zijn om 13.30 uur welkom op deze informatiemiddag in het Fundatiehuis (Begijnhof 
27). De toegang is gratis. 

Meer informatie: Louisa van Sand, tel. 014-22 00 55

Infoavond over dementie 

Op woensdag 18 september kunt u een voordracht bijwonen over dementie. Iedereen is van 20 tot 
22 uur welkom in het WELL2DAY-centrum (Zandstraat 42). De toegang is gratis. De voordracht is 
een organisatie van de socialistische vrouwenvereniging VIVA, in samenwerking met Vormingplus 
Kempen. 

SOCIO

Leen goedkoop of 
renteloos voor energie-
besparende maat-
regelen in uw woning

Is uw oude stookketel aan vervanging 
toe? Wilt u investeren in isolatie of 
hoogrendementsglas? Via EnergieK, 
de goedkope energielening van IOK, 
kunt u uw ideeën voordelig uitvoeren. 
Als eigenaar, huurder of verhuurder 
kunt u tegen een interestvoet van 2 
procent maximaal 10.000 euro lenen 
voor energiezuinige aanpassingen aan 
uw woning. Opgelet: als huurder moet 
u het akkoord hebben van uw verhuur-
der voor u aanpassingen doet.

Zelfs renteloos lenen is mogelijk. Voor 
sommige mensen is dit de enige ma-
nier om energiebesparende maatre-
gelen te kunnen uitvoeren. U komt in 
aanmerking voor een renteloze lening 
als u recht hebt op een verhoogde 
tegemoetkoming uit de ziekteverze-
kering, een laag inkomen hebt of in 
schuldbemiddeling of budgetbeheer 
bent bij het OCMW.

Investeren in energiebesparende 
maatregelen blijft ook in 2013 renda-
bel. Vorig jaar werd de fiscale aftrek 
voor energiebesparende maatregelen 
afgeschaft, behalve die voor dakiso-
latie in een bestaande woning. Heel 
wat mensen denken nu dat investeren 
in energiebesparing niet meer loont, 
maar dat klopt niet. U kunt nog steeds 
premies aanvragen bij netbeheerder 
Eandis en bij de Vlaamse overheid. Bo-
vendien kunt u veel geld besparen op 
uw energiefactuur door nu te investe-
ren. Meer informatie over de premies 
vindt u op www.energiesparen.be en 
bij de milieudienst in het administra-
tief centrum.

Meer informatie en aanvragen: IOK, 
Ellen Vanhoudt, tel. 014-57 42 79
(9-12 uur), ellen.vanhoudt@iok.be, 
www.iok.be 

az Herentals zoekt vrijwilligers

Wie in een ziekenhuis terechtkomt, wordt voor een groot deel afhankelijk van anderen. De 
verpleegkundigen doen hun uiterste best om de patiënten met warmte en liefde te omrin-
gen. Maar de werkdruk ligt hoog en de zorg wordt alsmaar complexer, waardoor ze soms 
niet genoeg tijd hebben. Om de patiënten die extra aandacht te geven die ze nodig hebben, 
is het AZ Herentals op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Als vrijwilliger biedt u patiënten 
een luisterend oor, helpt u hen bij maaltijden en wandelingen, begeleidt u hen naar consul-
taties of houdt u hen gewoon gezelschap.

Meer informatie: Liesbet Luyten, diensthoofd patiëntenbegeleiding, 
tel 014-24 62 48, liesbet.luyten@azherentals.be

dag tegen kanker in het az Herentals

Naar jaarlijkse gewoonte neemt het AZ Herentals deel aan Dag Tegen Kanker. Op donderdag 
12 september kunnen kankerpatiënten in het ziekenhuis deelnemen aan verwensessies en 
workshops. In het praatcafé kunnen ze genieten van een drankje en hapje terwijl ze lotge-
noten, vrijwilligers en zorgverleners ontmoeten.

Meer informatie: Sofie Anthonis, tel. 014-24 61 82, sociale.dienst@azherentals.be

Lezing over voeding en kanker

Op dinsdag 10 september om 19.30 uur kunt u in de personeelseetzaal van het AZ Herentals 
terecht voor een lezing van de oncodiëtisten. Zij vertellen u meer over de relatie tussen 
voeding en kanker en maken het onderscheid tussen de feiten en de fabels. Deelname aan 
deze lezing is gratis. Inschrijven kan tot en met 6 september.

Meer informatie en inschrijvingen: tel. 014-24 61 94, dieetkeuken@azherentals.be
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OPENINGSFEEST CC 'T SCHALIKEN

Traditiegetrouw opent cc 't Schaliken het cultuurseizoen met een groot feest. Tussen 14 en 17 uur krijgt u een voorsmaakje van wat het 
nieuwe seizoen te bieden heeft. Kinderen kunnen zich uitleven tijdens familievoorstellingen of kunnen langsgaan bij de grimestand en de bal-
lonplooier. Het feest vindt plaats op het buitenplein, in de schouwburg en op de Grote Markt. Bij slecht weer verhuizen de buitenactiviteiten 
naar de foyer. Alle optredens zijn gratis.

zondag 29 september

de Ganzenfanfare 
Op de Grote Markt en het buitenplein om 13.45 uur, 14.30 uur, 15.30 uur en 16.30 uur
duur: 20 minuten

Met tromgeroffel, gefluit, gegak en andere muzikale klanken marcheert de Ganzenfanfare 
door de straten. De schitterende stoet met ganzen die op de maat van de muziek marcheren, 
brengt zowel jong als oud in verrukking.

Blackie and the oohoos 
In de schouwburg om 14 uur en 15.30 uur
duur: 35 minuten

Blackie and the Oohoos creëren met hun psychedelische droom-pop en geheimzinnige folk 
een bevreemdende muzikale wereld.

Sylvie Huysman (3+) 
In de schouwburg om 15 uur en 16.30 uur
duur: 25 minuten

Sylvie Huysman en Céline Verhaeghe vermaken het jonge publiek met dansjes en metershoge 
sprongen. De magie die normaal gezien enkel mogelijk is door trucage, voeren zij werkelijk uit.
In de familievoorstelling Kubuzz halen ze rare toeren uit in een mysterieuze kubus. Ze stijgen 
op, staan op één hand, ze dansen en springen. Ze verdwijnen en verschijnen. Maar er gebeu-
ren nog andere vreemde dingen ... en dat is normaal als je in een vreemde wereld woont.

martHa!tentatief & theater FroeFroe (6+) 
Op het buitenplein om 14 uur, 15 uur en 16 uur
duur: 20 minuten

MartHa!tentatief en Theater froefroe slaan de handen in mekaar voor het straattheaterstuk 
Aangespoeld, een moderne parabel gebaseerd op Gullivers reizen, gekatapulteerd naar de 
hedendaagse grootstad.

Collectif malunés 
Op de Grote Markt om 14.30 en 16.30 uur
duur: 40 minuten
 
Vier bewoners van een bonte caravan doen zichzelf en elkaar de lucht in vliegen. Nu eens van 
het dak van hun caravan, dan weer via een dansende bank naar een trapeze. Circus zonder 
onder of boven! 
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Scala – Black moon 
Avant-première
donderdag 19 september om 20 uur in de schouwburg

de voorstelling Scala – Black Moon 
die cc ’t Schaliken programmeert 
op 13 oktober is uitverkocht. Scala 
& Kolacny organiseren een avant-
première van deze voorstelling op 
donderdag 19 september om 20 
uur in de schouwburg. 

Toegang: 24 euro / 21 euro 
(Vriendenprijs)

Il Gardellino o.l.v. marcel Ponseele 
Musica divina – festival van Vlaanderen
Zaterdag 28 september om 20 uur in de Sint-Waldetrudiskerk

Op het programma staat werk van Johann Sebastian Bach, die in zijn tijd de cantate totaal ver-
nieuwde en naar een hoger niveau tilde. De muzikale begeleiding gebeurt door de Belgische Bach-
specialisten van Il Gardellino. Al meer dan twintig jaar is dit barokensemble een vaste waarde in 
de wereld van de oude muziek.

Toegang: 18 euro / 15 euro (Vriendenprijs)

TeNTOON

Info en tickets: 

Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30

renaat Veris
Septemberdagen
Van zaterdag 31 augustus tot en met 
zondag 22 september in kasteel le Paige
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Voor de openingsexpositie van de Sep-
temberdagen in kasteel le Paige kon 
organisator vzw Ter Vesten renaat Ve-
ris strikken. Het werk van Renaat Veris 
wordt gekenmerkt door een natuurge-
trouwe poëtische vormgeving. Met tra-
ditionele thema’s wil hij niet breken, hij 
wil ze daarentegen plooien en opnieuw 
bezielen. Hierdoor krijgt zijn oeuvre een 
machtige en overtuigende klank die 
geen vrede neemt met louter de uiter-
lijke schijn.

 

Werner engelen  
The Social Network As It 
Was Supposed To Be 
Van zaterdag 21 september tot en met 
zondag 13 oktober in de lakenhal
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Soms lijkt het alsof we enkel in een vir-
tuele wereld leven: van achter onze 
computerschermen hebben we contact 
met onze zogenaamde ‘vrienden’. Vrien-
den die we gemakkelijk toevoegen op 
facebook maar die we eigenlijk alsmaar 
minder vaak echt kennen. Werner Enge-
len wil in deze expositie een kritisch ant-
woord bieden op deze evolutie. Binnen 
de grenzen van een typisch Kempens 
dorp startte hij zijn zoektocht naar de 
authenticiteit van mensen.

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
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Feesteditie
Open Monumentendag, het grootste culturele eendagsevenement 
van Vlaanderen, zet elk jaar op de tweede zondag van september het 
onroerend erfgoed in de kijker. Op zondag 8 september vieren we de 
vijfentwintigste editie van de Open Monumentendag. Het thema van 
deze jubileumeditie is ‘het beste van Open Monumentendag'. Het He-
rentalse Open Monumentendagcomité stelde een breed programma 
samen, met het Begijnhof en de Lakenhal met de belforttoren als 
speerpunten.

op bezoek  
Van 10 tot 18 uur kunt u de belforttoren aan de Lakenhal bezoeken. 
Een bezoek duurt ongeveer een kwartier. Omwille van het comfort en 
de veiligheid mogen er groepjes van vijf personen tegelijk de toren in. 
Daarom is inschrijven verplicht. Dat kan telefonisch op 014-21 90 88 of 
per mail via toerisme@herentals.be. Vermeld in uw mail duidelijk uw 
naam en telefoonnummer, het aantal personen waarmee u wilt komen 
en het uur van uw voorkeur. De medewerkers van de dienst toerisme 
bevestigen uw inschrijving dan zo snel mogelijk. 
Op het Begijnhof kon het comité niet om de fraaie Sint-Cathari-

nakerk heen. De kerk is open van 13 tot 18 uur. Er is doorlopend  
een gids aanwezig. U kunt ook een kijkje nemen in het vroegere  
Begijnhofmuseum. De restauratie van het gebouw is in een  
vergevorderd stadium. Aan de hand van grote foto’s van het oude 
interieur kunt u een vergelijking maken tussen de toestand van  
het gebouw voor en na de restauratie.

de Bovenpoort is open van 13 tot 18 uur. De poort werd in 2006 
grondig gerestaureerd. Aan de hand van een infopaneel komt u 
meer te weten over de ontstaansgeschiedenis.

Heemkring Nortrevic nodigt u uit om tussen 10 en 18 uur een  
bezoek te brengen aan de Sint-Bavokerk in Noorderwijk. U kunt er 
de toren van de kerk beklimmen en een kleine tentoonstelling be-
zoeken.

op wandel  
de Vestenwandeling start om 10 uur aan kasteel le Paige (Nederrij 
135). Onder begeleiding van een ervaren gids gaat u op zoek naar 
restanten van de historische stadsomwalling. De wandeling brengt 
u langs de stadspoorten, maar ook langs minder voor de hand  
liggende plekken.

Om 14 uur vertrekt aan het administratief centrum (Augustijnen-
laan 30) een themawandeling over de smederijen van de fami-
lie Van aerschot. In de negentiende en begin twintigste eeuw 
drukte deze familie haar stempel op het maatschappelijk leven in  
Herentals. Behalve industriële producten maakten deze ijzergieters 
ook siersmeedwerk.

Deelnemen aan de wandelingen is gratis. 
Inschrijven is niet nodig.

OPeN MONUMeNTeNdAg
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tentoonstelling
In de Lakenhal loopt van 10 tot 18 uur een tentoonstelling met als 
thema ‘vijfentwintig jaar zorg voor monumenten’. Aan de hand van 
foto’s, teksten, maquettes en filmfragmenten tonen we u de evolutie 
van de monumenten in Herentals. De bijbehorende brochure laat zien 
hoe er zorg gedragen wordt voor onze waardevolle gebouwen.
de tentoonstelling is ook open van woensdag 11 september tot en 
met zaterdag 14 september, telkens van 14 tot 17 uur.

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

montmartre op het Begijnhof  
Op de Open Monumentendag brengt de Herentalse cultuurraad de 
sfeer van Montmartre naar het Begijnhof. Tussen 11 en 18 uur kunt 
u kunstenaars uit allerlei disciplines aan het werk zien. De accordeon-
spelers van de muziekacademie zorgen voor de gepaste muziek. In het 
Fundatiehuis kunt u een fototentoonstelling bezoeken. De toegang is 
gratis.

zoem zoem zoem … 
Montmartre wordt dit jaar uitgebreid met 
een literair luik, het zogenaamde Zoem Zoem 
Zoem …-festival. Van 14 tot 23 uur kunt u in 
de tuin van het fundatiehuis genieten van po-
ezie, kleinkunst en literatuur. Dichters, schrij-
vers en singer-songwriters uit heel Vlaan-
deren laten u genieten van hun kunnen. De 
toegang is gratis.

open dag in het Convent 
Op zondag 8 september kunt u van 13 tot 17 uur ook een kijkje nemen 
in dienstencentrum Het Convent (Begijnhof 17). In de cafetaria kunt u 
iets eten en iets drinken. Vijfenvijftigplussers kunnen zich inschrijven 
voor de taal- en computercursussen en voor activiteiten zoals knippen 
en naaien, bloemschikken, kalligrafie en fotografie. 

Nieuwe cursussen vanaf september:
• duits voor beginners op maandag van 10 tot 12 uur
• Spaans voor beginners op donderdag van 13.30 uur tot 15 uur
• Spaans voor beginners vervolg op donderdag van 15 tot 16.30 uur
• Spaans III (kleine voorkennis van de Spaanse taal nodig) op vrijdag 

van 10 tot 12 uur
• Fotograferen met de Compact/Reflex op vrijdag van 9.30 uur tot 12 

uur
• Computercursus voor beginners (8 lessen) op maandag van 9.30 uur 

tot 12 uur in het dienstencentrum en in het dorpshuis van Noorder-
wijk

• Computercursus vervolg (10 lessen) op maandag van 13.30 uur tot 
16 uur in het dienstencentrum en op dinsdag van 9.30 tot 12 uur in 
het dorpshuis van Noorderwijk

• Bloemschikken op vrijdag van 13.30 uur tot 16 uur

Meer informatie: Het Convent, Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, 
dienstencentrum@ocmwherentals.be

open dag Sint-Sebastiaansgilde 
de Sint-Sebastiaansgilde houdt tijdens de Open Monumentendag een 
open dag. In de Gildekamer op het Begijnhof kunt u van 13.30 uur tot 
18.30 uur demonstraties handboog bijwonen en zelf een pijltje trek-
ken. Proef ook eens van een smoutebol, een pannenkoek of een gebak-
ken haring met een gildebiertje erbij. De toegang is gratis en iedereen 
is welkom.

Meer informatie: www.sintsebastiaan-herentals.be, 
joannamoons@telenet.be

OPeN MONUMeNTeNdAg

Vredesweek 2013

Van 21 september tot 2 oktober is het Vlaamse Vredesweek. Onder 
de sloganv 'Ontmoeten doet er toe!' willen de organisatoren ieder-
een aanmoedigen om samen te komen en met elkaar te praten, 
ongeacht de afkomst, opleiding, godsdienst, politieke overtuiging 
of seksuele voorkeur van de ander. In Herentals zijn er verschillende 
ontmoetingsruimtes waar iedereen welkom is. Kom dus gerust eens 
langs tijdens de Vredesweek. De deuren staan voor u open op dins-
dag 24 september en op dinsdag 1 oktober.

de dorpel (Sint-Waldetrudisstraat 37) is een ontmoetingsplaats met 
een gevarieerd aanbod aan activiteiten en diensten zoals kleding, 
voeding en ontspanning. Er is gelegenheid voor een persoonlijk ge-
sprek, een luisterend oor en een gezellige babbel. U bent welkom 
tussen 13 en 16.30 uur.
den Babbelhoek (Nederrij 115) is een praatgroep voor mensen die 
Nederlandse les hebben gevolgd en die graag andere mensen willen 
ontmoeten om samen te oefenen. U bent welkom tussen 12.30 uur 
en 15 uur.
de Cirkel (lierseweg 132) is een ontmoetingsplek waar het OCMW 
iedereen de kans wil geven om tot rust te komen, te praten of ideeën 
voor te stellen. U bent welkom tussen 13 en 17 uur.
dienstencentrum ’t Convent (Begijnhof 17) organiseert vorming 
en ontspanningsactiviteiten voor 55-plussers. In de cafetaria mag u 
altijd langskomen om mensen te ontmoeten. U kunt er ook terecht 
met vragen over sociale dienstverlening. U bent welkom tussen 13 
en 17 uur.
Buurthuis diependaal (Musketstraat 100) streeft samen met de 
wijkbewoners naar een aangename buurt waar voor jong en oud van 
alles te beleven valt en waar iedereen zich goed voelt. Op dinsdag-
namiddag organiseert het buurthuis een hobbyclub. U bent welkom 
van 13 tot 16 uur.
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SPOrT

nordic walking

Vanaf 17 september kunt u elke dinsdag 
deelnemen aan de lessen Nordic wal-
king. Zowel geoefende wandelaars als 
wandelaars zonder ervaring zijn om 10 
uur welkom aan de kassa van het Ne-
tepark. De wandelingen eindigen rond 
12 uur. Op 17 en 24 september zijn er 
initiatielessen. Deelnemen is gratis en 
vooraf inschrijven is niet nodig. Hebt u 
zelf geen stokken, dan kunt u er huren 
voor 2 euro per les.

Scholenveldloop 
Op dinsdag 24 september vindt de 
jaarlijkse scholenveldloop plaats. Alle 
Herentalse basisscholen en klassen ne-
men deel. De veldloop start om 9 uur 
en eindigt omstreeks 11.45 uur. Sup-
porters zijn van harte welkom in het 
Netepark. De scholenveldloop is een 
organisatie van het stadsbestuur in sa-
menwerking met AC Herentals, BLOSO 
en de stichting Vlaamse Schoolsport.

europees  
kampioenschap squash
Van 4 tot en met 
7 september 
verwelkomt de 
Vlaamse Squash-
federatie de beste 
squashspelers van 
europa voor het 
europees indi-
vidueel kampi-
oenschap 2013. De wedstrijden vinden 
plaats in het Vlaamse squashcentrum 
aan het BlOSO-centrum (Vorselaarse-
baan 62). De toegang is gratis. Kom dus 
gerust eens langs om kennis te maken 
met deze sport. 

Meer informatie: 
tel. 014-85 96 01, www.vsf.be

Sportkampen
Op 28, 29, 30 en 31 oktober kunnen kinderen en jongeren van zes tot veertien jaar deelnemen 
aan sportkampen. Inschrijven kan vanaf maandag 23 september om 9 uur met het inschrijvings-
formulier op www.uitinherentals.be/sportkampen.

Start to Swim  
Zwemmen is goed voor uw conditie, figuur en humeur. Maar hoe begint u eraan? En nog be-
langrijker: hoe houdt u het vol? Start to Swim geeft u een duwtje in de rug. Tien weken lang 
krijgt u begeleiding, technische tips en advies van ervaren lesgevers. U mag gebruikmaken van 
het zwem- en lesmateriaal van het Netepark. De lessenreeks start op dinsdag 17 september. Er 
zijn trainingssessies op dinsdag van 21 tot 22 uur en op zaterdag van van 11 tot 12 uur. Wie de 
reeks met succes afrondt, behaalt een trimdiploma. Deelnemen kost 75 euro met en 25 euro 
zonder twintigbeurtenkaart. Inschrijven kan vanaf woensdag 4 september aan de kassa van 
het Netepark.

Golflessen voor 50-plussers 
BLOSO heeft de golfsport verkozen als ‘sport van het jaar 2013’. In het kader van deze campagne 
organiseert het stadbestuur, samen met Golfclub Witbos, golfinitiaties voor vijftigplussers. De 
lessen vinden plaats op woensdag 4, 11, 18 en 25 september van 11 tot 12 uur in Golfclub Wit-
bos. Deelnemen kost 5 euro per les. Het materiaal kunt u lenen bij de club. Inschrijven kan via  
www.uitinherentals.be/sportelen-voor-senioren.

Sportinfrastructuur
De uurschema’s voor het nieuwe sportseizoen zijn opgemaakt. Er zijn nog enkele uren vrij in De 
Vossenberg en in de sporthal van Morkhoven. Geïnteresseerden nemen contact op met de sport-
dienst.

aquaprogramma najaar 2013 
Aquafit is de ideale sport om uw conditie te verbeteren en uw spieren te verstevigen. In het 
water doet u oefeningen uit de fitnesszaal op een veilige en ontspannende manier. De aqua-
activiteiten starten in de week van 16 september. Hieronder vindt u het aangepaste programma:

Maandag  15.20-16.05 Aquagym senioren
 16.15-17.00 Aquagym senioren
Dinsdag  19.00-19.50  Aquafitness
 19.00-19.50 Aqua andersvaliden
 20.00-20.50 Aquasculp
Woensdag  20.00-20.50  Aquajogging
 21.00-21.50 Aquafitness
Donderdag 20.00-20.50 Aquasculp
 21.00-21.50 Dynamische relaxatie - nieuw
Vrijdag  09.00-09.50 Aquafit senioren
 15.00-16.00 G-aquagym

Meer informatie: www.uitinherentals.be/aquafit

Seniorenfitness 
Sporten is gezond, ook voor senioren. Het houdt de gewrichten soepel en voorkomt hartpro-
blemen en chronische ziektes als diabetes en osteoporose. Wilt u zich ook fit en gezond voelen? 
Aarzel niet en kom vanaf 18 september naar de wekelijkse fitnesslessen voor senioren. De lessen 
vinden plaats op woensdag van 10 tot 11 uur in de gymzaal van sportcomplex De Vossenberg. De 
meest uiteenlopende lenigheids- en krachtopbouwende oefeningen komen aan bod. U doet mee 
aan uw eigen tempo. Deelnemen kost 2,20 euro per les.
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WeeK VAN de SPOrTClUB
Van 7 tot 15 september vindt de vijfde editie van de Week van de 
Sportclub plaats. Tijdens deze week zetten duizenden sportclubs in 
Vlaanderen hun deuren open. Zin om een kijkje te komen nemen of 
mee te sporten? Hieronder vindt u het aanbod van de Herentalse 
sportverenigingen.

atletiekclub Herentals 

• dinsdag 10 september van 19 tot 21 uur – iedereen behalve joggers
• donderdag 12 september van 18.30 uur tot 19.30 uur – joggers
• donderdag 12 september van 19 tot 20.30 uur – miniemen (geboren 

in 2000 en 2001)
• vrijdag 13 september van 19 tot 21 uur – iedereen behalve joggers 

en miniemen

Atletiekpiste BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60
Meer informatie: achl@val.be, tel. 014-65 29 19, gsm 0478-84 96 26

Iesport (Infantiele encefalopathie) 

• zaterdag 7 september van 13.30 uur tot 15.30 uur – tafeltennis , cur-
ling en boccia voor mensen met een motorische handicap

Sporthal De Vossenberg, Markgravenstraat 93
Meer informatie: jodb@telenet.be, gsm 0485-73 21 37

koninklijke Herentalse Basketbalclub 

• dinsdag 10 september van 17.45 uur tot 19.30 uur – kinderen uit het 
5de en 6de leerjaar

• woensdag 11 september van 16.30 uur tot 18 uur – kinderen uit het 
3de en 4de leerjaar

• donderdag 12 september van 17 tot 18 uur – alle kinderen uit het 
lager onderwijs (tijdens dit uur wordt vooral aandacht besteed aan 
balvaardigheid en bewegingsleer)

Koninklijk Technisch Atheneum, Augustijnenlaan 32
Meer informatie: jozef.dankers@skynet.be, tel. 014-22 46 67

makoto ryu Ju Jutsu Herentals  

• maandag 9 september van 19.30 tot 21.30 uur – jongeren vanaf 14 
jaar

• zaterdag 7 en 14 september van 9 tot 10.30 uur – jongeren vanaf 14 
jaar

• zaterdag 7 en 14 september van 10.30 tot 11.30 uur – kinderen van 
7 tot 15 jaar

BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60
Meer informatie: bestuur@makotoryuherentals.be, tel. 014-70 38 76

okinawa karate   

• dinsdag 10 en donderdag 12 september van 18.30 uur tot 19.30 uur 
– kinderen vanaf 7 jaar

• dinsdag 10 en donderdag 12 september van 19.30 uur tot 21.30 uur 
– jongeren vanaf 13 jaar

Sporthal De Vossenberg, Markgravenstraat 93 (dinsdag)

BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan 60 (donderdag)
Meer informatie: fransvandevel@hotmail.com, gsm 0474-36 54 07

Schuttervereniging koninklijke aloude 
Sint-Sebastiaansgilde    

• dinsdag 10 september en donderdag 12 september van 18 tot 20 
uur – iedereen vanaf 12 jaar

Begijnhof (ingang naast Convent)
Meer informatie: ludo.boeckx3@telenet.be, gsm 0498-56 44 22

De Week van de Sportclub is een organisatie van BLOSO, in samenwer-
king met de gemeentelijke sportdiensten, de sportclubs, ISB en de vzw 
Vlaamse Sportfederatie.

Meer informatie
Sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, 
tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be

Sporten tegen kanker
Op zondag 22 september organiseert het 29 Bataljon logistiek de 
dertiende editie van Sporten Tegen Kanker. De opbrengst gaat naar 
het Olivia Hendrickx Research Fund. U kunt deelnemen aan veld-
toertochten, wegritten, familiefietstochten, wandelingen en een 
natuurloop. De plaats van vertrek en aankomst is het militaire do-
mein Den Troon (Bevrijdingsstraat 31 in Grobbendonk). Deelnemen 
kost 4 euro in voorverkoop en 5 euro aan de kassa.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Hans Horemans, tel. 0477-69 76 17, 
hans.horemans@mil.be, www.29bataljonlogistiek.be

Start to run met aC Herentals
De jogcursus van AC Herentals start op maandag 23 september. 
Samen met een gediplomeerd begeleider werkt u aan uw conditie, 
zodat u na twaalf weken vijf kilometer aan een stuk kunt lopen. De 
jogcursus staat open voor iedereen vanaf 15 jaar. De lessen vin-
den plaats in het BLOSO-centrum (Vorselaarsebaan 60), telkens op 
maandag en donderdag om 19.30 uur. Inschrijven kan tijdens het in-
fomoment op donderdag 19 september om om 20 uur in het Bloso-
sporthotel. Deelnemen kost 25 euro.

Meer informatie: Jos Van de Water, tel. 014-23 49 99, 
www.acherentals.be

nieuw schaatsseizoen van start
Op 22 september start in het BlOSO-centrum het nieuwe schaats-
seizoen. Iedereen is welkom en u kunt gratis schaatsen. Er zijn gratis 
sportinitiaties, circustechnieken en randanimatie. De openingsuren 
van de schaatsbaan vindt u op de laatste pagina van de Stadskrant.

Meer informatie : Bloso-centrum Netepark, Vorselaarsebaan 60, 
tel. 014-85 95 10, herentals@bloso.be, www.bloso.be
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Cupcakes Cup: verenigingen gezocht
Op zondag 10 november kunt u met uw vereniging deelnemen aan de 
Cupcakes Cup. Bak zelf cupcakes en ding mee naar de prijs voor het 
lekkerste of het mooiste cakeje. U krijgt gratis fairtradeproducten om 
de cupcakes te maken. Na de prijsuitreiking kan het publiek de cup-
cakes kopen en ze in de fairtradetearoom opeten bij een gratis kopje 
koffie of thee. De opbrengst gaat volledig naar 11.11.11. De Cupcakes 
Cup vindt plaats in de foyer van ’t Schaliken en begint om 14 uur. Ver-
enigingen die willen deelnemen, kunnen tot 10 oktober inschrijven bij 
de jeugddienst. De Cupcakes Cup is een organisatie van de derdewereldraad, in samenwerking 
met de Wereldwinkel en het stadsbestuur. 

Herentals opnieuw Wereldtals 
Van 22 februari tot 26 april 2014 haalt Herentals opnieuw de wereld in huis. Meer dan twee 
maanden lang spoort de Herentalse derdewereldraad verenigingen, organisaties en scholen 
aan om een activiteit rond het thema ‘Noord-Zuid’ te organiseren. De pijlers zijn respect, ver-
bondenheid en diversiteit. Heeft uw vereniging interesse om deel te nemen aan Wereldtals? 
Kom naar de startvergadering op maandag 30 september om 20 uur in de bovenzaal van de 
jeugddienst (Stadspark) of registreer uw activiteit op www.jeugddienstherentals.be.

kook mee van woede! 
11.11.11 kookt van woede omdat 870 miljoen mensen vandaag honger lijden. Dat is één op acht. 
Toch produceert de wereld anderhalve keer meer voedsel dan er nodig is om iedereen te voe-
den. Kookt u ook van woede? Steun de campagne van 11.11.11 door in het weekend van 18, 19 
en 20 oktober soep te koken en ermee naar een publieke plaats te trekken. Door voorbijgangers 
soep aan te bieden, nodigt u hen uit om in de verontwaardiging te delen en druk uit te oefenen 
op de politici om iets aan de voedselproblematiek te doen.

Als u of uw vereniging wil deelnemen, kunt u contact opnemen met de derdewereldraad  
(wereld@herentals.be) en uw actie registreren op www.ikkookvanwoede.be.

awel, ik wil …  
… een vrijwilliger worden bij Awel! Als vrijwilliger luistert u naar de vragen en verhalen van kin-
deren en jongeren via telefoon, e-mail, chat of forum. U denkt en voelt mee met uw oproepers 
en maakt zo het verschil voor die ene jongen of dat kleine meisje. Awel, ik wil nog meer en 
schrijf me in! Kijk snel op www.awel.be/word-vrijwilliger of geef een seintje via info@awel.be of  
02-534 37 43.

Word wereldgezin! 
de internationale uitwisselingsorganisatie YfU (Youth for Understanding) organiseert uitwisselin-
gen voor jongeren die in het buitenland willen studeren en wonen. Ieder jaar stuurt YFU jongeren 
naar het buitenland, maar ze ontvangen zelf ook buitenlandse studenten in Vlaanderen. Voor 
deze studenten is YFU op zoek naar enthousiaste gastgezinnen. Gezinnen die belangstelling heb-
ben om hun huis en hun hart open te stellen voor een jongen of meisje tussen 16 en 19 jaar, kun-
nen voor meer informatie contact nemen met het hoofdkantoor van YFU. Een medewerker van 
YFU komt vrijblijvend bij u thuis op bezoek en antwoordt op al uw vragen.

Meer informatie: tel. 015-79 50 04, www.yfu.be

JeUgd

Verloren voorwerpen 

Voor vele kinderen zorgen de speel-
pleinwerkingen in juli en augustus voor 
dolle pret. Na de zomer blijven er ech-
ter altijd verloren voorwerpen achter, 
zoals regenjasjes, truien, brooddozen 
en drinkbussen. Als uw kind iets kwijt is 
geraakt, dan kan u tot eind september 
langskomen bij de jeugddienst in het 
Stadspark. Op die manier krijgen alle 
verloren voorwerpen hun rechtmatige 
eigenaar terug. De voorwerpen die in 
oktober nog bij de jeugddienst liggen, 
gaan naar het goede doel. 

Jeugdraad  
in de startblokken

de jeugdraad trapt op donderdag  
26 september om 19.30 uur zijn nieuwe 
werkingsjaar op gang met een algeme-
ne vergadering in de bovenzaal van de 
jeugddienst. De jeugdraad organiseert 
activiteiten voor kinderen en jonge-
ren en adviseert het stadsbestuur bij 
thema’s die de jeugd aanbelangen. Ge-
interesseerde jongeren zijn van harte 
welkom om mee te werken en deel 
te nemen aan de vergaderingen. Op  
www.jeugddienstherentals.be/jeugd-
raad vindt u de data en de verslagen van 
de vergaderingen terug.

Meer informatie: 
info@jeugdraadherentals.be

Quiz-ze-Vrij-avond 

Op zaterdag 12 oktober om 20 uur 
organiseert Amnesty International  
Herentals zijn jaarlijkse quiz in de foyer 
van cc ’t Schaliken. De quiz staat open 
voor iedereen en verloopt in een ont-
spannen sfeer. Een ploeg bestaat uit 
maximaal zes personen. Deelnemen 
kost 4 euro per persoon, voor jon-
gerenploegen (jonger dan 20 jaar) is dat  
2 euro per persoon.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Jef Verrydt, gsm 0473-77 52 13, 
j.verrydt@telenet.be

Meer informatie
Jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be, 
www.jeugddienstherentals.be, www.facebook.com/jeugddienst.herentals
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CURSUS- EN SPORTAANBOD

Yoga voor gevorderden 
en beginners
Seva Yoga Kempen, een vereniging er-
kend door de Belgische Yogafederatie, 
organiseert yogalessen in de turnzaal 
van de vrije basisschool (W)Onderwijs 
(Nonnenstraat 14-16, toegang: parkeer-
terrein langs de Koppelandstraat). Op 
dinsdag 3 september, om 19.30 uur, 
herbeginnen de yogalessen voor gevor-
derden. Op donderdag 5 september, 
ook om 19.30 uur, start er een nieuwe 
beginnerscursus. De eerste les voor be-
ginners is gratis en vrijblijvend. Inschrij-
ven voor de rest van het jaar kan op 
het einde van de les of later. U kunt het 
beste losse kledij dragen; breng ook uw 
eigen mat en handdoek mee.

Meer informatie: Seva Yoga Kempen, 
tel. 014-21 06 76, flor.stickens@base.be, 
www.sevayoga.be

meditatie in beweging 

Op maandag 9 september kunt u een 
gratis proefles tai chi bijwonen. De les 
start om 19 uur en vindt plaats in de 
spiegelzaal van kOsh campus Wolstraat 
(het vroegere Instituut van de Voorzie-
nigheid, Wolstraat 27).

Meer informatie: Gert Keller, 
gsm 0474-83 49 26

Welkom bij zaalvoetbal- 
club Sint-Janskring

Zaalvoetbalclub Sint-Janskring streeft 
naar een hoog sportief niveau maar blijft 
tegelijkertijd een familieclub waar ieder-
een welkom is. Kinderen die willen aan-
sluiten of die eens willen proberen, kun-
nen een gratis voorlopige aansluiting van 
één maand krijgen, waardoor ze aan alle 
activiteiten verzekerd deelnemen. De 
trainingen en de thuiswedstrijden van de 
jeugd vinden plaats in sporthal de Vos-
senberg (Markgravenstraat 93). 

Meer informatie: 
Karl Dom (014-21 86 28), Staf Huyskens 
(014-23 26 22), www.sint-janskring.be

Basiseducatie: leren in uw eigen tempo
Ook dit jaar organiseert het Centrum voor Basiseducatie Zuiderkempen gratis cursussen in Geel. 
U kunt beginnerscursussen Engels en Frans volgen, maar ook een opfriscursus Nederlands. In 
de cursussen Ken je gsm en Starten met de computer leert u stap voor stap werken met uw gsm 
of computer. Verder is er ook een cursus Rijbewijs, waarin u leert wat u moet weten over het 
verkeer en hoe u het theorie-examen kunt afleggen. Gebruikt u liever de trein, bus of tram? Dan 
kunt u zich inschrijven voor de cursus Op stap met kaart en openbaar vervoer.

Meer informatie en inschrijvingen: Centrum Basiseducatie Zuiderkempen, Kollegestraat 21, 
2240 Geel, tel. 014-58 41 91, info@basiseducatiekempen.be, www.basiseducatie.be

Cursussen bij kreatief Herentals 
De vzw Kreatief organiseert cursussen Frans, Spaans en Engels, zowel voor beginners als gevor-
derden. U kunt er ook computerlessen volgen of cursussen kantklossen, bloemschikken, koken, 
naaien en breien. Het volledige aanbod vindt u op www.vzwkreatief.be. De lessen starten in de 
week van 16 september en vinden plaats in Grote Markt 25. Nieuw dit jaar zijn de lessen linedance: 
dansen zonder partner op countrymuziek. De lessenreeks start op vrijdag 20 september maar op 
maandag 9 september, om 18.30 uur, kunt u al een gratis proefles volgen.

Meer informatie: vzw Kreatief, Grote Markt 25, Herentals, tel. 014-23 12 77, 
kreatief.herentals@skynet.be

maak kennis met de Braziliaanse bewegingskunst  
capoeira
Capoeira is mooier dan een gevecht, maar gevaarlijker dan een dans. Listigheid, controle en inter-
actie, maar ook spectaculaire acrobatie, vlijmscherpe trappen en behendige ontwijkbewegingen 
maken van capoeira een adembenemende sport. Benieuwd naar deze Braziliaanse bewegings-
kunst? Vanaf 4 september bent u elke woensdag van 19.30 uur tot 21 uur welkom voor een gratis 
proefles in kOsh campus Wolstraat (het vroegere Instituut van de Voorzienigheid, Wolstraat 27).

Meer informatie: www.capoeira.be

tai chi chuan 
Tai chi chuan is een Chinese bewegingsleer die volgens de beoefenaars de gezondheid bevordert 
en het lichaam en de geest helpt te ontspannen. U kunt een gratis proefles en demonstratie 
bijwonen op woensdag 18 september om 20.45 uur in het Sint-Jozefinstituut (Begijnenstraat 29).

Meer informatie: Inge Van den Eynde, tel. 014-51 98 20, www.shangri-la.be

Circuslessen bij Locorotondo! 
Van 18 september tot 1 juni kan iedereen vanaf zes jaar deel-
nemen aan de circuslessen van Locorotondo. Naast de multi-
circuslessen zijn er ook specialisatielessen eenwieler, diabolo, 
jongleren en luchtacrobatie. Nieuw dit jaar zijn de lessen voor 
volwassenen op zaterdag. De circuslessen vinden plaats in de 
turnzaal en de sporthal van de Vossenberg (Markgravenstraat 
93). De eerste les is gratis.

Meer informatie en inschrijvingen: 
www.locorotondo.be

cvvsj
Rechthoek

cvvsj
Rechthoek

cvvsj
Typemachine
volley

cvvsj
Typemachine
volley-
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Wie gaat er mee
naar toverland?
Op zaterdag 21 september gaat KWB 
Sint-Jan naar het pretpark Toverland in 
Nederland. Wilt u ook mee? Schrijf u 
dan voor 11 september in bij rudi Van 
geel (Krakelaarsveld 63) of Marc Camp-
forts (Meidoornlaan 2/1). Deelnemen 
kost 25 euro voor leden van KWB Sint-
Jan en 30 euro voor niet-leden. Kinderen 
kleiner dan 1,20 meter betalen 20 euro; 
kinderen kleiner dan 90 centimeter mo-
gen gratis mee. In de prijs zijn het toe-
gangsticket en de busreis inbegrepen. U 
kunt het inschrijvingsgeld overschrijven 
op rekening BE18 8334 7174 0265.

Meer informatie: Fons Horemans, 
Lindenlaan 10, 
alfons.horemans@skynet.be 

muziek voor elisabeth 
Op zondag 6 oktober om 15 uur kunt 
u het concert Muziek voor elisabeth 
bijwonen in de Sint-Waldetrudiskerk. 
Het Bladelin-ensemble uit Brugge, on-
der leiding van Patrick Beuckels, brengt 
koormuziek van componisten die in de 
zestiende en zeventiende eeuw aan het 
Engelse hof werkten. Bart Naessens 
begeleidt het koor op de klavecimbel. 
Het concert is een organisatie van het 
Davidsfonds Herentals en Noorderwijk, 
in samenwerking met Marnixring Kem-
penlandt. De toegang is 15 euro.

Meer informatie en tickets: gsm 0475-
38 47 62, pauwels.peterj@skynet.be

tweedehandsbeurs  
baby- en kinderspullen
Op zondag 8 september organiseert de 
Gezinsbond Noorderwijk, in samenwer-
king met kleuterschool De Bijenkorf, 
een tweedehandsbeurs in het vroegere 
zwembad van Noorderwijk (tussen de 
kerk en de sporthal). U kunt er baby- en 
kinderkledij, speelgoed, kinderwagens, 
autostoelen, … kopen en verkopen.

Meer informatie en inschrijvingen: tel. 
014-26 39 75 (na 18 uur), gsm 0498-23 
28 21

tentoonstelling beelden van C.a. Fraikin
In 2009 nam het Fraikingenootschap, in samenwerking met het stadsbestuur, het initiatief om 
een aantal gipsen sculpturen van de internationaal bekende Herentalse beeldhouwer C.A. Fraikin 
(1817-1893) te laten restaureren. Sindsdien zijn een veertigtal van deze kunstwerken gerestau-
reerd of gereinigd. Ze staan tentoongesteld in het Museum van de Herentalse Stadsgeschiedenis, 
op de zolderverdieping van het stadsarchief (Augustijnenlaan 1). De tentoonstelling is toeganke-
lijk tijdens de openingsuren van het stadsarchief.

Meer informatie: stadsarchief, Augustijnenlaan 1, tel. 014-21 28 00

Voorstelling Historische Jaarboeken XXI en XXII 
Op zaterdag 21 september stelt de Herentalse geschiedkundige Kring twee nieuwe jaarboeken 
voor. De voorstelling vindt plaats in kasteel Le Paige en begint om 10 uur. U kunt de boeken na 
de voorstelling tegen voorintekenprijs kopen. Het Historisch Jaarboek XXI kost 20 euro en het 
Historisch Jaarboek XXII 23 euro. U kunt de jaarboeken ook kopen via overschrijving op rekening 
001-5129682-10 van de Herentalse Geschiedkundige Kring met de vermelding ‘Jaarboek XXI en/of 
Jaarboek XXII’. U betaalt 6 euro verzendingskosten per boek of haalt de boeken vanaf 23 septem-
ber zelf af in het stadsarchief.

Meer informatie: stadsarchief, Augustijnenlaan 1, tel. 014-21 28 00, archief@herentals.be

open dag brandweer 2013 
Op zondag 22 september houdt de Herentalse brandweer een open dag. Tussen 13 en 18 uur zijn 
er rondleidingen en demonstraties. Er valt ook heel wat plezier te beleven tijdens de spuitwedstrij-
den en de ritjes met de brandweerwagen. Wie geïnteresseerd is in een loopbaan bij de brandweer, 
kan terecht op de speciale infostand.

Meer informatie: brandweer Herentals, Oud-Strijderslaan 1, tel. 014-25 82 10

orgelconcent in de Bovenkerk 
Op zondag 29 september kunt u om 15 uur een orgelconcert bijwonen in de Sint-Waldetrudiskerk. 
Uitvoerder is Peter Westerbrink, organist van de Der Aa-kerk in Groningen. Hij vertolkt werk van 
Buxtehude, Böhm, Bach, Mohrheim en Volckmar. Het concert is een organisatie van de kerkraad, 
in samenwerking met het stadsbestuur en de Herentalse cultuurraad. De toegang is gratis.

www.dagvandeklant.be
Met  de  steun  van saMen Met

Lekker dichtbij
Zaterdag 28 september
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nieuw seizoen Cultuurcafé gaat van start met kitch&net
Ook in het seizoen 2013-2014 wil de Herentalse 
cultuurraad jonge talenten de kans geven om 
in de intieme en ongedwongen sfeer van het 
fundatiehuis een optreden te geven of een 
nieuw project uit te proberen. Op zaterdag 
28 september trapt Kitch&Net het nieuwe sei-
zoen van het Cultuurcafé af. De zachte, zwoele 
zangstem van Femke, gecombineerd met een 

kleurrijk pianospel van Jan en de bas van Ilse brengen u in een rustige easylisteningsfeer. Het 
repertoire bestaat vooral uit covers van bekende popartiesten onder wie Adele, Anouk en Birdy. 
Het Cultuurcafé vindt plaats op zaterdag 28 september om 20 uur in het fundatiehuis in het Be-
gijnhof. De deuren zijn open om 19 uur en de toegang is gratis. 

Wilt u zelf een optreden geven in het Cultuurcafé, dan kunt u met uw voorstel terecht op info@
cultuurraadherentals.be of bij cultuurcentrum ’t Schaliken op de Grote Markt.

In the Spotlight met  minister Pascal Smet 
Op woensdag 18 september zet het HuisvandeMens minister Pascal Smet in de schijnwerpers. 
Hij verduidelijkt zijn ideeën over het onderwijs. Iedereen is om 20 uur welkom in de Lakenhal. 
De toegang is gratis maar u moet wel vooraf reserveren. In the Spotlight is een initiatief van het 
HuisvandeMens Herentals en de Herentalse Vrijzinnige Vereniging.

Meer informatie en inschrijvingen: HuisvandeMens, tel. 014-85 92 90, herentals@demens.nu

theaterspektakel – de tante van Charlie 
Rogier en zijn vriend Charlie zijn verloofd met de zussen Eline en Céline. Rogier zit financieel aan 
de grond maar wil zijn toekomstige schoonvader ervan overtuigen dat hij van rijke afkomst is. 
Wanneer de schatrijke tante van Charlie laat weten dat ze op bezoek komt, zien de heren dit als 
een kans om bij hun schoonvader in de gratie te komen. Maar 
hun plan valt in duigen als het bezoek van de tante wordt uitge-
steld. Ten einde raad vragen Rogier en Charlie aan de butler om 
te doen alsof hij de tante van Charlie is.
de voorstellingen vinden plaats in de Kamertheaterzaal van ’t 
Hof op 27 en 28 september en op 3, 4, 5, 10, 11 en 12 oktober, 
telkens om 20 uur. U kunt kaarten bestellen bij cultuurcentrum 
’t Schaliken (tel. 014-28 51 30, cultuurcentrum@herentals.be, 
www.schaliken.be).

Meer informatie: www.theaterspektakel.be

Ballroomdances 
Het vijftigjarig bestaan van het harmonieorkest van het Sint-Jo-
zefscollege is zeker niet ongemerkt voorbijgegaan. De muzikanten 
vierden hun jubileum met tal van activiteiten en concerten. Om 
nog meer mensen te laten genieten van het orkest, organiseren de 
muzikanten een concert op zaterdag 5 oktober (om 20 uur) en op 
zondag 6 oktober (om 15 uur) in de feestzaal van het Sint-Jozefscol-
lege (Collegestraat 46). Het thema van deze concerten is ‘Ballroom-
dances’. De leden van dansschool Time-Out geven een dansoptre-
den, en ook u kunt de beentjes losgooien op de ruime dansvloer. 
De toegang bedraagt 7 euro. U kunt vooraf reserveren bij Lucienne  
Steijnen (gsm 0498-21 10 65).

kempisch kampioen-
schap barbecue
Op zaterdag 14 en zondag 15 september 
vindt het Kempisch kampioenschap bar-
becue plaats op de Grote Markt. Op za-
terdag is er om 17.30 uur een openings-
ceremonie, waarbij de ploegen worden 
voorgesteld. Om 19 uur is er een liveop-
treden van de geweldige Tuxedo Swamp 
Blues Band. Op zondagvoormiddag be-
ginnen de ploegen aan hun opdrachten. 
Om 12 uur presenteren ze hun eerste 
gerecht. Tijdens de namiddag kunt u 
proeven van de wedstrijdgerechten en 
andere gerechten. Er is doorlopend ran-
danimatie, ook voor de allerkleinsten. 
Om 18.30 uur worden de winnaars be-
kendgemaakt. Voor en na de prijsuit-
reiking treedt de Kempense coverband 
Buckle Juice op. 

Meer informatie: 
www.vzwhertals.be

Gildedag 
de schuttersgilden bestaan al sinds de 
middeleeuwen. Vroeger waren ze belast 
met de bescherming van de inwoners 
van hun stad of dorp. Ze organiseerden 
geregeld wedstrijden onder elkaar en 
vierden feest. De schuttersgilden zijn 
ook vandaag nog actief. Benieuwd naar 
de tradities en activiteiten van de gilden 
van nu? Kom dan op zondag 29 septem-
ber naar domein Teunenberg (Boeren-
krijglaan in Olen). 
gilden uit de hele Kempen tonen wat 
ze kunnen tijdens demonstraties. Er zijn 
hapjes, drankjes en infostanden. Tussen 
14 en 17 uur kan iedereen vanaf zes jaar 
drie workshops naar keuze volgen (buks-
schieten, handboogschieten, kruisboog-
schieten, vendelen, roffelen of dansen). 
Deelnemen is gratis. U kunt vooraf in-
schrijven via www.kempenskarakter.be. 
Als er nog plaatsen vrij zijn, kunt u vanaf 
13.30 uur ter plaatse inschrijven.

Meer informatie: erfgoedcel Kempens 
Karakter, Begijnhof 27, tel. 014-21 97 00, 
info@kempenskarakter.be
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Van 25/08   
tot 27/08

UIT Morkhoven-kermis

Di 27/08 rAAd Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

Do 29/08 KLASSIEK donderse dagen - Mobiele beiaard – Koen Van Assche en harp 
en fluit / Buitenplein cc ’t Schaliken / 20.30 uur

Van 31/08   
tot 09/09

UIT Septemberkermis / Grote Markt

Van 31/08    
tot 22/09

TeNTOON Renaat Veris - Septemberdagen / Kasteel Le Paige / op woens-
dag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Za 31/08 OPeN Open atelierdagen Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst / 
Markgravenstraat 77 / Van 10 tot 18 uur

Zo 01/09 OPeN Open atelierdagen Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst / 
Markgravenstraat 77 / Van 10 tot 18 uur

Ma 02/09 INFO Provinciale samenaankoop groene energie / cc ’t Schaliken, 
Grote Markt 35 / 19 uur 

Di 03/09 rAAd Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Wo 04/09 JeUgd Kleurwedstrijd Septemberkermis / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

Do 05/09 SOCIO Familiegroep dementie – Ondersteuning van mantelzorgers /  
WZC Bremdael / Van 14 tot 16 uur

LEZING Jan-M. Goris - Welke is de echte Kempische stad: Herentals of  
Turnhout? / Kasteel Le Paige / 20 uur

Vr 06/09 INFO Provinciale samenaankoop groene energie / Dorpshuis Noorderwijk 
/ 19 uur

Zo 08/09 VerKOOP Tweedehandsbeurs baby- en kinderspullen / Voormalig zwembad 
van Noorderwijk (tussen de kerk en de sporthal) / Van 9.30 uur tot 
12.30 uur

VerKOOP Kermisrommelmarkt / Grote Markt / Van 14 tot 18 uur

OPeN Open Monumentendag / Zie pagina …

KUNST Montmartre / Begijnhof / Van 11 tot 18 uur

OPeN Open dag Het Convent / Begijnhof 17 / Van 13 tot 17 uur

OPeN Open dag Sint-Sebastiaansgilde / Gildekamer Begijnhof /  
Van 13.30 uur tot 18.30 uur

Ma 09/09 UIT Familiedag op de kermis / Grote Markt

Di 10/09 INFO Infovergadering over de heraanleg van de Poederleeseweg /  
cc ’t Schaliken / 20 uur

INFO Lezing over voeding en kanker / AZ Herentals / 19.30 uur

Do 12/09 SOCIO Dag tegen Kanker / AZ Herentals 

LEZING Jan Cools – Het Wonder van de Hegge (1412): waarheid en 
legende / Kasteel Le Paige / 20 uur

Vr 13/09 INFO Provinciale samenaankoop groene energie / Dorpshuis  
Morkhoven / 19 uur

Za 14/09 UIT Openingsceremonie Kempisch kampioenschap barbecue en  
liveoptreden Tuxedo Swamp Blues Band / Grote Markt /  
17.30 uur

Zo 15/09 UIT Kempisch kampioenschap barbecue / Grote Markt / Van 12 uur 
tot 20.30 uur

UIT Feestmarkt naar aanleiding van de Dag van de Landbouw / 
Augustijnenlaan

Wo 18/09 LEZING In the Spotlight met minister Pascal Smet / Lakenhal / 20 uur

INFO Dementie: vriend of vijand? / WELL2DAY-centrum, Zandstraat 42 
/ Van 20 tot 22 uur

Do 19/09 MUZIEK Scala – Black Moon (avant-première) / cc ’t Schaliken / 20 uur

rAAd Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

LEZING rombout Nijssen – Kasteelbewoners in West-Limburg in de 19de 
eeuw / Kasteel Le Paige / 20 uur

Vr 20/09 VrOUW Vrouweninfo – Lezing over palliatieve zorg / Fundatiehuis,  
Begijnhof 27 / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: Louisa van Sand,  
tel. 014-22 00 55 

Van 21/09  
tot 13/10

TeNTOON Werner engelen – The Social Network As It Was Supposed To Be / 
Lakenhal / op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14 tot 17 uur

Za 21/09 FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur

Zo 22/09 OPeN Open dag brandweer / Oud-Strijderslaan 1 / Van 13 tot 18 uur

Di 24/09 rAAd Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-secre-
taris, Nederrij 133/A / 20 uur

Za 28/09 KLASSIEK Il Gardellino o.l.v. Marcel Ponseele – Musica divina (festival van 
Vlaanderen) / Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur

MUZIEK Cultuurcafé – Kitch&Net / Fundatiehuis, Begijnhof / 20 uur

UIT dag van de Klant

Zo 29/09 feeST Openingsfeest cc ’t Schaliken / Buitenplein, schouwburg en 
Grote Markt / 14 uur

MUZIEK Orgelconcert door Peter Westerbrink / Sint-Waldetrudiskerk / 15 uur

aCtIeVe SenIor

okra Sint-Waldetrudis
elke dinsdag TUrNeN Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur  

Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34

elke woensdag FIETSEN Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur  
Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93

elke donderdag PeTANqUe Petanque / Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur  
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37

okra Sint-antonius
elke maandag PeTANqUe Het Convent / Van 14 tot 17 uur  

Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 866

elke woensdag FIETSEN Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur 
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

okra onze-Lieve-Vrouwparochie
elke dinsdag WINTER-

WANDELING
Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

elke woensdag PeTANqUe Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: Karel, tel. 014-21 65 03

elke donderdag HOBBYClUB 
VOOr dAMeS

Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

S-Sport
elke dinsdag en 
donderdag 

dANSeN dansen voor senioren op moderne muziek  
(zonder partner) / Sportcomplex De Vossenberg / 
Van 9 tot 12 uur / Info: Marie-Louise Bertels,  
tel. 014-21 99 79

elke dinsdag SPOrT Het Convent / 13 uur / 
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

elke donderdag FIETSEN Sportcomplex De Vossenberg / 13.30 uur / 
Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36

Sportelen
elke maandag BADMINTON Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

elke maandag AqUAgYM Netepark / Van 15.20 tot 16.05 uur en 
van 16.15 tot 17 uur

elke woensdag  LICHAAM IN 
EVENWICHT 

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

elke donderdag BADMINTON De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

elke vrijdag  AqUAFITNESS Netepark / Van 9 tot 9.50 uur

JonG
elke vrijdag-
namiddag

HAPPY
HOUr

1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20, 
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur

Vrijdag- en
zaterdagavond

DE RUSTIGE Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

GezondHeIdSWandeLInGen

elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

oP FeeStdaGen zIJn er Geen WandeLInGen.

UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit 
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

september 2013
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BURGERZAKEN

 geboorten
 18/05 Junia, dochter van Tieke Meir en Ciprian-Stefan Iancu
 19/05 Jutte, dochter van Liesje Mertens en Siebe Hardies
 21/05 Rik, zoon van Jo Van Olmen en Wim T’Seyen
 23/05 Louise, dochter van Melanie Seeger en Dries Vervecken
 23/05 Kobe, zoon van Elly Salaets en Bart Vanderveken
 23/05 Vic, zoon van Katrien Raes en Davy Vanoppen
 24/05 Theo, zoon van Inez Naulaerts en Boniver De Jonghe
 28/05 Klara, dochter van Sawza Ghafuri en Zana Uthman
 28/05 Noora, dochter van Katrien Wouters en Levi Haggerty
 29/05 Noor, dochter van Sandra Buyens en Stijn Gios
 31/05 Zoë, dochter van Stephanie Ceuppens en Davy Roodhooft
 04/06 Mohammed, zoon van Khadizhat Bagadova en Iakub Gadzhiev
 12/06 Iben, zoon van Jessy Simons en Bart Breugelmans
 13/06 Oona, dochter van Ans Gevers en Jo Wynants
 14/06 Lucy, dochter van Claire Hall en Duncan Hall
 14/06 Amien, zoon van Hana Hassan Mahamed en Mohamed Bangura
 15/06 Louise, dochter van Melissa Mauriën en Sven Van Rooy
 18/06 Lenn, zoon van Sofie Van Tendeloo en Wouter Van Wesemael
 19/06 Door, zoon van Karen Embrechts en Geert Vanlommel
 21/06 Vincent, zoon van Sandra Van Aelst en Jorrit Wouters
 22/06 Dylan, zoon van Elmarie Rossouw en Tobias Joubert
 26/06 Hanka, dochter van Cindy Goormans en David Janssens
 26/06 Haaris, zoon van Roubamatou Affoh en Abdul-Samadu Sulleman
 28/06 Jason, zoon van Dorien Hermans en Damian Aitagbonmun
 28/06 Valentina, dochter An Helsen en Michael Heselmans
 01/07 Hailey, dochter van Sabine Boydens en Wim Missoorten
 01/07 Nand, zoon van Ann Geudens en Dirk Van Peer
 01/07 Aron, zoon van Anneleen Van Mechelen en Filip Van Steenbergen
 01/07 Michiel, zoon van Annelies Van Gestel en Sven Van den Bruel
 02/07 Cisse, zoon van Kathleen Sterckx en Jimmy Thyssen
 09/07 Mies, dochter van Katrien Hoeylaerts en Werner Cools
 11/07 Luciana, dochter van Peggy Pauwels en Ricardo Laureys
 12/07 Kyan, zoon van Patricia Mauriën en Christophe Vervoort
 12/07 Ilian, zoon van Sara Van Bael en Wilfried Peeters
 13/07 Nadia, dochter van Hawa Larry en Karim Adams
 13/07 Tess, dochter van Elly Van Elsen en Werner Van den Eynden
 13/07 Isaline, dochter van Karen Van Gendt en Laurent Dethier
 14/07 Rosalie-Léah, dochter van Kathleen Boel en Sven Ten Napel
 15/07 Fien, dochter van Dorien Geerts en Bert Naets
 16/07 Liam, zoon van Alma Ramadan Arovic en Nesim Ramadan Arovic
 18/07 Seth-Mathis, zoon van Kelly Verstappen en Jimmy Cailliau
 19/07 Lise, dochter van Soetkin Christiaens en Dietrich Verreydt
 22/07 Lander, zoon van Zoë Bervoets en Toby Hellemann
 25/07 Seppe, zoon van Lieve Aerts en Danny Van Hool
 26/07 Kylie, dochter van Julie Gonzales en Chris Verwimp

 Overlijdens
 14/05 Alexandre Didden (81), weduwnaar van Josée Henkaerts
 15/05 Jozef D’Joos (91), weduwnaar van Suzanna Schaeken
 15/05 Jozef Goris (85), echtgenoot van Louisa Dom
 19/05 Maria Schellens (94), weduwe van Ludovicus De Roeck
 20/05 Paul Marien (89), echtgenoot van Francisca Wuyts
 21/05 Stefan Iancu (60), echtgenoot van Erzsébet Iancu
 26/05 August Lenaerts (83), echtgenoot van Maria Bakelants
 27/05 Johan Hanewald (74)
 28/05 Paulina Lievens (80), weduwe van Stanislas Vervoort
 30/05 Louisa Janssens (82), weduwe van Roger Willems
 01/06 Joannes Horemans (96), weduwnaar van Anna Boeckx
 02/06 Yvonne Van kerkhoven (81), echtgenote van René Gebruers
 03/06 Marie Nelis (78), weduwe van Remi Van den Bergh
 05/06 Maria Huysmans (92), weduwe van Petrus Mertens
 08/06 Edward Peeters (83), weduwnaar van Virginia Van Gansen
 09/06 Maria Wuyts (84), weduwe van Jan Versweyvelt
 10/06 Joseph Teuns (85)
 11/06 Antoine Kloks (78), weduwnaar van Irène Van Hemel
 15/06 Franciscus Hufkens (77)
 21/06 Raymond Mertens (76), echtgenoot van Maria Wynants
 25/06 Louis Tessens (71), echtgenoot van Maria Salaets
 25/06 Francis Schouterden (80), weduwnaar van Lucie Radoux
 25/06 Theresia Van Doninck (87), echtgenote van Jacques Torfs
 28/06 Annie Van Orshaegen (66), echtgenote van Gustaaf Seliaerts
 28/06 Lea Ennekens (71)

 01/07 Danny Ooms (46)
 02/07 Simo Ristic (77), echtgenoot van Jovanka Ristic
 03/07 François Van Roie (61), echtgenoot van Jeanine Lemmens
 03/07 Maria Van Driessche (90), weduwe van Willem Robberechts
 04/07 Anna Lambrechts (82), weduwe van Franciscus Cuylaerts
 04/07 Peter Mc Millan (81), echtgenoot van Alfonsina Laenen
 05/07 Walter Valckx (74), echtgenoot van Josephina Engelen
 05/07 Ludo Driesen (59), echtgenoot van Rita Van Thurenhout
 12/07 August Van Genechten (87), echtgenoot van Luciana Vercammen
 12/07 Hilda Wijgers (86), weduwe van August Peelaers
 14/07 Francisca Wuyts (87), weduwe van Paul Marien
 16/07 Hugo Peeters (70)
 20/07 Augusta De Caerlé (93), weduwe van Antoon Baeten
 21/07 Irena Bogaerts (88), weduwe van Augustus Laenen
 24/07 Angelina Maes (82), weduwe van Karel Verbist
 28/07 Henri Coervers (71), echtgenoot van Frieda Veraghtert
 01/08 Brigitta De Campenaere (87), weduwe van Marcel Van Herck

 Huwelijksaankondigingen
 Johan Verheyen (Herentals) en Tinneke Vervoort (Herentals)
 guy Peeters (Herentals) en leen Weckhuysen (Herentals)
 giel Carmans (Herentals) en lien gebruers (Herentals)
 luc Piette (Tongeren) en Kathleen reniers (Herentals)
 Nick Peeters (Herentals) en lien Haeseldonckx (Herentals)
 Ilie Catrinescu (Herentals) en Veronica Oprea (Herentals)
 eric Verreydt (Herentals) en linda de Nil (Herentals)
 Pieter Cornelis (Herentals) en els Coninx (Herentals)
 Kobe Van looy (Herentals) en Katrien lambaerts (Herentals)
 eric Van Hout (Herentals) en elly daniels (Alken)
 Stef Van de Perre (Herentals) en evi geerts (Herentals)
 Kristof Smolders (Herentals) en Jesse gysels (Herentals)
 gustaaf Willems (Heist-op-den-Berg) en leona Hufkens (Herentals)
 Jonas geerinckx (Herentals) en Tessa Neri (Herentals)
 Yves de Wit (Herentals) en Anja de Meyer (Herentals)
 Kevin van grinsven (Herentals) en Christel Mercelis (Herentals)
 Antoon Amand (Herentals) en Ils Horemans (Herentals)
 Christian Bouveroux (Herentals) en Katleen Schelles (Herentals)
 Barry Van linden (Herentals) en Susana Marfim Serio (Herentals)
 frederik van donderen (Herentals) en Annemieke govers (Herentals)
 Arnout Van Hoof (Antwerpen) en Caroline Koper (Herentals)
 gregory Celen (Herentals) en deborah geerts (Herentals)
 Ben Vervloesem (Herentals) en Sietske Tielemans (Herentals)

 Huwelijken
 Alain Hendrickx (Herentals) en Anne-Marie Van dessel (Herentals)
 Bart Van Looveren (Herentals) en Liesbeth Geussens (Zandhoven)
 Mario Vanhuyck (Herentals) en Marijke de Bie (Herentals)
 Peter Baert (Herentals) en Yasmin Van Camp (Herentals)
 Paul gelders (Herentals) en Christel de reze (Herentals)
 Jelle Janssens (Herentals) en Marlies Van Mensel (Herentals)
 François Dierckx (Herentals) en Lutgart Wouters (Herentals)
 danny Sels (Herentals) en Sophie Janssens (Herentals)
 Bart Verschueren (Herentals) en evi Nijs (Herentals)
 Tom Van eyck (Herentals) en Jill Van Hoeck (Herentals)
 Thomas Tisson (Antwerpen) en Joke Bleys (Herentals)
 Kenny Marien (Herentals) en liesbeth Van genechten (Herentals)
 leo Helsen (Herselt) en Christina Van den Wijngaert (Herentals)
 Werner Meys (Herentals) en Beatrix Verbeeck (Herentals)
 Michel Heirman (Herentals) en Nancy Jacobs (Herentals)
 Tom Van Houdt (Herentals) en elly Nietvelt (Herentals)
 Johnny Maluszczak (Herentals) en Marina Schmitz (Herentals)
 dominic Van de Poel (Herentals) en Anneleen Claes (Herentals)
 Yanick daems (Herentals) en Cindy Puyenbroeck (Herentals)
 dritan Haxhija (Herentals) en Manjola Tabaku (Albanië)
 geert Proost (Herentals) en Marijke Vereycken (Herentals)
 gustaaf Willems (Heist-op-den-Berg) en leona Hufkens (Herentals)
 eric Verreydt (Herentals) en linda de Nil (Herentals)
 Carlo Verhestraeten (Herentals) en Sarah Hannes (Herentals)
 Meinhardt Pepels (Herentals) en Mauwa Kaczorowski (Herentals)
 giel Carmans (Herentals) en lien gebruers (Herentals)
 Pieter Cornelis (Herentals) en els Coninx (Herentals)
 Jonas geerinckx (Herentals) en Tessa Neri (Herentals)
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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

Awel 102

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 Algemeen Welzijnswerk,   
CAW De Kempen, Hofkwartier 23 014-21 08 08 

Child focus 116000

Contact Center Personen met een handicap 0800-987 99

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

Diabetes Infolijn 0800-96 333

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17 014-28 20 00

docStop 00800-2123 2123

drughulp - Hofkwartier 23 014-23 34 01

eandis 078-35 35 00

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

Holebifoon 0800-99 533

IOK - Geel 014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Kankertelefoon 078-15 01 51

MS-liga Antwerpen 03-887 48 18

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Woonzorglijn 078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23 014-21 08 08

Tele-onthaal 106

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25

drInGende HULP

Brandweer 100 of 112

Ziekenwagen 100

Politie 101

Antigifcentrum 070-245 245

gasgeur 0800-65 065

WaCHtdIenSten

Apothekers 0900-10 500
 www.apotheek.be

Huisartsen

Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99 014-22 22 00

Morkhoven en Noorderwijk 014-54 83 83

Tandartsen 090-33 99 69

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

BlOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60 014-85 95 10

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 0800-6 35 35 

de lijn 070-220 200

bpost - Belgiëlaan 51 022-012 345

diftarinformatielijn 0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132/A 015-23 73 93

Muziekacademie - Hikstraat 28 014-21 33 05

Netepark - Vorselaarsebaan 014-85 97 10

NMBS - Herentals 03-229 56 14

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

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
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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 
GEEN ZITDAG OP DINSDAG 13 AUGUSTUS

rijksdienst voor de sociale verzekering van 
zelfstandigen 
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor 

zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur
GEEN ZITDAG OP WOENSDAG 14 AUGUSTUS

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

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
iedere dinsdag van 13.30 uur tot 16 uur

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

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

Spreekuren oCmW Herentals
-  Sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur 
 en maandagavond van 18 tot 19 uur.
-  Zitdag in Dorpshuis Noorderwijk:   
 elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur
- Zitdag in Dorpshuis Morkhoven: 
 elke dinsdag van 11 tot 12 uur
- dienst rechtshulp OCMW: 
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9   
 tot 11.45 uur en maandagavond van 18 tot 20 uur

SPreeKUreN
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: tel. 014-28 50 50.

burgemeester Jan Peeters 
Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en coördinatie, 
communicatie en informatie, bevolking en burgerlijke stand, openbare werken 
en gemeentelijk patrimonium

maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen mien Van olmen
Ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, monumenten en 
landschappen, landbouw en plattelandsontwikkeling

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Jan Bertels
Financiën, jeugd, internationale samenwerking, informatica, huisvesting, 
OCMW en kerkfabrieken

maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Ingrid ryken
Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed en  
museumbeleid, toerisme en jumelages

maandag van 18.30 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden 
Sport en personeel

alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be

schepen Jan michielsen
Mobiliteit, middenstand en lokale economie, markten en foren

alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

schepen anne-mie Hendrickx
Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid, gezondheidsbeleid,   
kinderopvang, sociale economie en seniorenprojecten

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Fons michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW

alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be
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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

BIBLIotHeek GILdeLaan
14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00

BIBLIotHeek noorderWIJk 18.00-20.00 14.00-16.00 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 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

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
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

Het netePark
Tot zaterdag 31 augustus zijn de zwembaden (ook de buitenbaden) elke dag open van 11 tot 21 uur. Op zondag 1 september zijn de baden open van  
11 tot 17 uur. Op 2 en 3 september zijn alle baden gesloten voor een grote onderhoudsbeurt. Vanaf 4 september gelden de normale openingstijden.  
Wegens onderhouds- en renovatiewerkzaamheden blijft de glijbaantoren gesloten tot 6 september en het doelgroepenbad tot 13 september.

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

SCHaatSBaan

SCHaatSBaan BLoSo 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
18.30-21.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-20.30

14.00-16.00
16.30-18.30 
19.00-20.30

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


