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november solidariteitsmaand

Beste stadsgenoten,

November is de solidariteitsmaand bij uitstek. Zo zetten de vrijwilligers van 
11.11.11 ook dit jaar hun beste beentje voor om geld in te zamelen voor 

steun aan projecten in het Zuiden. De campagne vraagt dit jaar aandacht voor de voedselspecu-
latie in de wereld. Er is voedsel genoeg en toch lijdt een op acht mensen in de wereld honger. Met 
de slogan 'Ik kook van woede' gaat 11.11.11 deze paradox te lijf. De campagne kan daarvoor ook 
op uw hulp rekenen. Dat blijkt telkens weer uit de massale steun van Herentals, Noorderwijk en 
Morkhoven. U leest er alles over in deze Stadskrant.

Maar ook andere Herentalsenaren zetten in november solidariteitsacties op touw. Zo is er de 
jaarlijkse Oldieavond ten voordele van de Sinterklaasactie van pater Kristiaan en het mosselfeest 
van Den Brand ten voordele van hun woonprojecten voor mensen met een handicap in onze stad. 
Deze vrijwilligers verdienen respect voor hun onbaatzuchtige inzet. Door hun acties te steunen 
draagt u uw steentje bij aan een beter Herentals en een betere wereld.

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

STADSkrant
durf vergelijken: 
gsm, internet en digitale tv
De helft van de Belgen betaalt te veel voor zijn abonnement op vaste 
telefoon en internet. Dat abonnement is namelijk niet altijd aangepast 
aan ons werkelijke gebruik en onze behoeften. Toch kiezen we nog te 
dikwijls voor een uitgebreide formule omdat we schrik hebben voor 
een te langzame verbinding of te weinig downloadcapaciteit. En soms 
blijven we jarenlang bij dezelfde leverancier, zonder dat we van prijsda-
lingen op de markt kunnen genieten.

De Federale Overheidsdienst Economie (FOD economie) wil dat u beter 
op de hoogte bent van de verschillende tarieven op de markt. Daarvoor 
heeft de FOD de website www.bestetarief.be opgesteld, die voor u de 
voordeligste telecom-aanbieding zoekt. De stad, het OCMW en vzw De 
Fakkel organiseren een aantal infomomenten om u te helpen bij het 
invoeren van uw gegevens. Durf te vergelijken! De keuze is aan u.

Waar en wanneer? 
De infomomenten vinden plaats op woensdag 27, donderdag 28 en 
vrijdag 29 november in ’t Peeseeke (Lierseweg 132/A, naast de Kring-
winkel) en op woensdag 27 en donderdag 28 november in Het Convent 
(Begijnhof 17), telkens van 15 tot 20 uur. Een infomoment duurt 20 mi-
nuten per persoon. Opgelet, u moet vooraf inschrijven!

Bent u op deze data niet vrij of zijn de infodagen volzet? Dan kunt u een 
afspraak maken met de begeleiders om u later verder te helpen.

Hoe inschrijven?
U moet vooraf inschrijven via www.herentals.be/durf-vergelijken. Als 
u geen computer hebt, dan kunt u inschrijven aan de infobalie in het 
administratief centrum of op tel. 014-28 50 50.

Wat brengt u mee?
Uw recentste telefoon-, gsm-, internet- en tv-factuur.

Vergelijk zelf
Kunt u niet wachten tot einde november, dan kunt u zelf uw gebruik 
nakijken via www.bestetarief.be.

pagina 11
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
december moeten uiterlijk op maandag 4 no-
vember 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

Hebt u recht op een verwarmingstoelage?
Het Sociaal Verwarmingsfonds biedt steun 
aan iedereen die zijn verwarmingsfactuur 
moeilijk kan betalen. Om in aanmerking te 
komen voor een verwarmingstoelage moet u 
voldoen aan twee voorwaarden: u verwarmt 
uw (huur)woning met stookolie, petroleum 
of propaangas én u hebt een begrensd inko-
men, schuldoverlast, een uitkering van het 
OCMW of de rVA of een sociale uitkering. 
Om zeker te weten of u recht hebt op een 
verwarmingstoelage, kunt u het beste naar 
de sociale dienst van het OCMW komen. Die 
bevindt zich in de Nederrij 133/A (roodstenen 
gebouw naast het ziekenhuis) en is elke werk-
dag open tussen 9 en 11.45 uur (op maandag 
ook tussen 18 en 19 uur). Op dinsdag kunt u 
tussen 9.30 uur en 10.30 uur terecht in het 
Dorpshuis van Noorderwijk (ring 26) en tus-
sen 11 en 12 uur in het Dorpshuis van Mork-
hoven (Dorp 1).

Breng zeker de volgende documenten mee:
• uw identiteitskaart
• een leveringsfactuur of -bon
• een bewijs van uw gezinsinkomen (het recentste aanslagbiljet, de recentste loonfiche, het 
 recentste attest van een ontvangen sociale uitkering)
• eventueel de beslissing van collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die  
 uw schuldbemiddeling verricht

Let op: u moet de verwarmingstoelage binnen zestig dagen na de levering aanvragen.
 
Meer informatie: www.verwarmingsfonds.be of het gratis telefoonnummer 0800-90 929

Wuytsbergen: het buiten-gewoonste plekje 
van Herentals

De afgelopen maanden ging u, samen met de 
stad en de provincie Antwerpen, op zoek naar 
gewone plekjes die een groene opknapbeurt 
konden gebruiken. Na een uitgebreide stem-
ronde is het kapelletje in Wuytsbergen als het 
meest buiten-gewone plekje in Herentals naar 
boven gekomen.

Samen met de stad stelt regionaal Landschap 
Kleine en Grote Nete nu een plan van aanpak 
op. Begin 2014 krijgt het winnende plekje dan 
een groene renovatie. Een mooi ontwerp, hoe 

klein ook, met veel kleur, geur en sierlijke groenvormen maakt van het plekje een ware blik-
vanger waarvan alle gebruikers kunnen meegenieten. 

Meer informatie: 
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, tel. 014 85 25 14, karlien.maes@rlkgn.provant.be
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de grote stap naar 
het secundair onderwijs

Als uw kind in het zesde leerjaar zit, 
moet u binnenkort een belangrijke 
knoop doorhakken. Welke studierich-
ting zal uw kind in het eerste middel-
baar volgen en op welke school? De 
Herentalse Centra voor Leerlingenbe-
geleiding (CLB) geven u de nodige in-
formatie om uw kind te ondersteunen 
bij het maken van een goede keuze. 

Het Vrij CLB Kempen verwelkomt u  
op de infoavond op woensdag 13 no-
vember om 19 uur in zaal Florence 
Nightingale (ingang via Nonnenvest 1). 
Op woensdag 20 november om 19 uur 
organiseren het Vrij CLB-Kempen en 
het CLB Kempen van het GO! samen 
een infoavond in Zaal Komie Geire  
(Herentalseweg 1 in Olen).

Meer informatie: Vrij CLB-Kempen 
(tel. 014-24 70 70) en CLB Kempen van 
het GO! (tel. 014-21 52 04)

neem deel aan  
de kerstmarkt

Op zondag 15 december organiseert 
toerisme Herentals op de Grote Markt 
een sfeervolle kerstmarkt. Van 13 tot 18 
uur is er een traditionele kerstmarkt met 
veel kinderanimatie. Hiervoor zoekt Toe-
risme Herentals particulieren, verenigin-
gen of handelaars die kerstartikelen en 
geschenken willen verkopen, mensen 
met een hobby die verband houdt met 
Kerstmis of die een ambacht beoefenen 
en dat willen tonen. Ook kraampjes met 
niet-alcoholische dranken en lekkere 
hapjes zijn welkom.

Om 16 uur start op het zuidelijk deel 
van de Grote Markt een gezellige avond-
kerstmarkt met kerstmuziek. Herentalse 
verenigingen zijn welkom om een kraam 
uit te baten met drank en lekkere hapjes. 
Op de avondmarkt mogen wel alcoho-
lische dranken geserveerd worden. De 
kerstmarkt eindigt om 22 uur.

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

Voorstudie afbakening kleinstedelijk gebied afgerond
Het ruimtelijk Structuurplan van Vlaanderen kiest voor een open en stedelijk Vlaanderen. 
Vlaanderen wil in steden een verdichtingsstrategie voeren om de beperkte open ruimte die 
resteert, te vrijwaren. Herentals werd, samen met heel wat gelijkaardige steden, aangeduid 
als kleinstedelijk gebied met als belangrijke opgave voldoende woongelegenheden creëren, 
voldoende ruimte voor bedrijvigheid zoeken, voldoende ruimte voor stedelijke voorzieningen, 
… en dit steeds met respect voor de leefbaarheid van de stad.

De provincie is bevoegd om de grenzen te bepalen van het kleinstedelijk gebied Herentals. 
Waar moet de voormelde verdichtingsstrategie worden gevoerd, waar moet er bijkomende 
ruimte gecreëerd worden voor wonen, werken en recreëren, om te kunnen blijven inspelen op 
de steeds toenemende bevolking? Het stadsbestuur wordt zeer nauw betrokken bij dit proces.

De provincie heeft een studie gemaakt met de mogelijkheden van de stad Herentals om in te 
spelen op de moeilijke zoektocht naar ruimte voor wonen, werken en recreëren. De conclusie 
is tweeërlei: de verdichting moet deels opgelost worden binnen het huidig stedelijke weefsel 
en deels door nieuwe ruimte te reserveren. Deze voorstudie is de aanleiding voor verder on-
derzoek naar de haalbaarheid op niveau van de geselecteerde deelgebieden. Dit gebeurt aan 
de hand van ruimtelijke uitvoeringsplannen. De opmaak van deze uitvoeringsplannen begint 
in 2014. De provincie en de stad houden u tijdens de opmaak van het plan regelmatig op de 
hoogte van de vorderingen. U krijgt ook de kans om uw mening over het plan te geven.

De voorstudie kan digitaal worden geraadpleegd op 
www.provant.be/leefomgeving/ruimtelijke_ordening/studies

Meer informatie: 
Dienst ruimtelijke ordening, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be
Provincie Antwerpen, Veerle Van Dooren, tel. 03-240 66 38

Infoavond voedselteam Herentals 
Sinds enkele jaren is er in Herentals een voedselteam actief. Een voedselteam bestaat uit een 
twintigtal gezinnen dat samen wekelijks duurzaam geproduceerde seizoensproducten bestelt 
bij lokale boeren. Het aanbod bestaat uit groentepakketten in verschillende maten, een aantal 
losse groenten en fruitpakketten. De pakketten worden zorgvuldig samengesteld door boer 
Geert van ’t Meulenhuys in Bouwel of door boer Bavo van De Kijfelaar in Noorderwijk. In  
Herentals zijn er twee teams actief: team Bremdael en het recent opgerichte team Spiegelfa-
briek. Bent u geïnteresseerd om u bij een van beide teams aan te sluiten? Kom dan op woensdag  
27 november om 20 uur naar de infoavond in WZC Bremdael (Ernest Claesstraat 54). U krijgt er 
meer informatie over het voedselaanbod en over de praktische regelingen.
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WONEN

Wat kost het?
De aankoop van uw huis begint bij uw budget. Voor u op zoek gaat naar 
een eigen woning, moet u weten waar uw financiële grens ligt. Infor-
meer dus bij een aantal banken hoeveel u kunt lenen en welke kosten 
dit met zich meebrengt. Naast de aankoopprijs van een huis moet u ook 
rekening houden met de kosten van aanpassingen en herstellingen aan 
het huis. Daarnaast moet u ook altijd nog notariskosten en registratie-
rechten (meestal 10 procent van de aankoopprijs) betalen. 

Op zoek naar voordelen
De overheid wil het aankopen en renoveren van woningen steunen, 
ook financieel. Het is daarom uiterst interessant om na te gaan op 
welke financiële voordelen u recht hebt. 

• Zo betaalt u slechts 6 procent btw, in plaats van 21 procent, als u 
herstellingen uitvoert aan een woning die ouder is dan 5 jaar. 

• Verder kunt u aan de Vlaamse overheid een renovatiepremie vragen 
als u een woning van 25 jaar of ouder wilt renoveren. 

• De verbeteringspremie van de Vlaamse overheid kunt u vragen als u 
een woning van 20 jaar of ouder wilt verbeteren bijvoorbeeld door 
werk aan het dak, het vernieuwen van buitenschrijnwerk of door 
een nieuwe sanitaire installatie. 

• Via energieK kunt u daarnaast ook een goedkope lening tot 10.000 
euro krijgen voor energiebesparende maatregelen, zoals het aan-
brengen van isolatie, het vervangen van een oude stookketel door 
een condensatieketel of het vervangen van glaspartijen door hoog-
rendementsglas.

Ligging en locatie
• Houdt u van zonlicht, dan kunt u het beste zoeken naar een huis met 

een gevel naar het zuidoosten en het zuidwesten. Een hellend dak aan 
deze zijden is bovendien mooi meegenomen als u zonnepanelen of 
een zonneboiler wilt installeren.

• Als er geen water, gas, elektriciteit of riolering is in de woning, onder-
zoek dan hoe en tegen welke prijs u dat kunt aansluiten. 

• Vraag bij de dienst ruimtelijke ordening na of uw woning in overstro-
mingsgebied ligt. Als dit het geval is, vraagt u uw verzekeraar om na te 
gaan of alles gedekt kan worden en of daar extra kosten aan verbon-
den zijn. 

• Als de omgeving rond de woning vervuild is, moet u misschien de 
grond laten reinigen. Vraag daarom de verkoper naar het verplichte 
bodemattest, dan bent u zeker dat u een gezond stuk grond hebt. 

• Als uw woning in een verkaveling ligt, informeert u naar de verkave-
lingvoorschriften. Mag u een plat dak vervangen door een hellend 
dak? Tot hoe diep kunt u achteruit bouwen? 

• Ga ook de vergunningstoestand van de woning na. Zoek uit of alle 
constructies vergund zijn en kijk na of de woning niet zonevreemd 
staat. 

Opgelet
Zonevreemd en niet-vergund betekent niet hetzelfde. Bij een zone-

vreemde woning kunt u slechts beperkte aanpassingen aan uw wo-
ning uitvoeren. Niet-vergunde constructies, daarentegen, moet u op 
eigen kosten laten afbreken. Ook als de woning is opgenomen in een 
lijst van bouwkundig erfgoed, gelden een aantal beperkingen.

de woning
Als u zelf geen bouwtechnisch wonder bent, kunt u zich het best laten 
informeren door iemand die meer ervaring heeft. Dat kan een aan-
nemer, een architect, een metselaar of een andere vakman zijn. Het 
is immers belangrijk dat u de woning grondig onderzoekt en nagaat 
wat u allemaal moet herstellen of vervangen, en wat de beperkingen 
zijn bij verbouwingen. Bovendien helpt dit onderzoek u om uw kosten-
plaatje op te maken. 

Waar moet u zeker op letten?
ramen
• Wat is de toestand van de raamkozijnen?
• Hebt u enkel, dubbel of hoogrendementsglas?
• Moet u glazen vervangen, of het hele raamwerk?

muren
• Hoe staat het met de stabiliteit van de woning?
• Heeft het huis enkele of dubbele muren?
• Hoe breed is de spouw?
• Welke zijn de dragende muren? 

Vloer
• Is de woning rechtstreeks op de ondergrond gebouwd?
• Zo ja, is het plafond hoog genoeg om boven op de bestaande vloer 

te isoleren?
• Moet u dan breken en verlagen?

dak
• Is het dak geïsoleerd?
• Is er een onderdak aanwezig?
• Is het dak in goede toestand?

Verwarmingsinstallatie en elektriciteit
• In welke toestand bevinden de installaties zich?
• Is er een hoogrendementsketel aanwezig?

energie
• Vraag het Energieprestatiecertificaat (EPC). Ligt dit boven de 300, 

dan moet u wellicht nog investeren in bijkomende energiebespa-
rende maatregelen. 

de onderhandeling
Als u zeker bent van uw keuze, dan kunt u gaan onderhandelen. 
Via de website van de Algemene Directie Statistiek en Informatie  
(www.statbel.fgov.be) kunt u de gemiddelde huizenprijs per gemeente 
bekijken. Maak ook zeker de vergelijking op de verschillende websites 
van immobiliënbedrijven. Hou er ook rekening mee dat de vraagprijs 
in vele gevallen hoger ligt dan de verkoopprijs.

Ik ga een woning kopen. Wat nu?
Elk jaar opnieuw gaan duizenden Belgen op zoek naar een eigen woning. De aankoop van een eigen huis is vaak de grootste investering die men 
in zijn leven doet. Het is daarom belangrijk niet over één nacht ijs te gaan en uw keuzes goed te overwegen. We overlopen graag met u een aantal 
zaken waarmee u rekening moet houden tijdens de huizenjacht.
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GEZONDHEID

zo ziek als een hond? Liever niet.
Griep is een besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer 
één op de tien mensen griep. Meestal geneest u na enkele dagen vanzelf, maar bij sommige 
mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. U tijdig laten vaccineren kan heel wat ziekteleed 
voorkomen.

Ook voor u belangrijk

Mensen met diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren moeten extra waakzaam 
zijn voor de griep. En omdat uw natuurlijke weerstand afneemt met de leeftijd, is griepvaccinatie 
voor iedereen ouder dan 65 jaar zeker het overwegen waard.

Ook zwangere vrouwen kunnen zich beter laten vaccineren tegen de griep. Wie zwanger is, heeft 
minder weerstand tegen infecties. Zo kan griep bij een zwangere vrouw meer complicaties ver-
oorzaken, zoals een longontsteking. Een zwangere vrouw heeft ook meer kans om door griep in 
het ziekenhuis opgenomen te moeten worden dan iemand die niet zwanger is. Een zware griep-
aanval kan bovendien de gezondheid van de baby ernstig schaden. Vaccineren in het tweede of 
derde trimester van de zwangerschap is daarom aanbevolen, en het vaccin is volstrekt veilig. 

Ook wie in nauw contact komt met mensen uit deze risicogroepen, doet er goed aan zich te laten 
vaccineren. Ook als u beroepshalve voor mensen uit een risicogroep zorgt, bijvoorbeeld in een 
ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegkundige, kan een vaccinatie u en de mensen 
voor wie u zorgt tegen de griep beschermen.

terugbetaling voor risicogroepen

De ideale periode voor vaccinatie ligt tussen half oktober en half november. Met een voorschrift 
van de huisarts kunt u bij de apotheker een vaccin kopen. Bewaar het vaccin in de koelkast, an-
ders wordt het waardeloos. Ga naar uw huisarts om u te laten vaccineren. Het griepvaccin kost 
tussen de 11 en 12 euro, maar wordt voor de helft terugbetaald aan mensen uit de risicogroepen. 
Sommige mutualiteiten betalen het zelfs volledig terug.

toch griep?

Bij heel wat mensen leven misvattingen over griepvaccinatie. Het is een veel gehoorde uitspraak 
dat het vaccin griep veroorzaakt. Het griepvaccin bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus 
geen griep veroorzaken. Door het spuitje maakt uw lichaam wel verdedigingsstoffen aan. Dit kan 
soms wel lichte ongemakken geven. Als u 
kort na de inenting toch ziek wordt, kan 
het zijn dat u kort voor of na de inspuiting 
besmet werd. 

Het griepvaccin werkt pas na twee we-
ken en helpt alleen tegen de echte griep, 
veroorzaakt door het influenzavirus. Het 
heeft helemaal geen invloed op het al dan 
niet krijgen van een gewone verkoudheid 
of een bronchitis. Een griepvaccinatie sluit 
niet volledig uit dat u griep kunt krijgen, 
maar de kans op griep is aanzienlijk klei-
ner en ook de kans op complicaties neemt 
drastisch af.

Behoort u tot de doelgroep, vraag dan ze-
ker raad bij uw huisarts of apotheker.

Meer informatie: www.griepvaccinatie.be

Opgelet voor 
CO-vergiftiging

Elk jaar sterven in België ongeveer hon-
derd mensen en worden er meer dan 
tweeduizend in het ziekenhuis opge-
nomen door CO-vergiftiging. CO (kool-
stofmonoxide) is een dodelijk gas dat u 
niet kunt zien, ruiken, proeven of voe-
len. Het gas ontstaat door het verbran-
den van gas, kolen, hout, brandstof of 
stookolie.

tips om CO te voorkomen: 
• Zorg dat er voldoende lucht is in ka-

mers met een verwarmingstoestel of 
badgeiser.

• Controleer elk jaar of uw schoorsteen 
goed trekt.

• Installeer een verwarmingstoestel 
dat uitlaatgassen naar buiten afvoert.

• Laat uw verwarmingstoestellen gere-
geld nakijken door een vakman. 

Welke tekens wijzen 
op de aanwezigheid van CO? 
• duizeligheid, moeheid, hoofdpijn, 

braken
• veel roet op de muren rond de gas-

boiler
• veel vocht in de woning.

Wanneer u te maken krijgt met CO, 
open dan ramen en deuren, schakel het 
verwarmingstoestel uit en bel indien 
nodig het noodnummer 112. 

Meer informatie: 
dienst preventie, 
administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, 
preventie@herentals.be
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Joost maegerman en anouk Sturtewagen
Duo harp en contrabas (aperitiefconcert)
Zondag 3 november om 11 uur in de Lakenhal

Harpiste Anouk Sturtewagen en contrabassist Joost Maegerman 
verweven virtuoos de rijke klanken van hun prachtige instrumenten 
in een meeslepend repertoire van originele composities en geslaag-
de bewerkingen. Sinds 2004 is Anouk Sturtewagen harpiste bij het 
Symfonieorkest Vlaanderen. Verder speelt zij onder andere bij de royal Opera House in Londen. 
twee jaar geleden trad ze met revue Blanche op in de Lakenhal. Joost Maegerman is contrabassist 
bij het rotterdams Philharmonisch Orkest.

toegang: 12 euro / 9 euro (Vriendenprijs)

Vernieuwd Gents Volkstoneel 
Sinatra
Donderdag 7 november om 20 uur in de schouwburg 

Veertig jaar geleden kreeg supporters-
lokaal Sorgeloos het onverwachte be-
zoek van Frank Sinatra. Slechts enkele 
bevoorrechte mensen hadden toen 
het genoegen om van dichtbij kennis 
te maken met The Voice. Tijdens een 
jaarlijkse reünie doen de laatste getui-
gen er alles aan om de herinnering aan 
die avond levend te houden. Het wordt 
hun niet gemakkelijk gemaakt, want on-
geloof en afgunst zijn hun deel. 

toegang: 16 euro / 13 euro (Vriendenprijs)

riguelle 
Un premier amour de luxe
Zaterdag 9 november om 20 uur in de schouwburg 

Iedereen die Patrick riguelle de afgelopen seizoenen aan het werk zag, was het er over eens: Frans 
chanson zit hem in het bloed. Voor Un premier amour de luxe vindt hij zijn inspiratie in zijn kin-

dertijd en in de platenkast van zijn 
ouders en grootouders. Een selec-
tie liedjes die maar liefst een kleine 
eeuw omvat: van de frivoliteit van 
Josephine Baker over de romantiek 
van Jean Sablon tot de poëtische tra-
giek van Noir Désir. Les p’tits Belges, 
zoals Jacques Brel en André Bialek, 
krijgen een ereplaats toebedeeld.

toegang: 15 euro / 12 euro (Vrien-
denprijs)

Wim de Vilder
Achter de schermen van 
het journaal
Woensdag 13 november om 20 uur 
in de schouwburg 

Wim De Vilder 
is sinds 1999 
nieuwsanker bij 
de Vrt. tijdens 
zijn lezing vertelt 
hij hoe een jour-
naal tot stand 
komt. Hoeveel 
mensen werken 
mee aan zo’n 
uitzending? Hoeveel kost het om een 
journaal te maken? Waarom moeten 
journalisten stressbestendig zijn? Wim 
De Vilder geeft antwoord op deze vra-
gen en verklaart ook waarom sommige 
feiten het nieuws halen en andere niet, 
en wie daarover beslist. Hij illustreert al-
les met beeldmateriaal. 

toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenprijs)

Blindman 
32 Foot / the Organ of  
Bach
Vrijdag 22 november om 20 uur 
in Sint-Catharinakerk, Begijnhof 

Het orgel had in de tijd van Johann 
Sebastian Bach orkestrale proporties 
aangenomen, en die benutte hij ten 
volle. Door het opsplitsen van de stem-
men komt het briljante van Bachs com-
posities nog meer aan de oppervlakte. 
Bl!ndman interpreteert de orgelwer-
ken met saxofoons. De lage tonen van 
de 32-voeters, de langste pijpen van 
grote kerkorgels, wekt Bl!ndman op 
door middel van elektronica.

toegang: 18 euro / 15 euro (Vrienden-
prijs)

PrOGrAMMA CC 't SCHALIKEN
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Info en tickets: 

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

Jelle Cleymans
Welk oog en 
hoeveel tranen? 
Zaterdag 30 november om 20 uur 
in de schouwburg

Jelle Cleymans is al lang niet meer de Ket-
net-wrapper van weleer. Ondertussen is 
hij gegroeid als acteur, presentator en 
vooral als zanger. Na zijn debuutalbum 
Naakt doe ik de afwas heeft Cleymans 
gezwoegd aan een waardige opvolger. 
Zijn nieuwe oogappel heet Welk oog 
en hoeveel tranen? en is zijn ode aan  
Antwerpen, zijn prachtige vriendin en 
de onvolmaakte liefde. Jelle Cleymans 
staat met zijn vader, saxofonist Jan Cley-
mans op het podium en verzamelde een 
indrukwekkende band rond zich. 

toegang: 15 euro / 12 euro (Vrienden-
prijs)

Wouter deprez 
Hier is wat ik denk
Donderdag 14 en vrijdag 15 november 
om 20 uur in de schouwburg

UItVErKOCHt

PrOGrAMMA CC 't SCHALIKEN

Leo Van der elst en ruben Van Gucht 
Met de ogen dicht 
(De legende van Mexico '86 ontrafeld)
Zaterdag 23 november om 20 uur in de schouwburg

In de strafschoppenreeks tijdens 
de kwartfinale tegen Spanje waren 
Jean-Marie Pfaff en Leo Van der Elst 
de Belgische helden. Leo Van der 
Elst en sportjournalist ruben Van 
Gucht vertellen het turbulente ver-
haal van het WK voetbal van 1986 
in Met de ogen dicht. De twee rij-
gen de anekdotes en nooit vertelde 
verhalen aan elkaar, waarbij er veel 
aandacht uitgaat naar de gebeurte-
nissen die zich buiten het oog van 

de camera’s hebben afgespeeld. U wordt meegenomen op een roetsjbaan van emoties: van 
euforie tot verdriet, maar altijd met een grote dosis humor.

toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenprijs)

dip and dive on the mess o' Jive 
Boke Hertals
Donderdag 28 november om 12.15 uur in de foyer

Dip and Dive on the Mess o' Jive brengt de hippe 
swing- en jivenummers van weleer opnieuw tot le-
ven tijdens het gratis middagconcert van cc ’t Schali-
ken. Deze Lierse vriendenformatie speelt naast oude 
klassiekers ook eigen songs. Hun inspiratie haalden 
ze bij Louis Armstrong, Fats Waller, Cab Calloway, 
Slim Gaillard, Louis Jordan en Django reinhardt. 

Toegang: gratis
Boterhammen: gratis

Fred delfgaauw, Ida Van dril,  
mik Van Goor en esmay Usmany
De verteller
Vrijdag 29 november om 20 uur in Schouwburg

Wie de voorstellingen van Fred Delfgaauw kent, weet 
dat hij u iedere keer weer verrast met zijn bijzonder 
aangrijpende en beeldende theaterproducties. De ver-
teller is een bewerking van Volpone van Ben Jonson. 
Het is een doldwaze komedie over hebzucht en oppor-
tunisme en tegelijkertijd een romantisch sprookje met 
vlijmscherpe randjes. Fred Delfgaauw gaat dit keer de 
samenwerking aan met drie getalenteerde jonge vrou-
wen: Ida van Dril, Mik Van Goor en Esmay Usmany.

toegang: 14 euro / 11 euro (Vriendenprijs)
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Piet Stockmans 
50 jaar grenzen verleggen met porselein 
Nog tot en met zondag 3 november in kasteel Le Paige
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

De toegang is gratis.

rudy thijs 
(Ver)Slag(en)
Van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 17 november in de Lakenhal
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

De toegang is gratis.

Somers en modamske 
Space Cowboys
Van zaterdag 16 november tot en met zondag 8 december in kasteel Le Paige
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Marcel Somers en Modamske ontmoeten elkaar na en-
kele jaren opnieuw. Het resultaat van deze reünie is te 
bewonderen in kasteel Le Paige onder de noemer Space 
Cowboys. Modamske blikt met zijn schilderijen en teke-
ningen terug op de beginjaren van de ruimtevaart. Naast 
de iconen Joeri Gagarin en Neil Armstrong komen ook de 
echte pioniers aan bod. Somers creëert met zijn objecten 
en installaties een universum volgens eigen inzichten. Zijn 
persoonlijke museum van de verwondering bevindt zich 

steevast op het raakvlak tussen wetenschap en kunst.

Gal 
Jaaroverzicht in cartoons
Van zaterdag 30 november tot en met zondag 22 december in de Lakenhal
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Na een succesvolle eerste editie met Kim 
Duchateau is ’t Schaliken verheugd om voor u 
opnieuw een jaaroverzicht in cartoons samen 
te stellen. Dit jaar kunt u het nieuws van 2013 
door de kritische bril van Gal herbeleven. De 
huiscartoonist van Knack selecteert zijn scherp-
ste spotprenten en geeft u zo een overzicht van 
de meest memorabele gebeurtenissen en het 
belangrijkste nieuws uit het voorbije jaar.

De toegang is gratis.

Wak 2014 
Van vrijdag 25 april tot zondag 4 mei 2014 zet Vlaanderen het talent van amateurkunstenaars in de 
kijker tijdens de Week van de Amateurkunsten (WAK). Het thema van deze editie is ‘Groote Kunst’. 
Iedereen die graag met kunst bezig is, kan deelnemen aan de WAK, zowel individuele kunstenaars 
als verenigingen. Wilt u actief deelnemen aan de WAK in Herentals? Neem dan voor 1 december 
2013 contact op met het cultuurcentrum. 

the Place Beyond the 
Pines
Dinsdag 26 november om 20 uur 
in de schouwburg

Luke is een 
professionele 
motorrijder. Hij 
komt erach-
ter dat hij een 
zoon heeft van 
zijn ex-vriendin, 
met wie hij al 
een jaar geen relatie meer heeft. Luke 
besluit per motor banken te beroven 
om zijn zoon financiële ondersteuning 
te kunnen bieden. The Place Beyond the 
Pines is een Amerikaanse film uit 2012 
van regisseur Derek Cianfrance. In de 
hoofdrollen herkent u ryan Gosling en 
Eva Mendes. 

toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vrienden-
prijs)

Jagten 
Woensdag 27 november om 14.30 uur 
in de schouwburg

Lucas is een 
pas gescheiden 
kleuterleider 
die zijn leven 
opnieuw op de 
rails probeert 
te krijgen. Net 
op het moment 
dat hij daarin 
lijkt te slagen, 
wordt hij door een vijfjarige kleuter on-
terecht beschuldigd van kindermisbruik. 
Zijn leven verandert van het ene op het 
andere moment in een nachtmerrie. 
Jagten is een Deense film uit 2012 van 
regisseur Thomas Vinterberg. Hoofd-
rolspeler Mads Mikkelsen kreeg op het 
Filmfestival van Cannes de prijs voor 
beste mannelijke acteur. 

toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vrienden-
prijs)

FILM
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KUNStENDAG VOOr KINDErEN

tmg LaP
Niet Wiet wel Nel (+6 jaar) 
Zondag 17 november om 14.30 uur in de schouwburg 

Niet Wiet wel Nel gaat over de liefde en over hoe inge-
wikkeld dat wel niet is. Niet Wiet wel Nel is geïnspireerd 
op het gelijknamige boek dat Joke van Leeuwen schreef 
voor lezers vanaf zes jaar. Het boek werd in 1993 be-
kroond met een Zilveren Griffel. Theatermakersgroep 
LAP staat voor beeldend familietheater. Fysieke voor-
stellingen over liefde, heldendom en alles wat niet 
altijd gemakkelijk is in het leven. Theater vol poëzie, 
sprekende beeldtaal en ontwapenende humor.

toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

Stedelijke academie voor muziek, Woord en dans  
Dansworkshop (+8 jaar) 
Zondag 17 november van 16 tot 17.15 uur in de Lakenhal

Ilse Imants, dansleraar van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, geeft een dans-
workshop voor acht- tot negenjarigen. De kinderen leren jazzdans, een dans die gebaseerd is op 
klassiek ballet met invloeden uit rock, hiphop en jazz. Inschrijven kan in de foyer van cc 't Schaliken 
vanaf 12.30 uur.

Toegang: gratis

daniel Billiet  
Poëzieworkshop (+9 jaar)
Zondag 17 november van 13 tot 14.15 uur in de foyer van cc 't Schaliken

Daniel Billiet houdt een speelse workshop poëzie voor kinderen van negen tot twaalf jaar. Ge-
dichten in rebusvorm, een wedstrijdje rijmen, poëzie scanderen, ... Dichten is nog nooit zo leuk 
geweest. Inschrijven kan in de foyer van cc 't Schaliken vanaf 12.30 uur.

Toegang: gratis

Folkzien 
Kinderklanken (+4 jaar) 
Zondag 17 november van 14.30 tot 15.45 uur in de Lakenhal

Kinderklanken is een muzisch spel voor kinderen van vier tot zes jaar. Lesgevers van vzw Folkzien 
leggen de nadruk op het samen klank maken. Inschrijven kan in de foyer van cc 't Schaliken vanaf 
12.30 uur.

Toegang: gratis

Stedelijke academie 
voor muziek, Woord en 
dans 
Muziekinitiatie (+4 jaar) 
Zondag 17 november 
van 13 tot 14.15 uur in de Lakenhal

Marianne Wynen, muziekleraar van 
de Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans, geeft een workshop 
muziekinitiatie voor vier- tot zesjari-
gen. Kinderen komen spelenderwijs in 
aanraking met muziek. Inschrijven kan 
in de foyer van cc 't Schaliken vanaf 
12.30 uur.

Toegang: gratis

Stedelijke academie  
voor Beeldende kunst
Portrettekenen 
(6-12 jaar)  
Zondag 17 november van 13 tot 14. 
15 uur, van 14.30 tot 15.45 uur en 
van 16 tot 17.15 uur in de foyer van  
cc 't Schaliken 

Twee leerkrachten van de Stedelijke 
Academie voor Beeldende Kunst geven 
een workshop portrettekenen. Maak 
van je mama, papa, broer of zus een 
leuke tekening.

Inschrijven kan in de foyer van 
cc 't Schaliken vanaf 12.30 uur.

Toegang: gratis

Op zondag 17 november vindt in Vlaanderen en Brussel de tweede Kunstendag voor  
Kinderen plaats. Tijdens de Kunstendag kunnen families met kinderen tot twaalf jaar kennis-
maken met kunst, cultuur en erfgoed in heel Vlaanderen. Ook Herentals doet mee. Samen met 
de jeugddienst, de bibliotheek en de teken- en muziekacademie heeft cc 't Schaliken een mooi 
programma uitgewerkt. 

© illustratie Klaas Verplancke/www.klaas.be
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aankomst van de Sint
Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas aan in Herentals. Samen met zijn Pieten meert hij om 
14 uur aan op het Kempisch Kanaal aan de jachthaven. Een half uurtje later trekt een grote Sin-
terklaasstoet door de straten van Herentals. Om 15.30 uur komt de stoet aan in De Vossenberg. 
Daar kunnen de kinderen samen met de Sint genieten van een show met de clowns Dirky en 
Sientje. De aankomst van Sinterklaas is een organisatie van vzw De Kinderdroom.

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

Op inleefreis naar Peru 
In de zomer van 2014 organiseert Broederlijk Delen een inleefreis naar Peru. Tijdens deze in-
leefreis leeft u samen met de plaatselijke bevolking, en zo maakt u kennis met de plaatselijke 
cultuur. Op donderdag 7 november is er om 20 uur een infoavond over deze inleefreis. Deze 
infoavond vindt plaats in het Via Via-reiscafé (Wolstraat 43, Antwerpen). 

Meer informatie: Els Verheyen, Rolwagenstraat 73, 2018 Antwerpen, 03-217 24 95, 
www.broederlijkdelen.be

Parkrock zoekt organisatorisch talent 
De organisatoren van 
Parkrock zijn op zoek 
naar jongeren om de 
kernploeg te vervolle-
digen. Heb jij zin om dit 
jaarlijks jongerenfestival 
mee vorm te geven, kom 
dan even langs bij de 
jeugddienst of mail naar 
parkrock@herentals.be. 
Meewerken aan Parkrock 
staat garant voor veel ple-
zier, een leuke samenwer-
king en een eindresultaat 
waar iedereen trots op 

mag zijn. Als nieuwe vrijwilliger krijg je de kans om mee te lopen met ervaren organisatoren.

nog plaatsen vrij voor Grabbelpas 
Bent u nog op zoek naar leuke activiteiten voor uw kinderen tijdens de herfstvakantie? Goed 
nieuws! Voor enkele Grabbelpasactiviteiten zijn er nog plaatsen vrij. Tijdens deze vakantie flitsen 
de Grabbelpassers terug naar de oertijd. De kinderen kunnen onder meer dinoskeletten knut-
selen, het prehistorisch dorp in Eindhoven bezoeken, komen koken aan een heus kampvuur en 
prehistorische dansen aanleren. Inschrijven kan via de jeugddienst.

Meer informatie

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

Acties
Herentals

vrijdag 8 november
winkelactie Herentals

zaterdag 9 november
winkelactie Herentals

+ stratenactie noorderwijk

zondag 10 november
winkelactie Herentals

zaterdag 9 november 
van 14 tot 17 uur

carwash door kWB 
Sint-Jan aan de

Sint-Jan-de-doperkerk 
(molekens)

zondag 24 november
multiculturele brunch

14 en 15 december 
van 10 tot 17 uur

Wereldwinkel-
geschenkenbeurs

cc ’t Schaliken, 
Grote markt 35

Wegens te weinig  
inschrijvingen gaat de  
Cupcakes Cup helaas 

 niet door.

In Herentals trotseert het 11.11.11-co-
mité aan de supermarkten de koude 
om geld in te zamelen; in Noorderwijk 
komen de vrijwilligers aan huis. Daar-
voor zoeken we nog enthousiaste vrij-
willigers met een warm hart voor het 
Zuiden die zich even kunnen vrijmaken 
op 8, 9 of 10 november. 

Wilt u ons vergezellen? 
Geef een seintje op 014-21 21 86.

11.11.11
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Ik kook van woede
Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen 
honger. Dat is één op acht. Nog eens 
één miljard mensen heeft geen toe-
gang tot goed en gezond voedsel. Toch 
produceren we genoeg voedsel om de 
wereld anderhalve keer te voeden. Dat 
is schandalig, maar ook hoopgevend. 
Want met veel goede wil en de nodige 
politieke druk kunnen we het probleem 
oplossen.

Twee jaar lang wil 11.11.11 zich onder-
dompelen in de voedselproblematiek 
en er ook werkelijk iets aan veranderen. 
Door te focussen op het voedselpro-
ductiesysteem. Door te kijken naar de 
voedselprijzen en de voedselspeculatie 
aan te pakken. Door in te gaan op de 
gevolgen van de klimaatverandering en 
te kiezen voor duurzaamheid. Door 'hot 
items' als biobrandstoffen, landroof en 
het handelsbeleid aan te pakken.

Wilt u iets doen aan de voedselproble-
matiek? Steun 11.11.11.

Steun 11.11.11
U kunt 11.11.11 steunen via een over-
schrijving op BE39 3751 0298 8619 van 
11.11.11 Herentals. Voor een gift van 
minstens 40 euro per jaar ontvangt u 
einde maart van volgend jaar een fis-
caal attest. 11.11.11 dankt u voor uw 
gift.

Hang een plaatje aan uw fiets
Met deze actie willen we u aansporen 
vaker de fiets te nemen. Wie graag een 
plaatje aan zijn fiets hangt en daarmee 
duidelijk maakt dat hij de campagne van 
11.11.11 steunt, kan op de dienst jeugd 
en ontwikkelingssamenwerking in het 
Stadspark een fietsplaatje afhalen.

zondag 24 november 2013 in kOsh Campus Burchtstraat, Burchtstraat 14 in Herentals

MULTICULTURELE BRUNCH
in samenwerking met deN Babbelhoek (werking anderstaligen)
VAN 10 TOT 13.30 UUR met ZUIDERSE SPECIALITEITEN

naam:

adres:

telefoonnummer:

schrijft in voor  volwassenen (15 euro per persoon)

 kinderen tot 14 jaar (7 euro per persoon)

wanneer komt u

InSCHrIJVen voor 22 november 2013 op één van de onderstaande adressen
 Jeugddienst Ann Pauwels Paul Van de Vel 
 Stadspark Herentals Ring 45 Laagland 15
 tel. 014-21 21 86 Noorderwijk Herentals
 wereld@herentals.be tel. 014-26 12 74 tel. 014-22 17 81

Schrijf online in via www.herentals.be/brunch.

191 landen ondertekenden een akkoord om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. Voer samen met de Vlaamse Noord-Zuidbeweging actie om de politici 

aan hun belofte te herinneren én de lat hoger te leggen. Armoede moet de wereld uit! www.detijdloopt.be

CAF1302

V.U
. B

ogdan Vanden B
erghe, V

lasfabriekstraat 11, 1060 B
russel

11.11.11
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Sportkampen kerstvakantie
Op 2 en 3 januari 2014 kunnen kinderen en jongeren van zes tot zestien jaar deelnemen aan 
sportkampen. Inschrijven kan vanaf maandag 25 november 2013 via www.uitinherentals.be/
sportkampen.

Wandelmeedag  
Op maandag 11 november organiseert de Herentalse Wandelclub samen met het stadsbestuur 
de Wandelmeedag. U kunt kiezen uit wandelingen van verschillende afstanden. Vertrekken kan 
tussen 8 en 15 uur aan het parochiecentrum van Morkhoven. Onderweg kunt u een hapje eten. 
Deelnemen kost 1 euro per persoon..

Uitnodiging sportclubs  
De sportraad nodigt alle sportclubs uit voor de algemene vergadering van de sportraad op don-
derdag 12 december om 20 uur in de aula van het BLOSO-centrum.

zot van zwemmen
Tijdens de Zwembaddag op 
zondag 17 november zetten 
we de zwembaden van het 
Netepark in de schijnwer-
pers. Voor de gewone toe-
gangsprijs kunt u genieten 
van een heleboel extra’s:

• van 9 tot 12 uur: gezond ontbijt
• van 10 tot 11.30 uur: kinderdisco
• van 11 tot 11.45 uur: les aquafitness
• van 13 tot 16 uur: pretbad met de waterattractie Ghost Ship
• van 9 tot 17 uur: trimzwemmen in het wedstrijdbad
• van 9 tot 17 uur: extra informatie over gezondheid!

Broodjeszwemmen 
Op dinsdag 19 november kunnen personen met een handicap broodjeszwemmen in het Ne-
tepark. Na het zwemmen kunnen de deelnemers hun honger stillen met een broodje en een 
drankje. Iedereen vanaf zes jaar is welkom. De activiteit begint om 19 uur en eindigt om 20 uur. 
Deelnemen is gratis en alle deelnemers zijn verzekerd.

Word vrijwillige 
chauffeur bij de minder 
mobielen Centrale 
De vrijwilligers van de Herentalse Min-
der Mobielen Centrale (MMC) reden 
in 2012 bijna 100.000 kilometer om 
minder mobiele personen, senioren en 
personen met een handicap te vervoe-
ren. Omdat er elk jaar leden bijkomen, 
is de MMC steeds op zoek naar nieuwe 
chauffeurs. 

Hebt u een rijbewijs B, een eigen wa-
gen en elke week aan paar uurtjes vrij? 
Gaat u graag om met mensen en wilt 
u wat vrije tijd besteden aan vrijwilli-
gerswerk? Kom dan eens langs bij dien-
stencentrum ’t Convent. Als vrijwillige 
chauffeur krijgt u een vergoeding per 
gereden kilometer en een omniumver-
zekering tijdens de MMC-ritten.

Meer informatie: 
dienstencentrum ’t Convent, 
Begijnhof 17, tel. 014-28 20 00, 
dienstencentrum@ocmwherentals.be

Gezinsbond op cultureel 
bezoek in mechelen
Samen met Vormingplus Kempen 
brengt de Herentalse Gezinsbond op 
donderdag 7 november een cultureel 
bezoek aan Mechelen. In de voormid-
dag gaat u samen met een gids op zoek 
naar de interessantste plekjes van Me-
chelen. Na de middag brengt u een be-
geleid bezoek aan de Dossin-kazerne, 
een museum dat ons herinnert aan 
de gruweldaden van het nazi-regime 
uit de Tweede Wereldoorlog. De dag 
begint om 9.23 uur aan het station 
van Herentals, waar u de trein naar 
Mechelen neemt. U zorgt zelf voor uw 
treinticket. Deelnemen kost voor de 
rest 30,50 euro, gidsbeurten, maaltijd 
en drank inbegrepen. Dit bedrag stort 
u op de rekening van de Gezinbond 
(BE94 7895 8133 0314) met de vermel-
ding ‘Mechelen’.

Meer informatie

Sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93,  
tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be
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moeder mastentop 
zoekt studenten

Onlangs richtte een aantal studenten 
de Leuvense studentenclub Moeder 
Mastentop opnieuw op. Moeder Mas-
tentop verenigt studenten uit de hele 
Kempen, en telde destijds ook heel wat 
Herentalse clubleden. De studenten-
club doet daarom een oproep aan de 
Herentalse studenten in Leuven om lid 
te worden van de club.

Meer informatie: 
Christophe Ceursters, praeses, 
moeder.mastentop@gmail.com

mosselfeest den Brand 

Op zaterdag 30 november bent u wel-
kom voor het jaarlijkse mosselfeest 
van vzw Den Brand, die zich inzet voor 
opvang en ondersteuning van mensen 
met een handicap. Het mosselfeest 
vindt plaats in de feestzaal van Campus 
Bovenrij (Bovenrij 30, het vroegere 
Francescopaviljoen). U kunt eten van 
11.30 uur tot 14 uur en van 16 tot 
18.30 uur. Inschrijven en betalen kan 
ter plaatse op de dag zelf. Iedereen is 
welkom.

Herfst- en Winterwandelingen

Ook deze herfst en winter kunt u elke zondag gratis wandelen onder begeleiding van een gids. 
De wandelingen vertrekken om 14.30 uur vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar 
twee uur later ook aan. U kunt telkens kiezen tussen een korte en een lange wandeling. Op 
zondag 3 november vertrekt de wandeling aan Den Druyts (Grote Markt 30), op donderdag 
7 en zondag 10 november aan Club Human (Grote Markt 16), op 17 november aan tenniscen-
trum ter Heyde (Lichtaartseweg 216/1) en op 24 november aan De Boskantien (Wijngaard 26). 
Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. De volledige kalender vindt u op www.uitinhe-
rentals.be/toerisme en in de brochure bij de dienst toerisme.

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

nacht van het kempens erfgoed 

Op vrijdag 22 november staat de Herentalse letter-
kunde centraal tijdens de Nacht van het Kempens 
Erfgoed. Acteur Isi Bogaerts leest dan voor uit het 
letterkundig werk van schrijvers die een band heb- 
ben met Herentals. Met auteurs als Ernest Claes,  
Pol Heyns, Juul Grietens, Jos tegenbos, Jef Mennekens, 
Lode Bolckmans, remy de Pillecyn, Frank Van  
Herendael (pseudoniem van Frans Verbiest), Bert 
Iven en Jef Lievens is de oudere generatie uit de 
twintigste eeuw vertegenwoordigd. Maar ook het 
jong talent van deze eeuw staat op het programma, 
met werk van Lief Vleugels, Jef Louisa Versmissen,  
Christoph Lintermans, Xavier De Busser, Jan De Vrij, 
Jacki Billet, Patrick Heylen en Jos Van de Pol. De voor-
dracht van Isi Bogaerts vindt plaats in de Lakenhal om 
20 uur en om 21 uur.

Het volledige programma vindt u op www.kempens-
karakter.be. Bovendien vindt u in de bibliotheek en 

het cultuurcentrum een duidelijke programmabrochure.

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

Voordracht over  
wilde vruchten en zaden

Op vrijdag 15 november organiseren de Herentalse vrou-
wenraad en Vormingsplus Kempen een voordracht over 
wilde vruchten en zaden. Specialiste ter zake Daniëlle 
Houbrechts vertelt u alles over hoe gezond die zijn, en zij 
laat u natuurlijk ook proeven hoe lekker ze zijn. Deze info-
sessie vindt plaats in de vergaderzaal op de benedenver-
dieping van het administratief centrum (Augustijnenlaan 
30) en begint om 14 uur. De toegang is gratis.

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

Oldie
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Leren leven met een kind met een handicap
Op dinsdag 19 november om 19.30 uur kunt u de infoavond Leren leven met een kind met een 
handicap bijwonen in het Centrum voor Algemeen Welzijn (Hofkwartier 23). Gerd Claes, erva-
ringsdeskundige en therapeute, leidt het thema in. Nadien is er voldoende tijd voor vragen en het 
uitwisselen van ervaringen. Deelnemen kost 3 euro voor leden van Gezin en Handicap of KVG en 
8 euro voor niet-leden. Professionele hulpverleners betalen 25 euro (15 euro als ze een persoon 
met handicap of de ouders vergezellen). Vooraf inschrijven is verplicht.

Meer informatie en inschrijvingen: tel. 03-216 29 90, gezinenhandicap@kvg.be

Jaarconcert music Band avanti 
Op zondag 17 november kunt u naar het jaarconcert van Music Band Avanti, onder leiding van 
Jean-Paul Vanreppelen. Dit concert vindt plaats in zaal ’t Hof en begint om 14.30 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt 4 euro. Het concert heeft de steun van de provincie Antwerpen en Vlamo.

Meer informatie: Kenny Janssens, janssens_kenny@hotmail.com

Cursus en voordracht van het davidsfonds 
Het Davidsfonds organiseert een cursus over namaak en imitatie in de kunst. Twee vakspecialis-
ten benaderen dit thema vanuit hun eigen domein. Bert Watteeuw vertelt wat er achter de ba-
rokke portretten schuilgaat en Peter Bernaerts geeft u een inwijding in de wereld van de kunst-
handel, een sector die constant op haar hoede moet zijn voor namaak. De lessen vinden plaats 
op vrijdag 15, 22 en 29 november en vrijdag 6 december van 14 tot 16 uur in het Oud Gasthuis 
(Nederrij 133/A). Inschrijven kan via tel. 016-31 06 70, academie@davidsfonds.be, www.davids-
fonds.be/academie.

Op woensdag 13 november om 20 uur kunt u in de bibliotheek de voordracht De Groote Oorlog 
in romans bijwonen. Katrien van Hecke, licenciaat in de geschiedenis, geeft in deze voordracht 
een ruim overzicht van de literaire autobiografieën en romans uit de Eerste Wereldoorlog. De 
toegang bedraagt 5 euro. 

L&J theater – Wild Wild Saloon 
Op 1, 2 en 3 november brengt L&J theater de komieke kamerwestern Wild Wild Saloon op de 
planken van cultuurcentrum ’t Schaliken. De westernclichés zijn er, de schunnigheden vliegen u 
om de oren en de onverwachte wendingen brengen u op de rand van uw stoel. 

Meer informatie en tickets: tel. 014-55 20 93, www.lenjtheater.be

theaterspektakel – Yerma vraagt een toefeling 
Yerma is een mooie, jonge vrouw. Haar biologische klok tikt en ze heeft er werkelijk alles voor 
over om zwanger te raken. Maar haar man zegt dat hij geen kinderen wil en ondertussen krijgen 
zelfs haar vriendinnen stilaan genoeg van haar gezeur over die kinderwens. Met Yerma vraagt een 
toefeling brengt Theaterspektakel een meeslepend verhaal met hoog oplaaiende emoties en veel 
dramatiek. De voorstellingen vinden plaats in de Kamertheaterzaal van ’t Hof op 22, 23, 28, 29 en 
30 november en op 5, 6 en 7 december. U kunt kaarten bestellen bij cultuurcentrum ’t Schaliken 
(tel. 014-28 51 30, cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be).

Meer informatie: www.theaterspektakel.be 

Grieks koken, 
ook voor u
Op maandag 4, 18 en 25 november kunt 
u bij Curieus de Griekse keuken van 
dichtbij leren kennen. U kookt onder 
begeleiding van een ervaren lesgeef-
ster en geniet samen van de bereide 
gerechten. De lessenreeks vindt plaats 
in de didactische keuken van Midden-
school De Vesten (Augustijnenlaan 31). 
U schrijft twee personen in: een kok en 
een hongerige gast. De lessen starten 
om 18.30 uur, de hongerige gast mag 
zich om 20 uur aanmelden. Deelnemen 
kost 72 euro voor de drie lessen (enkel 
voor de kok). In de prijs zitten alle ingre-
diënten, eten voor twee personen, een 
aperitief, aangepaste wijnen en water.

Meer informatie: Liese Bergen, 
tel. 014-23 16 90, 
liese.bergen@yahoo.com

Cultuurcafé met La Vocé 
La Vocé bestaat uit vier vrolijke dames 
voor wie muziek een heel belangrijke 
plaats inneemt. Zij houden van klas-
sieke maar ook van hedendaagse mu-
ziek en musical. Maar ook de vergeten 
muziek uit de oorlogsjaren, zoals die 
van Vera Lynn, the Andrews Sisters 
en Glenn Miller, kan hen bekoren. Het  
Cultuurcafé vindt plaats op zaterdag  
30 november om 20 uur in het  
Fundatiehuis in het Begijnhof. De deu-
ren gaan 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.
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Inhuldiging boomkapel-
letje in noorderwijk
Op 5 september 1944 raakte Henri  
Bouwen dodelijk gewond door het ge-
weerschot van een Duitse militair die op 
de vlucht was voor het oprukkend geal-
lieerd leger. Diezelfde nacht bezweek 
Henri aan zijn verwondingen. Heem-
kring Nortrevic nam het initiatief om op 
de plaats van de schietpartij een nieuw 
boomkapelletje te plaatsen om de her-
innering aan deze droevige gebeurtenis, 
die impact had op alle dorpsbewoners, 
levendig te houden. De inhuldiging vindt 
plaats op maandag 11 november om 
12.30 uur in de de Ghellincklaan. Heem-
kring Nortrevic krijgt hiervoor steun van 
het stadsbestuur en regionaal Land-
schap Kleine en Grote Nete.

Vollebuikjeswandeling 
Na het grote succes van de eerste editie 
vorig jaar organiseert KWB Herentals op 
zondag 17 november een nieuwe Vol-
lebuikjeswandeling. Deze herfstwande-
ling met aperitief en driegangenmenu 
start tussen 12 en 12.30 uur aan het 
Paterszaaltje (Kapucijnenstraat 7). Deel-
nemen kost 12 euro voor KWB-leden 
en 15 euro voor niet-leden. Inschrijven 
kan tot zondag 10 november door het 
juiste bedrag te storten op rekening-
nummer BE96 7795 9278 3505 van KWB  
Herentals met vermelding van uw naam, 
adres en het aantal deelnemers.

Iconen, een ontmoeting ...  
Lucia Lipkens-Janssen is al jarenlang ge-
fascineerd door de wereld van de ico-
nen. Op vraag van Heilige Huisjes is zij 
op woensdag 27 november om 20 uur te 
gast in de Sint-Waldetrudiskerk. Zij praat 
kort over de geschiedenis van de rus-
sisch-orthodoxe iconografie, maar staat 
vooral stil bij de techniek van het icoon-
schilderen en bij de rijke en eeuwenoude 
symboliek. De toegang is 5 euro.

Meer informatie: Heilige Huisjes, 
gsm 0474-66 34 12, 
info.heiligehuisjes@gmail.com

Week van de Smaak
Van 14 tot 24 november vindt in heel Vlaanderen en Brussel de Week van de Smaak plaats. Dit 
tiendaagse publieksevenement draait volledig rond smaak, eetcultuur en streekeigen produc-
ten. Ook verschillende Herentalse zaken nemen deel. 

Valenza

Op zaterdag 16 november kunt u gratis proeven van de ambachtelijke pralines van Valenza. 
Chocolatier Dave Van Luyck brengt zijn pralines voor de gelegenheid op smaak met Herentals 
Dijckwaertbier. Op zondag 17 november kunt u tussen 14 en 18 uur komen kijken hoe al dat 
lekkers wordt gemaakt. Voor iedere bezoeker is er een attentie. Deelnemen kost 5 euro en u 
moet vooraf inschrijven.

Info: Valenza, Molenvest 4, tel. 014-30 73 03 

de repertoire

Tijdens de Week van de Smaak zet de chef een suggestie met enkel streekgebonden ingrediën-
ten op de kaart. In het menu vindt u kipkap uit Mol, appelen en peren van roes uit Herentals, 
Oud-turnhouts Gageleerbier, pompoen uit Kasterlee en geitenkaas van Polle uit Lichtaart. U 
bent welkom tussen 12 en 21 uur. reserveren is niet nodig.

Info: De repertoire, Poederleeseweg 15, tel. 014-86 97 97, www.derepertoire.be

Leontine

Op zaterdag 16 november organiseert delicatessenzaak en eethuis Leontine samen met brou-
werij Dijckwaert en versmarkt Van Eccelpoel een bierfestival. Van 13 tot 19 uur kunt u proeven 
van een uitgebreid assortiment streekbieren. Op zaterdag 24 november zorgt Leontine voor 
aangepaste gerechtjes bij Dijckwaertbier. Deelnemen is gratis en reserveren is niet nodig.

Info: Leontine, Lierseweg 18, gsm 0478-45 55 37, www.leontine-huisgemaakt.be

Brabants

In de Week van de Smaak stelt slagerij Brabants twee nieuwe patés voor. Ze worden op smaak 
gebracht met Vurig Bierke en Thals 1868, twee bieren van brouwerij Dijckwaert. U kunt gratis 
komen proeven op vrijdag 15 en 22 november van 9 tot 18 uur en op zaterdag 16 en 23 no-
vember van 8.30 uur tot 17 uur. 

Info: Slagerij Brabants, Lierseweg 27, tel. 014-23 06 14, www.slagerijbrabants.be

Meer informatie: www.weekvandesmaak.be

Week van 
de Smaak
Vlaanderen
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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.

Van 12/10    
tot 03/11

tENtOON Piet Stockmans – 50 jaar grenzen verleggen met porselein / 
Kasteel Le Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur

Van 26/10     
tot 17/11

tENtOON rudy thijs – (Ver)Slag(en) / Lakenhal / Op woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Vr 01/11 tHEAtEr L&J theater – Wild Wild Saloon / cc ’t Schaliken / 20 uur

Za 02/11 tHEAtEr L&J theater – Wild Wild Saloon / cc ’t Schaliken /  
14 uur en 20 uur

Zo 03/11 tHEAtEr L&J theater – Wild Wild Saloon / cc ’t Schaliken / 14 uur

KLASSIEK Joost Maegerman en Anouk Sturtewagen – Duo harp en  
contrabas (aperitiefconcert) / Lakenhal / 11 uur

Di 05/11 rAAD Gemeenteraad / raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Do 07/11 BLOED Bloedinzameling rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven,  
Goorstraat 1 / Van 17.30 tot 20.30 uur

tHEAtEr Vernieuwd Gents Volkstoneel – Sinatra / cc ’t Schaliken / 20 uur

tHEAtEr  Haider al Timimi  – Ich bin wie du / cc de Werft, Werft 32, Geel / 
20.15 uur

Vr 08/11 INFO  Mobiele Lijnwinkel / Lakenhal, Grote Markt / Van 8.30 tot 15 uur

SOCIO Campagneweekend 11.11.11 aan de Herentalse supermarkten

Za 09/11 MUZIEK riguelle – Un premier amour de luxe / cc ’t Schaliken / 20 uur

SOCIO Campagneweekend 11.11.11 aan de Herentalse supermarkten – 
deur-aan-deur-geldinzameling in Noorderwijk

UIT Oldieavond / Zaal ’t Hof / 20.30 uur

Zo 10/11 SOCIO Campagneweekend 11.11.11 aan de Herentalse supermarkten

UIT Herfst- en Winterwandeling / Club Human, Grote Markt 16 /  
14.30 uur

Ma 11/11 SOCIO Inhuldiging boomkapel / De Ghellincklaan / 12.30 uur

UIT Wandelmeedag / Parochiecentrum van Morkhoven / Vertrekken 
tussen 8 en 15 uur

Di 12/11 SOCIO Familiegroep dementie – Wat als de grens van de mantelzorger 
bereikt is? / Clubhuis Begijnhof 26/B / Van 19 tot 21 uur

SENIOr Grijze Panters – tips tegen diefstal / Het Convent / 14 uur /  
Info: ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

SENIOr tips tegen diefstal met list / Het Convent, Begijnhof 17 / 14 uur

Wo 13/11 WOOrD Wim De Vilder – Achter de schermen van het journaal /  
cc ’t Schaliken / 20 uur

INFO Infoavond Op stap naar het secundair onderwijs / Zaal Florence 
Nightingale, Nonnenvest 1 / 19 uur

Van 14/11 
tot 24/11

UIT Week van de Smaak / Zie pagina 15

Do 14/11 rAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 
20 uur

INFO In the Spotlight met Wim Distelmans – Een waardig levenseinde / 
Lakenhal / 20 uur / Inschrijven: HuisvandeMens, tel. 014-85 92 90

DANS Ugo Dehaes – Grafted / cc de Werft, Werft 32, Geel / 20.15 uur

Vr 15/11 VrOUW Vrouweninfo – Lezing over najaarskruiden door Danielle Houbrechts 
/ Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / Van 14 tot 16.30 
uur / In samenwerking met Vormingplus Kempen / Info: Louisa van 
Sand, tel. 014-22 00 55

Van 16/11 
tot 08/12

tENtOON Somers en Modamske – Space Cowboys / Kasteel Le Paige /  
Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 
17 uur

Za 16/11 FIEtS Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur

Zo 17/11 UIT Zwembaddag / Netepark / Van 9 tot 17 uur

MUZIEK Jaarconcert Music Band Avanti / Zaal ’t Hof / 14.30 uur

tHEAtEr tmg LAP – Niet Wiet wel Nel (+6 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

UIT Kunstendag voor Kinderen / cc ’t Schaliken / Inschrijven vanaf 
12.30 uur

UIT Vollebuikjeswandeling / Paterszaaltje, Kapucijnenstraat 7 / 
Vertrek tussen 12 en 12.30 uur

TUIN Insectenleer / Herentalse Volkstuinen / Feestzaal  
Scheppersinstituut / 10 uur

UIT Herfst- en Winterwandeling / tenniscentrum ter Heyde,  
Lichtaartseweg 216/1 / 14.30 uur

Ma 18/11 BLOED Bloedinzameling rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /  
Van 17.30 tot 20.30 uur

Di 19/11 INFO Infoavond – Leren leven met een kind met een handicap /  
Centrum voor Algemeen Welzijn, Hofkwartier 23 / 19.30 uur

SOCIO Broodjeszwemmen voor personen met een handicap /  
Netepark / 19 uur

Wo 20/11 INFO Infoavond Op stap naar het secundair onderwijs / Zaal Komie 
Geire, Herentalseweg 1 in Olen / 19 uur

SENIOr Beignets met begijnhofappeltjes / Het Convent, Begijnhof 17

Do 21/11 SENIOr Grijze Panters – natuurwandeling / Het Convent / 14 uur /  
Info: ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

Vr 22/11 WOOrD Nacht van het Kempens Erfgoed / Lakenhal / Om 20 uur en  
om 21 uur

KLASSIEK Bl!ndman – 32 Foot / The Organ of Bach / Sint-Catharinakerk, 
Begijnhof / 20 uur

tHEAtEr Theaterspektakel – Yerma vraagt een toefeling /  
Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

Za 23/11 WOOrD Leo Van der Elst en ruben Van Gucht – Met de ogen dicht  
(De legende van Mexico '86 ontrafeld) / cc ’t Schaliken / 20 uur

tHEAtEr Theaterspektakel – Yerma vraagt een toefeling /  
Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

Zo 24/11 SOCIO Multiculturele brunch 11.11.11 / Sint-Jozefinstituut,  
Burchtstraat 14 / Van 10 tot 13.30 uur

UIT Herfst- en Winterwandeling / De Boskantien (Wijngaard 26) / 
14.30 uur

Ma 25/11 BLOED Bloedinzameling rode Kruis / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 
Van 17.30 tot 20.30 uur

Di 26/11 rAAD raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-
secretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

FILM The Place Beyond the Pines / cc ’t Schaliken / 20 uur

Wo 27/11 FILM Jagten / cc ’t Schaliken / 14.30 uur 

INFO Infoavond voedselteam Herentals / WZC Bremdael,  
Ernest Claesstraat 54 / 20 uur

INFO Lucia Lipkens-Janssen – Iconen, een ontmoeting … /  
Sint-Waldetrudiskerk / 20 uur

INFO Durf vergelijken: telefoon, gsm, internet, tv / zie pagina 1

Do 28/11 MUZIEK Dip and Dive on the Mess o’ Jive – Boke Hertals / Foyer  
cc ’t Schaliken / 12.15 uur

rAAD Jeugdraad / Bovenzaal jeugddienst, Stadspark / 19.30 uur

tHEAtEr Theaterspektakel – Yerma vraagt een toefeling /  
Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

INFO Durf vergelijken: telefoon, gsm, internet, tv / zie pagina 1

Vr 29/11 UIT Sinterklaas en Zwarte Piet op de vrijdagmarkt / Stadscentrum

tHEAtEr Fred Delfgaauw, Ida Van Dril, Mik Van Goor en Esmay Usmany – 
De verteller / cc ’t Schaliken / 20 uur

tHEAtEr Theaterspektakel – Yerma vraagt een toefeling /  
Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur

INFO Durf vergelijken: telefoon, gsm, internet, tv / zie pagina 1

Van 30/11     
tot 22/12

tENtOON Gal – Jaaroverzicht in cartoons / Lakenhal / Op woensdag,  
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur 

Za 30/11 UIT Mosselfeest Den Brand / Campus Bovenrij (Bovenrij 30) /  
Van 11.30 tot 14 uur en van 16 tot 18.30 uur

MUZIEK Jelle Cleymans – Welk oog en hoeveel tranen? / cc ’t Schaliken / 
20 uur

MUZIEK Cultuurcafé met La Vocé / Fundatiehuis, Begijnhof / 20 uur

tHEAtEr Theaterspektakel – Yerma vraagt een toefeling /  
Kamertheaterzaal ’t Hof / 20 uur
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 Geboorten

 10/09 tess, dochter van Sara Giebens en Frans Meeusen

 15/09 Lize, dochter van tinneke torfs en tom Fleerackers

 16/09 Ilya, zoon van Sandra Pluys en Gunther Janssens

 17/09 Flo, dochter van Kimberly Van Gestel en toon Van Orshaegen

 17/09 Yndra, dochter van Heidi Verheyen en robby Vervoort

 19/09 Divenchio, zoon van Ordesia Leiman en Cleon Kentie

 21/09 Brett, zoon van Angie Claes en Brend Versweyveld

 23/09 tibe, zoon van Sara Luyckx en Ken Melis

 24/09 Billie, dochter van Joyce Meuleman en Wim Bockstal

 24/09 Klara, dochter van Katrien Verveckken en Peter Buysse

 Overlijdens

 20/08 François Van de Vel (68), echtgenoot van Marie-Louise Lachi

 10/09 Horst Moonen (76), echtgenoot van Christa Hasenbusch

 13/09 Josepha Dillen (85), weduwe van Alfons Van Orshaegen

 16/09 Walter Peeters (59), echtgenoot van Daniela Geukens

 17/09 Emilienne Peeters (80), echtgenote van Eugeen De Schutter

 17/09 Lea Michiels (64), echtgenote van Frans Smolders

 19/09 Eugeen Wuyts (58), echtgenoot van Maria Auwers

 23/09 Lucia Bastiaensens (88), weduwe van Ludovicus Strybos

 25/09 Leonia Laeremans (86), weduwe van raymond Dillen

 25/09 Victor Vercammen (83), echtgenoot van Jozefa Ghys

 28/09 August Verpoorten (83)

 Huwelijksaankondigingen

 Sven Woestenborghs (Herentals) en Charline Verheyden (Herentals)

 Sally Verbeeck (Herentals) en Mieke Francken (Herentals)

 Bert Verwimp (Herentals) en Anne Van roey (Herentals)

 Huwelijken

 Gregory Celen (Herentals) en Deborah Geerts (Herentals)

 Barry Van Linden (Herentals) en Serio Marfim (Herentals)

 toni Verboven (Herentals) en Elke Lauwereys (Herentals)

 Jelle Sels (Herentals) en Mien Salaets (Herentals)

 Ilie Catrinescu (Herentals) en Veronica Oprea (Herentals)

 Kristof Lambaerts (Herentals) en Marieke De Vos (Boechout)

 Steve Daniels (Herentals) en Saskia Blockx (Herentals)

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

LINEDANCEN Sportcomplex De Vossenberg / Van 13.30 tot 15 uur 
Info: Wieza Bosmans, tel. 014-21 87 78

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 PEtANqUE, 
MINIGOLF, 
KAArtEN OF 
BINGO 

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 dinsdag PEUtErS 

& ZO
Campus Spiegelfabriek, Lierseweg 132/A /  
Van 9 tot 12 uur

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.
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NUttIGE tELEFOONNUMMErS

Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten 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

Infopunt dementie 014-28 20 00

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

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23 014-21 08 08

Tele-onthaal 106

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Woonzorglijn 078-15 25 25

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 

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

zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur

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
Gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en  
vrijdag 15 november

09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

CC ’t SCHaLIken
Gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en  
vrijdag 15 november

09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

BIBLIOtHeek GILdeLaan
Gesloten op vrijdag 1, zaterdag 2, 
maandag 11 en vrijdag 15 november

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
Gesloten op zaterdag 2 en maandag 11 november

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

reCYCLaGePark
Gesloten op vrijdag 1, zaterdag 2 en 
 vrijdag 15 november

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

JeUGddIenSt
Gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en  
vrijdag 15 november

09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HUmmeLtJeSHOF
Gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en  
vrijdag 15 november

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00

SPOrtdIenSt
Gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en  
vrijdag 15 november

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

StadSarCHIeF
Gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en  
vrijdag 15 november

08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00
13.30-16.00

Op zaterdagen 
16 en 30 

november open 
van 9 tot 12 uur

tOerISme HerentaLS
Gesloten op vrijdag 1, zaterdag 2, maandag 11 en 
vrijdag 15 november

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

StedeLIJke WerkPLaatS
Gesloten op vrijdag 1, maandag 11 en vrijdag 15 
november

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

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

www.herentals.be


