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Lieve Herentalsenaren

Ze zijn er weer! Na meer dan twee jaar aandringen bij 
onze leverancier, kunnen we opnieuw de geboortes, 
overlijdens en huwelijken in onze stad met u delen in 
onze Stadskrant. Deze rubriek werd graag gelezen en 
daardoor ook echt gemist. We zijn blij dat we u dit dan 
ook opnieuw kunnen aanbieden. 

En nog meer goed nieuws: onze Stadskrant bulkt van 
de goesting om in ons verenigingsleven te duiken. Onze 
clubs en verenigingen hebben immers voorzichtig hun 
activiteiten terug opgestart. Wist u dat er in Herentals 
al 192 erkende verenigingen zijn? Ze vervullen een 
immens belangrijke rol in het fijn samenleven in onze 
stad. Een welgemeende merci voor al dat vrijwillig 
enthousiasme is dan ook op zijn plaats.

Ik kijk er ook naar uit om opnieuw met u te vieren! Het 
stadsbestuur start in september terug haar recepties 
op. We ontvangen graag onze nieuwe inwoners en 
onze jubilerende verenigingen van dit én vorig jaar. 
Later op het jaar nodigen we ook onze Herentalse 
Helden, mantelzorgers en huwelijksjubilarissen uit. 
We hebben nog veel in te halen, maar we zijn u zeker 
niet vergeten! 

En in september starten uiteraard ook onze scholen 
op. Herentals kent een rijk onderwijsaanbod. 
Leerkrachten, directies en schoolbesturen oefenen 
hun taak met volle aandacht uit. Met toewijding staan 
ze klaar om weer de schoolpoorten te openen. Ze 
hebben bovendien een bijzonder ingrijpend jaar achter 
de rug. We bedanken hen alvast voor de gedrevenheid 
om opnieuw het beste van zichzelf te geven.

In Herentals kreeg ondertussen meer dan 80 
procent van al onze inwoners een eerste prik in 
het vaccinatiecentrum op het militair domein Den 
Troon in Grobbendonk. Meer dan 70 procent is al 
volledig gevaccineerd. We zijn goed op weg om de 
vooropgestelde vaccinatiegraad van 90 procent te 
behalen. Dikke pluim voor alle medewerkers en 
vrijwilligers van ons vaccinatiecentrum en voor ieder 
die zich laat vaccineren. Vaccinatie is immers onze 
belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter 
ons te laten en om het gewone leven opnieuw op te 
kunnen pikken.

Dankbaar, blij en hoopvol

Uw burgemeester,

Mien
  
    

VOEDSEL
 DORP

Voedsel + Dorp is een PDPO-project dat gerealiseerd wordt door de stad Herentals,  
met de steun van de Europese Unie, VLM en provincie Antwerpen. Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

EETBAAR LEKKERS 
BIJ U IN DE BUURT?

DOE MET ONS MEE!

Wetenswaard
Alle nieuwtjes uit onze stad die u hoort te weten. En 
niet te vergeten.

4-9 >

14-15 >

STORMLoop
Van 7 tot en met 22 mei 2022 waaiert het 
kunstenparcours STORMLoop voor de tweede keer uit 
tot in alle hoeken van Herentals. 

Voedsel
Met het project Voedsel+Dorp en onze voedselteams 
brengt u lokaal lekkers en (h)eerlijk voedsel bij u op 
het bord.

GeWOONtebreker
Vergeet het EK voetbal of de Olympische Spelen. 
Herentals doet mee aan de eerste editie van het 
Kempens Kampioenschap Tegelwippen!

Behaag onze Kempen
Behaag onze Kempen wil streekeigen soorten 
promoten. In september en oktober kunt u via de actie 
plantgoed aankopen.

Nief Talent
De wedstrijd Nief Talent richt zich ook in 2022 
naar opkomend muzikaal talent uit Grobbendonk, 
Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. 

Vereniging
Music Band Avanti bestaat in 2021 honderd jaar. 
Al kent u hen misschien beter bij hun oude naam 
Harmonie De Broederband. 

12-13 >
Strategische ateliers

Het strategisch atelier vrije tijd 
heeft de voorbije maanden 
niet stilgezeten. Zo heeft het 
een werkgroep opgestart om 
onze clubs en verenigingen te 
helpen met de heropstart na 
de coronacrisis. Op maandag 
27 september organiseert 
het atelier dan weer een 
participatiemoment om een 
nieuwe polyvalente stadsfeest-
zaal te bouwen op de huidige 
locatie van zaal ’t Hof. 

26-27 >
Zitdagen & Contact

28 >
Openingstijden

En verder:

21 >

10-11 >

20 >

16-17 >

18-19 >

23-24 >
Vrije tijd

25 >
Huwelijken, geboortes en 
overlijdens

22-23 >
Sport en jeugd
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Check of u recht hebt op 
studietoelage
Wilt u een studietoelage? Surf dan naar www.studietoelagen.
be en maak een profiel aan. Er wordt vervolgens een dossier 
opgesteld om te kijken of u er recht op hebt. Zo ja, kunt u er 
tot 1 juni 2022 een studietoelagedossier aanvragen voor het 
academiejaar 2021-2022.

Groeisessies voor mensen die hun 
partner verloren
Hebt u uw partner verloren en staat uw wereld helemaal op 
z’n kop? Kom dan naar onze groeisessies. We kiezen voor een 
taboedoorprikkende, positieve aanpak waarin er ruimte is 
voor ieders unieke situatie. 

U hebt misschien heel wat vragen over hoe u verder moet 
met uw leven. Waar u terecht kan. Hoe u omgaat met alleen 
zijn. En hoe het verder moet met de praktische taken. Daarom 
organiseert de Eerstelijnszone Middenkempen samen met de 
stad in dienstencentrum Convent2 groepsbijeenkomsten.

Tijdens zes bijeenkomsten komt u samen met een tiental 
andere mensen die hun partner verloren. Ze hebben vaak 
dezelfde vragen en gevoelens als u en weten wat u doormaakt. 
Het is niet de bedoeling dat de sessies te zwaarmoedig 
worden. Er is afwisseling en u hebt inspraak over de invulling 
van de bijeenkomsten. Wat u wil vertellen, maakt u zelf uit.

Kim Peeters (rouw-en verliescoach van praktijk Be-lief) en 
Kristien Uytterhoeven (medewerker Convent2) begeleiden de 
groep en zorgen voor de praktische omkadering. 

Praktisch:

• 29 september, 13 en 27 oktober, 10 november, 15 
december en 12 januari van 13.30 tot 15.30 uur

• Dienstencentrum Convent2, Augustijnenlaan 26/1, 
Herentals

• Gratis 
• Niet meer dan tien deelnemers (alleenstaand na het 

overlijden van hun levenspartner) 

Vragen of meer info: Kristien Uytterhoeven, 014-28 20 03 of 
kristien.uytterhoeven@herentals.be

Infoavond MMC en DAV in 
Morkhoven
Medewerkers van dienstencentrum Convent2 informeren u 
over hun vervoersdiensten Minder Mobiele Centrale (MCC) 
en Dienst Aangepast Vervoer (DAV) in Morkhoven. Op het 
programma staan de praktische info over de vervoersdiensten, 
een getuigenis van een vrijwilliger van MCC en DAV, een 
demonstratie van onze Handicar en meer. U kunt diezelfde 
avond nog lid worden. 

Waar? Parochiezaal Morkhoven, Goorstraat 1. Wanneer? 
Donderdag 9 september om 18.30 uur. Hebt u geen vervoer? 
Of wilt u meer info? Convent2, Augustijnenlaan 26/1, 014 28 
20 00, dienstencentrum@herentals.be.

29 Bataljon Logistiek blaast 50 
kaarsjes uit
De militairen van Grobbendonk – oftewel het 29ste Bataljon 
Logistiek – vieren dit jaar hun vijftigjarige bestaan. En dat 
doen ze het liefst samen met u. Zo krijgt u de unieke kans 
om op 18 september tussen 10 en 18 uur hun nieuwste 
voertuigen, middelen en werkwijzen te komen bekijken. Voor 
de allerkleinsten zijn er toffe activiteiten. 

Op vrijdag 10 september organiseert het bataljon 
bovendien ook de jaarlijkse jogging Dwars door de Kazerne. 
Hieronder vindt u het programma. Inschrijven kan via 
www.29bataljonlogistiek.be. 

Kids Run (inschrijvingen 1 euro): 
• 18.30 uur: 300 meter voor kinderen geboren in 2014-

2015
• 18.35 uur: 600 meter voor kinderen geboren in 2012-

2013
• 18.40 uur: 900 meter voor kinderen geboren in 2010-

2011
• 18.45 uur: 1,2 kilometer voor kinderen geboren in 2009

Volwassenen:
• 19 uur: jogging ‘10 miles’, voorinschrijving 10 euro, 

daginschrijving 12 euro
• 19.20 uur: jogging 10 kilometer, voorinschrijving 10 euro, 

daginschrijving 12 euro
• 19.40 uur: jogging 5 kilometer, voorinschrijving 6 euro, 

daginschrijving 8 euro.

Publieksraadpleging over nieuwe 
BNIP’s van sevesobedrijven
Van 16 september tot 15 oktober organiseert provincie 
Antwerpen een publieksraadpleging over een aantal 
nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP) van 
sevesobedrijven. 

Een sevesobedrijf is een onderneming die gevaarlijke stoffen 
produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Deze stoffen 
kunnen ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. Als inwoner 
van Herentals kunt u de ontwerpteksten raadplegen en uw 
opmerkingen formuleren. Concreet gaat het over volgende 
bedrijven:

• Aurubis Belgium 
• Janssen Pharmaceutica
• Umicore Olen

Een BNIP is een document dat de overheid opstelt om zich 
voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat 
specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in 
staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk 
gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, 
de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen 
voor de bevolking, enzovoort.

De ontwerpteksten van het nieuwe BNIP raadplegen kunt 
u enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de 
Federale Dienst Noodplanning van de gouverneur (Italiëlei 4, 
Antwerpen). De raadplegingsperiode loopt van 16 september 
tot 15 oktober. 

Een afspraak maken en meer informatie vragen kunt u per 
e-mail via noodplanning@fdgantwerpen.be. 

OCMW geeft Convent in Begijnhof 
in erfpacht
De stad geeft opnieuw een woning op het Begijnhof in 
erfpacht. Het gaat om de woning met huisnummer 17 waar 
vroeger dienstencentrum ’t Convent gevestigd was. Het pand 
kan als woning dienen, maar is ook geschikt voor andere 
bestemmingen. Zo is het mogelijk om er een horecazaak in te 
richten of een kleine winkel, een tentoonstellingsruimte, een 
kunstatelier, een fotostudio, …

De voorwaarde is dat de functie geen hinder voor de 
omgeving of extra autoverkeer met zich meebrengt. Houd 
er ook rekening mee dat u verplicht bent om de woning met 
eigen middelen te renoveren volgens de voorschriften van 
Onroerend Erfgoed.

De erfpacht wordt tijdens een openbare zitting toegewezen 
aan de hoogste bieder. De zitting is op maandag 18 oktober 
om 18 uur in de foyer van ’t Schaliken. De woning bezichtigen 
kan na afspraak, op weekdagen tijdens de kantooruren, 
vanaf 16 augustus. De afspraak kan gemaakt worden bij 
de dienst patrimonium, telefonisch op 014-28 50 50 of via 
patrimonium@herentals.be. Het pand vrij bezichtigen kan op 
zaterdag 4 september van 10 tot 14 uur.

Meer info: www.herentals.be/erfpacht-convent

Restauratiewerken Lakenhal
Door restauratiewerken sluit de Lakenhal vanaf 1 september 
voor onbepaalde tijd de deuren. De eerstvolgende activiteiten 
worden verplaatst naar Francesco Campus bij Moktamee 
(Bovenrij 30, Herentals). De huurvoorwaarden, zoals die 
gelden voor de Lakenhal, zijn dezelfde.

Startvergadering Wereldtals: 
ontdek de wereld in Herentals
Van 26 februari tot 30 april 2022 haalt Herentals de wereld 
in huis. Twee maanden lang organiseren Herentalse 
verenigingen, organisaties en scholen verschillende 
activiteiten rond het thema Noord-Zuid. Wereldtals is de 
noemer waaronder al deze activiteiten gebundeld worden. 
De pijlers respect, verbondenheid en diversiteit staan 
centraal. Tijdens Wereldtals kunt u dicht bij huis kennismaken 
met andere culturen, gewoonten en gebruiken. Een kijkje in 
het ‘anders zijn’ maakt het leven rijker en waardevoller. 

Wie interesse heeft om zelf een activiteit te organiseren of 
meer informatie zoekt, is op woensdag 29 september om 20 
uur welkom op de startvergadering in zaal ‘t Hof.

Gelieve uw aanwezigheid op deze startvergadering op 
voorhand te bevestigen via dienst gelijke kansen en preventie, 
014-24 66 43, wereld@herentals.be. Inspiratie: wereldtals.be
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Nooit te oud om bij te leren op 
tweede Handi-seniorenbeurs 
Op 10 oktober van 14 tot 18 uur vindt een tweede Handi-
seniorenbeurs plaats in zaal ’t Hof en de foyer van ’t 
Schaliken. De Handi-seniorenbeurs is een informatiebeurs 
en ontmoetingsplaats met infostandjes, demonstraties van 
hulpmiddelen en vrijetijdsaanbod voor personen met een 
handicap en senioren. In elke zaal kunt u genieten van een 
optreden, de staprobot van To Walk Again houdt een demo, 
VFG organiseert een rolstoelparcours en zoveel meer! De 
seniorenbeurs is een initiatief van Het seniorenoverleg en het 
Overleg voor Personen met een Handicap (OPH).

Extra budget voor projecten 
rond Tweede Wereldoorlog en 
conflicten
Iedere burger of Herentalse vereniging of groep kan voor de 
organisatie van een uniek project bij de stad projectsubsidies 
aanvragen. Elk jaar trekt de stad een budget uit van 20.000 
euro om deze vernieuwende en gemeenschapsvormende 
projecten te subsidiëren. Naast financiële steun, kunt u ook 
ondersteuning aanvragen via gratis zaalhuur, gratis gebruik 
van het openbaar domein, uitleenmaterialen, communicatie 
via de kanalen van de stad of andere administratieve 
ondersteuning.

De stad Herentals zorgt in 2022 voor 20.000 euro extra 
projectsubsidies voor bijzondere en maatschappelijk 
relevante projecten rond de herdenking van de Tweede 
Wereldoorlog en de gevolgen van conflicten over heel de 
wereld. Conflicten laten diepe littekens na, ook in Herentals. 
In 2022 is het 75 jaar geleden dat onze stad in de nachten van 
30 en 31 december opgeschrikt werd door twee grote razzia’s 
van de Sicherheitsdienst. Daarbij werden 31 jongemannen 
opgepakt, vaak met fatale gevolgen. 

Het stadsbestuur vindt het belangrijk om lessen uit deze 
traumatische gebeurtenissen te trekken. Onze geschiedenis 
blijft voor vele mensen dagelijkse realiteit. Stigmatisering, 
racisme en xenofobie blijven doorwerken in onze en andere 
maatschappijen en vormen stof tot nadenken.  

Daarom zoeken we naar bijzondere projecten rond het 
ontstaan, de beleving en gevolgen van conflicten, zowel in 
het verleden als het heden. Hebt u of uw vereniging zin om 
actief bij te dragen aan herdenken en verwerken door middel 
van een verbindend en/of kunstzinnig project? Dien dan een 
subsidieaanvraag in voor 1 maart 2022.

Voor projectsubsidieaanvragen (zowel algemene als binnen 
het thema Tweede Wereldoorlog en conflicten) en het 
volledige beoordelingskader met voorwaarden neemt u een 
kijkje op www.herentals.be/aanvraag-projectsubsidies of 
neemt u contact op met de dienst cultuur en toerisme via  
014-21 90 88.

Verwerking reacties leidingstraat 
Antwerpen-Ruhr
Het grondgebied van Herentals maakt deel uit van het plan om 
een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse 
leidingstraat. Dat is een zone waarin men pijpleidingen 
gebundeld kan aanleggen. De leidingstraat loopt van de 
haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland en 
verder tot in het Duitse Ruhrgebied.

Op vrijdag 30 april liep de publieke raadpleging over de 
startnota van het vervolgtraject af. Alle 4.300 reacties en 
adviezen worden nu door de Vlaamse overheid gebundeld. 
De volgende maanden worden op basis van de reacties de 
alternatieven in detail en op het terrein onderzocht. 

Het planteam brengt in beeld over welke en hoeveel leidingen 
en stoffen het precies zal gaan. Ook tekent het planteam 
de randvoorwaarden uit om dit project in te passen in een 
duurzaam energiebeleid.  

Bewoners die mogelijk getroffen worden door een van de 
tracés, worden dan op de hoogte gehouden. U kunt zich 
inschrijven op de digitale nieuwsbrief via www.omgeving.
vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr. 

Volg cursussen in ’t Peeseeke
Op 23, 24 en 25 augustus kunt u zich van 13 tot 16 uur 
inschrijven voor de cursussen van het najaar in ’t Peeseeke. 
(Lierseweg 132, 014-24 66 97) Ook kunt u er die week 
uitzonderlijk op maandag gewoon binnenstappen. In de 
cursussen leert u werken met een computer, het internet, 
bestanden en mappen, Android-tablets, iPads, Excel, Word 
en PowerPoint.

Verplegingskappen in 
Teunenberg-Nieuwe Hoeve 
Om de bossen in Teunenberg-Nieuwe Hoeve weerbaarder te 
maken tegen klimaatverandering, stormwinden en extreme 
droogteperiodes, wordt er in 2022 aan verplegingskappen 
gedaan. Het voorbereidende werk is al uitgevoerd.

De kap van deze bomen zorgt ervoor dat er meer licht in 
de bossen komt. Daarvan profiteren zowel de mooiste 
naaldbomen die blijven staan, alsook de jonge loofbomen en 
struiken die hun plaats trachten op te eisen in het voormalig 
naaldbos. 

De kappingen hebben enkel als doel om de bossen 
weerbaarder en biodiverser te maken. Tussen de dennen 
krijgt er heel wat natuurlijke verjonging van loofbomen de 
kans om zich te ontwikkelen. 

Bovendien voert de Bosgroep na de kappingen aanplantingen 
uit. De beheerwerkzaamheden zorgen gedurende een korte 
periode voor overlast, maar het resultaat is een bosgebied 
met veel variatie en plaats voor recreatie, natuur en 
houtoogst. 

Indien u nog met vragen zit, kunt u steeds terecht bij onze 
Bosgroep Zuiderkempen via zuiderkempen@bosgroep.be

Koop een plantje voor Kom Op 
Tegen Kanker!
Elk plantje helpt een handje! Koop in september een plantje 
voor 7 euro ten voordele van Kom Op Tegen Kanker! Dat 
kan tijdens het Plantjesweekend op 17, 18 en 19 september 
bij een van de honderden enthousiaste plantjesteams van 
vrijwilligers. U vindt hen aan winkels, op markten, aan huis … 
Of koop uw plantje via de website tussen 30 augustus en 19 
september. 

Meer informatie vindt u op .www.plantjesweekend.be

Tentoonstelling SingSong
In de bib wordt er regelmatig aan Samenlezen voor 
anderstaligen gedaan. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen 
mensen de kans om op een prettige en laagdrempelige 
manier hun Nederlands te oefenen. Hoewel fysieke 
bijeenkomsten ook dit jaar niet mogelijk waren, bracht 
een digitaal alternatief uitkomst voor de deelnemers.

Als afsluiter van dit werkjaar ging de bib een samenwerking 
aan met zanger en tekenaar Tom Clement. Tom maakte 
kennis met verschillende deelnemers van het Samenlezen 
en andere Herentalsenaren met buitenlandse roots. 
Tijdens hun gesprek tekende Tom het portret van zijn 
gasten. Daarna vroeg hij hun een lied te zingen dat in hun 
geboortecultuur algemeen bekend is of er een speciale 
betekenis heeft. Daarvan maakte hij een opname.

Het resultaat van deze grensoverschrijdende 
ontmoetingen kunt u gratis bekijken en beluisteren via 
de tentoonstelling SingSong in de trappenhal van de bib. 
Bij elk portret staat beschreven welk lied hij of zij heeft 
gezongen. U scant gewoon de bijhorende QR-code met 
uw eigen toestel. Meer info: www.tomclement.net.

Vergroening van begraafplaatsen 
en verwijdering van graven
Het stadsbestuur gaat in de volgende jaren de begraafplaatsen 
van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk omvormen tot 
groene parkbegraafplaatsen. Omdat er meer ruimte nodig 
is, moeten er grafzerken worden verwijderd. Wij respecteren 
daarvoor de regelgeving van 15 december 2009. Enkel graven 
die ouder zijn dan twintig jaar, worden verwijderd. 

Planning van de ontruiming

• fase 1: ontruiming graven ouder dan 35 jaar (voor 1986) 
- start procedure in 2021

• fase 2: ontruiming graven ouder dan 30 jaar (voor 1992) 
- start procedure in 2022

• fase 3: ontruiming graven ouder dan 25 jaar (voor 1998) 
- start procedure in 2023

• fase 4: ontruiming graven ouder dan 20 jaar (voor 2004) 
- start procedure in 2024

• vanaf 2025 wordt er jaarlijks een procedure opgestart 
voor de ontruiming van graven die ouder zijn dan 20 jaar

U mag de grafzerk en de grafornamenten van uw familielid 
zelf verwijderen. Om een grafzerk te verwijderen, moet u 
wel een afspraak maken. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat 
u met uw materiaal toegang krijgt tot de begraafplaats. U 
neemt daarvoor contact op met de stad via 014-28 50 50. 
Om grafornamenten te verwijderen, hoeft u geen afspraak te 
maken. 

Kijk de geldigheidsdatum van uw 
rijbewijs na
Wist u dat u als burger zelf de verantwoordelijkheid draagt om 
uw rijbewijs in bankkaartmodel tijdig te vernieuwen? Is uw 
rijbewijs nog minder dan drie maanden geldig? Surf dan naar 
www.herentals.be/rijbewijs om uw rijbewijs te vernieuwen. 
Het rijbewijs ‘bankkaartmodel’ is tien jaar geldig. 
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Herentals doet mee aan Week van 
de Duurzame Gemeente! 
Op 25 september 2021 viert de hele wereld de zesde 
verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van 
de Verenigde Naties. Dat is een langetermijnagenda met 
zeventien doelstellingen die van de aarde tegen 2030 een 
duurzamere plaats moet maken. Deze doelstellingen worden 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable 
Development Goals (SDG’s) genoemd. 

Samen met 114 andere Vlaamse steden en gemeenten 
viert Herentals die verjaardag een hele week lang. Van 18 
tot 25 september hangen we de SDG-vlag uit en zetten we 
onze eigen ‘Duurzame Helden’ in de kijker. Deze helden 
zijn Herentalse burgers, scholen, organisaties, bedrijven of 
andere groepen die op hun manier bezig zijn met duurzame 
ontwikkeling. Zij worden de lokale gezichten van de zeventien 
mondiale doelstellingen.  

Speeddate de Herentalse Duurzame Helden!

Op vrijdag 24 september vanaf 19 uur kunt u in de Kapel 
(Wolstraat 27) speeddaten met onze lokale Duurzame Helden. 
De avond wordt geopend door Hans van Dyck met “De vlinder 
als lokale held – of wat kleurrijke fladderaars vertellen over 
de eco- uit ecologie en economie”. Achteraf kunt u tijdens een 
speeddate kennismaken met de verschillende Helden. De 
toegang is gratis. Inschrijven is verplicht. 

Meer info: www.herentals.be/duurzame-gemeente. 
Inschrijven en info: dienst gelijke kansen en preventie, 014-24 
66 43 of wereld@herentals.be.

Ga op zoek naar de goedkoopste 
leverancier voor gas en 
elektriciteit
In september is het weer tijd om samen met vzw De Fakkel op 
zoek te gaan naar de goedkoopste leverancier voor energie. 
Op onderstaande momenten kunt u een afspraak maken om 
deel te nemen. U brengt uw laatste jaarafrekening mee, als u 
al hebt meegedaan ook uw slotfactuur van begin 2021. 

• donderdag 23 september van 9 tot 12 uur
• dinsdag 28 september van 13 tot 16 uur
• maandag 4 oktober van 9 tot 15 uur

Opgelet: mensen met verhoogde tegemoetkoming hebben 
dit jaar recht op sociaal tarief. Indien dat in 2022 ook zo is, dan 
hoeven zij niet over te schakelen naar een andere leverancier. 
De prijs van het sociaal tarief is bij elke leverancier dezelfde. 
Weten we in september nog niet of het sociaal tarief verlengd 
wordt, dan schrijft u zich best al maar in.

Meer info via 0487-99 06 23 of vzwdefakkel@gmail.com.

Heropening van Pensioenpunt 
Het Pensioenpunt voor werknemers dat elke eerste en derde 
maandag van de maand van 9.30 tot 15.30 uur plaatsvond in 
het dienstencentrum Convent2, start in alle veiligheid terug 
op vanaf maandag 6 september. Voor het Pensioenpunt voor 
zelfstandigen is dat enkel de eerste maandag van de maand 
tussen 9 en 12 uur. Het Pensioenpunt is enkel op afspraak. Dat 
laat de pensioenexpert toe om uw dossier voor te bereiden.

Hoe moet u een afspraak maken?

Vanaf maandag 23 augustus kunt u een afspraak maken. Bel 
naar de gratis Pensioenlijn 1765. De medewerker bekijkt of 
hij u telefonisch kan helpen. Als er een afspraak nodig is, legt 
de medewerker die met u vast.

Pensioenpunt Herentals, dienstencentrum Convent2, 
Augustijnenlaan 26/1.

AZ Herentals zoekt vrijwilligers
Het AZ Herentals is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. 
Met hen proberen we extra aandacht en warmte aan de 
patiënt aan te bieden. Vrijwilligers zetten zich in op een 
ziekenhuisafdeling of op de opnamedienst. Ze houden 
patiënten gezelschap, bieden een luisterend oor of begeleiden 
hen naar een afdeling of bij een wandeling in het ziekenhuis. 
Extra vrijwilligers voor het project Senior Friendly Hospital 
zijn ook welkom. Daarin worden mogelijke negatieve 
gevolgen van een ziekenhuisopname bij ouderen – zoals 
verwardheid en desoriëntatie – aangepakt met een aangepast 
activeringsprogramma. 

Hebt u interesse of wilt u meer weten over de mogelijkheden 
om als vrijwilliger binnen dit ziekenhuis aan de slag te gaan, 
dan kunt u contact opnemen met zorgmanager Els Thijs (tel 
014-24 62 48, els.thijs@azherentals.be).

Proeven van kunst? Dat kan!
Bent u ouder dan 18? Volg dan op maandag 21 of dinsdag 22 
september een gratis workshop in een van de ateliers van de 
Academie voor Beeldende Kunst. Het is de ideale manier om 
kennis te maken met uw verborgen talent. Inschrijven is niet 
nodig. U meldt zich tien minuten voor aanvang aan op het 
secretariaat.

• Maandag 21 of dinsdag 22 september van 14 tot 
17.30 uur: tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwen en 
keramiek

• Maandag 21 of dinsdag 22 september van 18.30 tot 
21.10 uur: tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwen, vrije 
grafiek en keramiek 

• Woensdag 23 september van 14 tot 17.30 uur of van 
18.30 uur tot 22 uur: project atelier

AMWD zoekt toezichter
De Academie voor Muziek, Woord en Dans zoekt voor haar 
vestigingsplaats in Noorderwijk een toezichter. De toezichter 
verzekert de veiligheid van de kinderen die aankomen en 
vertrekken voor de lessen muziek, op dinsdag van 15.45 tot 
18.15 uur en op vrijdag van 15.30 tot 19 uur. U werkt als 
vrijwilliger en ontvangt een vrijwilligersvergoeding. Meer 
info: 014-21 33 05 of academie.mwd@herentals.be

Startschot Bike2School 
Op vrijdag 17 september, in de Week van de Mobiliteit, gaat 
het project Bike2School officieel van start. Vanaf die dag 
kunnen zo’n 1.700 leerlingen uit onze lagere scholen virtuele 
munten (bucks) sparen door met de fiets, te voet of met de 
step naar school te gaan. 

Echte helden fietsen naar school

Bike2School stimuleert kinderen van de lagere school om met 
de fiets naar school te gaan. Elke keer dat een kind met de 
fiets naar school komt, krijgt het virtuele munten (bucks). De 
leerlingen kunnen de verzamelde bucks bij lokale handelaars 
en op de lokale kermis inruilen voor een beloning. Het 
project wil alle duurzame schoolverplaatsingen belonen. Dat 
betekent dat ook kinderen die te voet of met de step naar 
school komen, beloond worden. 

Staat u te trappelen om deel te nemen?

Begin september kunnen de kinderen zich via hun school 
aanmelden. Tijdens de eerste schoolweek krijgen de 
leerlingen een infobrief mee. Na aanmelding krijgt de 
leerling een tag om aan de fiets of boekentas te bevestigen, 
een betaalkaart om de gespaarde bucks te gebruiken bij de 
deelnemende partners én uitleg hoe u zich kunt registreren 
op de buck-e app.

Fietsbeleid in de gemeente

Fietsbeleid staat hoog op de agenda van de stad. Bike2School 
vormt een perfecte aanvulling op lokale projecten om 
schoolomgevingen veiliger te maken. Denk maar aan 
de deelname aan het Octopusplan, de inrichting van 
schoolstraten, de samenwerking met Route2School, de 
deelnames aan het Grote Voetgangersexamen en het Grote 
Fietsexamen …

Bike2School wil veertig procent meer duurzame 
schoolverplaatsingen in veertien Kempense gemeenten, 
met een jaarlijkse CO2-reductie van 972 ton. 84 lagere 
scholen nemen deel vanaf dit schooljaar. Het project wil 
veertienduizend lagereschoolkinderen bereiken.

Dit project werd gerealiseerd met financiële steun van EFRO 
Vlaanderen - GTI Kempen, Vlaanderen en de provincie 
Antwerpen.

Laat uw fiets niet aan zijn (s)lot 
over
Het stadsbestuur, de politiezone Neteland, de NMBS en 
Fietspunt De Sprong Herentals nemen ook dit jaar deel 
aan de nationale Week van de Mobiliteit. Op woensdag 15 
september is er een actie tegen fietsdiefstal. U kunt dan uw 
fiets tussen 7 en 18 uur laten graveren aan het station. Breng 
zeker uw identiteitskaart mee. 

Pendelaars kunnen hun fiets slotvast in de fietsenstalling 
achterlaten en hun rijksregisternummer doorgeven aan een 
gemeenschapswacht. Na hun werkdag kunnen zij hun fiets 
gegraveerd afhalen. 

Wie zijn fiets laat graveren, krijgt een attentie. Ook kunt u 
deelnemen aan een wedstrijd waarmee u een degelijk fietsslot 
of een Handelshart Herentals cadeaucheque kunt winnen. De 
burgemeester overhandigt de gewonnen cadeaucheques aan 
de winnaars van de maandelijkse fietsgraveeracties in 2021.

Als uw niet-gegraveerde fiets gestolen is, dan kunt u uw fiets 
misschien terugvinden op www.gevondenfietsen.be. De 
stad bewaart gevonden fietsen die niet gegraveerd zijn drie 
maanden lang op de stedelijke werkplaats (Hemeldonk 8, tel. 
014-85 92 40). U krijgt uw fiets wanneer u kunt aantonen dat 
u de rechtmatige eigenaar bent en een bewijs van de politie 
voorlegt. De gewone fietsgravering vindt plaats op zaterdag 
25 september tussen 13 en 16 uur in het verkeerspark. 
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Inschrijven voor 13 september is verplicht via 
www.herentals.be/voedseldorp-in-koninkrijk-
morkhoven. Meer info: 014-28 50 50 of 
duurzaamheid@herentals.be.

i

VOEDSEL
 DORP

Voedsel + Dorp is een PDPO-project dat gerealiseerd wordt door de stad Herentals,  
met de steun van de Europese Unie, VLM en provincie Antwerpen. Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

EETBAAR LEKKERS 
BIJ U IN DE BUURT?

DOE MET ONS MEE!

Het voorbije jaar leerde ons hoe belangrijk het is 
om dicht bij huis te kunnen genieten van groen en 
activiteiten in de buitenlucht. Herentals wil zijn 
publieke groen duurzaam blijven ontwikkelen. En dat 
samen met zijn burgers. 

In Koninkrijk ligt in het verlengde van het voetbalveld een 
wat vergeten perceel achter de rij krentenboompjes. Met het 
project Voedsel+Dorp willen Herentals en de provincie samen 
met u op zoek naar een nieuwe invulling voor dat perceel. Een 
invulling met eetbaar en ecologisch lekkers waar iedereen 
uit de buurt gezellig samen de vruchten van kan plukken. 
Een smakelijke buurttuin. Denk maar aan moestuinbedden, 
kruidenbakken, een bessenhaag, een voedselbosje of een 
boomgaard met kippen.

Samen aan de slag
We nodigen u van harte uit op twee participatiemomenten 
die begeleid worden door de vzw VELT. Tijdens die momenten 
bespreken we de wensen van de buurt en de mogelijkheden 
van het terrein. Zo tekenen we samen een eetbaar 
groeninitiatief met en voor de buurt. Daarna slaan we ook 
samen met u, buurtbewoner, de hand aan de ploeg om het 
project uit te voeren. 

VOEDSEL+DORP
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We streven ernaar om in januari 2022 de spade in de grond te 
steken en aan het planten te gaan. De bedoeling is om samen 
te ontwerpen, samen aan te leggen en te onderhouden én 
er daarna ook de vruchten van te delen. Het wordt dus zeker 
geen theoretische oefening zonder praktisch eindresultaat!
 
Wat kunt u doen?
Welke rol u opneemt, kiest u zelf. Op de eerste plaats kunt 
u mee nadenken over waar de buurt behoefte aan heeft. 
Daarna kunt u mee aanleggen en onderhouden, zelf iets 
bijleren of een ander iets aanleren. Ook kunt u gewoon 
genieten van het geleverde werk en zorgen dat de hele buurt 
ervan op de hoogte is. Kortom: iedereen is welkom. 

We nodigen u graag uit op de eerste samenkomst op maandag 
20 september, van 19.30 tot 21.45 uur in de parochiezaal van 
Morkhoven, Goorstraat 1. Een tweede vergadering is gepland 
op maandag 8 november.

VOEDSELTEAMS

Voedselteams is een vzw die burgers en boeren 
verbindt om samen een voedselsysteem op te bouwen 
dat eerlijk, gezond en duurzaam is van zaadje tot bord. 
Ook in onze stad zijn er voedselteams actief!

Wat is een voedselteam?
Een voedselteam bestaat uit mensen die samen voedsel 
aankopen bij lokale producenten en dat wekelijks afhalen 
in een gemeenschappelijk depot. Een team organiseert zich 
autonoom en is op die manier baas over het eigen voedsel. 
Wilt u graag vrijblijvend (h)eerlijke seizoensgroentjes of 
andere lokale producten proberen? Ga dan naar www.
voedselteams.be/proefbestellingen, kies Bremdael of De 
Boekerij op De Molekens en doe een proefbestelling!

Wat zit er zoal in het aanbod?
• Groenten
• Fruit
• Aardappelen
• En zoveel meer: quinoa, bloem, zuivel, eieren, honing, 

lamsvlees, vis, desembrood, sap, olie …

Hoe kunt u bestellen en betalen?
U kunt online bestellen via localfoodworks.eu/store/284 
voor een levering in RVT Bremdael of via localfoodworks.eu/
store/181 voor een levering in De Boekerij op De Molekens.

Waar en wanneer kunt u uw 
bestelling afhalen?
Bij RVT Bremdael (Ernest Claesstraat 62-64) kunt u op 
woensdag tussen 18 en 19 uur afhalen. In De Boekerij 
(Berkenlaan 19) is dat mogelijk op donderdag tussen 18 en 
19 uur.

Wilt u meer info?
Zoekt u meer informatie over de werking van de voedselteams 
in Herentals? Dan kunt u surfen naar www.voedselteams.
be/voedselteam/voedselteam-herentals-bremdael of www.
voedselteams.be/voedselteam/voedselteam-herentals-
de-molekens. Meer algemene info over voedselteams 
vindt u op www.voedselteams.be. U kunt vragen stellen via 
herentalsbremdael@voedselteams.be of 0499-30 62 76 
(Hilde) en herentalsdemolekens@voedselteams.be of 0477-
55 10 81 (Griet). 

Komt u graag een kijkje nemen met een extra woordje uitleg? 
Kom dan naar ons afhaalmoment op woensdag 22 september 
in RVT Bremdael en donderdag 23 september in De Boekerij, 
telkens van 18 tot 19 uur.

Bioboerderij De Kijfelaar
Bioboerderij De Kijfelaar – of ook bekend als Boer Bavo 
– is een plek waar (h)eerlijk  voedsel geproduceerd wordt.
De bioboerderij werkt volledig volgens de principes van de 
biolandbouw. Dat wil zeggen dat ze geen chemische middelen 
gebruiken om planten en dieren te forceren, maar dat ze 
vertrekken vanuit de zorg voor de bodem, planten en dieren. 
Bioboerderijen bieden zowel dieren als akkergewassen en 
groenten aan via het hoevewinkeltje. Meer info vindt u op 
www.dekijfelaar.be. 

Koop (h)eerlijk
voedsel!
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DUIK VOL
GOESTING

IN ONS
VERENIGINGS-

LEVEN

Vind de vereniging
die bij u past op

www.herentals.be/vereniging
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STRATEGISCHE ATELIERS

Onze sportclubs en cultuur- en jeugdverenigingen, de 
plaatsen waar we elkaar ontmoeten, werden spijtig 
genoeg ook zwaar getroffen door de coronacrisis. Van 
de ene dag op de andere gingen de accommodaties 
dicht en werden alle activiteiten geschrapt. Inkomsten 
uit eetfestijnen en tombola’s vielen weg. En dat terwijl 
vaste kosten zoals huur, onderhoud en verzekeringen 
bleven doorlopen. 

Maar toch bleven onze verenigingen paraat staan. Net wanneer 
blijf in uw kot de regel werd, gaven zij het gemeenschapsleven 
extra zuurstof met hun bekende wilskracht en zin voor 
creativiteit. Onze verenigingen stonden met andere woorden 
paraat en bewezen opnieuw hun onvervangbaar belang voor 
het samenleven.

Om hen bij te staan bij de (her)opstart van hun activiteiten 
bleef het strategisch atelier vrije tijd niet bij de pakken 
zitten en startte een werkgroep op. Een webinar lichtte die 
ondersteuning vanuit de stad toe en nuttige tips hielpen de 
verenigingen in het communiceren met hun leden of het 
werven van nieuwe leden.

En nu is het dus tijd om samen vol goesting in het 
verenigingsleven te duiken. De geëngageerde vrijwilligers 
ontvangen u met open armen in hun sportclub, cultuur- of 
jeugdvereniging. Het leven mag weer bruisen. Bestaande –

maar zeker ook nieuwe – leden kunnen binnenkort opnieuw 
volop deelnemen aan de vele activiteiten die in de stad 
georganiseerd worden. 

Bent u reeds lid van een vereniging? Prima! U vindt 
ongetwijfeld uw weg naar uw favoriete club. Twijfelt u nog of 
bent u op zoek naar een hobby die het best bij u past? Ontdek 
dan meteen de nieuwe verenigingstool op onze website!

Hulp bij een coronaveilige start
Verenigingen met vragen over de heropstart in tijden van 
corona kunnen terecht bij de vrijetijdsdiensten van de stad. 
De stad kreeg ook middelen van de Vlaamse overheid om de 
verenigingen financieel te ondersteunen. Een eerste actie op 
korte termijn is de verdubbeling van de werkingssubsidies. 
Daarnaast kunnen verenigingen een financiële ondersteuning 
krijgen voor de materialen die ze moeten kopen en 
maatregelen die ze moeten nemen om hun activiteiten 
coronaveilig te maken. 

Meer info: www.herentals.be/vereniging
i

De stad wil een nieuwe polyvalente stadsfeestzaal 
bouwen op de huidige locatie van zaal ‘t Hof. We 
willen de zaal zoveel mogelijk inrichten volgens de 
noden van onze Herentalse jeugd en verenigingen. 
Laat u daarom informeren en kom mee debatteren 
over de ontwikkelingen op maandag 27 september in 
zaal ’t Hof. 

Ook op de site rond feestzaal ‘t Hof is het een en ander op til. 
Zo biedt het binnengebied de ruimte voor een ondergronds 
parkeerterrein. Ook onderzoekt de stad de mogelijkheid om 
er een nieuw administratief centrum te bouwen. 

Om al deze ontwikkelingen voor te leggen en af te toetsen bij de 
inwoners en verenigingen, organiseert het strategisch atelier 
vrije tijd op maandag 27 september een participatiemoment 
in zaal ’t Hof. Vanaf 19.30 uur bent u welkom op een infomarkt 
waar de stad meer uitleg en duiding geeft. 

U komt er meer te weten over:
• de gebouwen: van de stad: welke ruimtes zijn er ter 

beschikking van verenigingen en inwoners,
• hoe de toekomstvisie van ’t Hof past in een brede 

ruimtelijke aanpak,
• hoe de werking binnen het strategisch atelier verloopt
• en wat de alternatieven voor het organiseren van 

activiteiten zijn tijdens de afbraak van de zaal.
Na afloop kunnen de aanwezigen aansluiten bij vier 

rondetafelgesprekken. Deelnemers kunnen er vrijuit 
debatteren over:

• de omgeving, de buiteninrichting en mobiliteit,
• nood, gebruik en inrichting van een kleine zaal en een 

grote zaal,
• wat we nog missen in het verhaal, waar u nog extra aan 

denkt of hoe u actief wilt deelnemen aan dit project.

Op dit participatiemoment willen we u vooral in een positieve 
sfeer warm maken. We zoeken immers naar geëngageerde 
inwoners die actief willen deelnemen aan dit traject, maar 
ook later bij de uitvoering van de plannen en het gebruik van 
de zaal een rol willen opnemen.

Het einddoel voor het strategische atelier is om met dit 
participatietraject advies te geven aan het bestuur over de 
bestemming en behoeften van zaal ’t Hof. 

Meer info en inschrijven: 
www.herentals.be/hof i

De nieuwe polyvalente stadsfeestzaal: 
hoe pakken we dit samen aan?

Verenigingen kunnen deze ondersteuning 
aanvragen via www.herentals.be/coronaveilig.

i
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Vergeet het EK voetbal of de Olympische Spelen. 
Herentals doet mee aan de eerste editie van het 
Kempens Kampioenschap Tegelwippen!

Van 20 september tot 30 november nemen we het op 
tegen Kasterlee, Lille en Nijlen samen met Herenthout, 
Grobbendonk, Olen en Vorselaar. Zo dingen we mee naar 
de Gouden Tegel. De gemeente die de grootste oppervlakte 
onthardt, wint. We willen zo veel mogelijk tegels, beton, 
kiezel of andere verharding verwijderen, om plaats te maken 
voor groen. Samen met burgers, verenigingen en bedrijven.

Van grijs naar groen
Ontharden is belangrijk tegen de klimaatverandering en 
voor de biodiversiteit. Door grijs te vervangen door groen, 
maken we de bodem waterdoorlatend en droogtebestendig. 
Zo helpen we bijen en andere insecten om te overleven en 
zorgen we voor een gezonde en mooie leefomgeving. 

GEWOONTEBREKER

Draagt u uw steentje weg?
Elke tegel telt. Kunnen er bij u een paar tegels uit de voortuin 
of gebruikt u dat paadje in de achtertuin niet meer? Ga aan 
de slag, registreer uw actie, daag uw buren uit en wip ons 
mee naar de overwinning! Dat kan vanaf 20 september.

Wilt u uw vrijgekomen plekje beplanten met 
streekeigen groen? Bestel dan uw plantgoed 
vóór 20 oktober bij Behaag Onze Kempen. Alle 
informatie vindt u op www.wipeentegel.be. 

i

Het Kempens Kampioenschap Tegelwippen is een initiatief 
van de vrijwilligers van Translab K, in samenwerking met 
geWOONtebreker en de deelnemende gemeenten.

Doe mee aan het
Kempens Kampioenschap
Tegelwippen!
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BEHAAG ONZE KEMPEN
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Behaag onze Kempen wil streekeigen plantensoorten 
promoten. In september en oktober kunt u via de 
actie plantgoed aankopen. Organisatoren zijn IOK, 
Natuurpunt, VELT, JNM en 27 Kempense lokale 
besturen. De actie is intussen al aan haar 27ste editie 
toe.

Begin met u goed te informeren
Zoekt u soorten die geschikt zijn voor uw tuin? Informeer u 
vooraf goed! U vindt heel wat nuttige informatie op www.
iok.be/bok. Op de website kunt u ook eenvoudig te weten 
komen welke haag ideaal is voor uw tuin. Kijk vooral bij het 
onderdeel ‘Een haag kiezen’.

Op zaterdag 18 september om 13.30 en 15 uur organiseren 

we een inspiratiewandeling met Joeri Cortens in het 
Begijnhof (Begijnhof 29). Tijdens de wandeling kunt u ‘live’ 
kennismaken met de aangeboden soorten. Inschrijven kan 
via www.iok.be/tuinbezoek.

Streekeigen plantgoed, 
niets dan voordelen
Behaag Onze Kempen biedt streekeigen haagplantsoen, 
(hoogstam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, enkele 
klimplanten, enkele heesters, steunpalen voor fruitbomen, 
bloemzaad, bloembollen en compost aan. Streekeigen 
planten gedijen van nature goed op onze arme Kempense 
zandgronden. Ze trekken meer diersoorten aan en vergroten 
de natuurwaarde van uw tuin.

Kies voor een groene gevel!
Vanaf dit jaar breiden we het aanbod uit met gevelgroen. Zo 
bieden we twee klimhulpen en vier soorten klimplanten aan 
om uw gevel te vergroenen. Er zijn verschillende voordelen 
aan het aanleggen van gevelgroen. Zo zorgen de planten in 
de zomer voor verkoeling. Als u voor de klimplant bestaande 
verharding weghaalt, kan regenwater makkelijker de grond 
insijpelen. Daardoor hebt u minder kans op wateroverlast. 
De planten zijn ecologisch waardevol en dragen bij aan de 
biodiversiteit. Bovendien tovert u met gevelgroen een grijze 
straat om tot een aantrekkelijke, groene straat.

Gevelgroen kan geplaatst worden tegen elke muur. Als uw 
huis aan de stoep grenst, kunt u een stoeptegel verwijderen 
en een kleine ‘tegeltuin’ aanleggen. Kijk vooraf de 
voorwaarden na op www.herentals.be/geveltuintje.

Plant op 20 november meteen uw afgehaalde 
plantgoed op de Neteplantdag. Zo helpen we 
Neteland naar de overwinning in het Kempisch 
Kampioenschap Tegelwippen! Ontdek meer op 
regioneteland.be/Neteplantdag.

i

Hoe bestellen en afhalen
Bestellen en betalen doet u via www.iok.be/bok. Bestellen 
kan tot en met 20 oktober. Het bestelde plantgoed moet u 
zelf afhalen op zaterdag 20 november tussen 9.30 en 11.30 
uur op de afhaalplaats van uw keuze. 

Bezoek de website (www.iok.be/bok), neem contact op via 
behaag.onze.kempen@iok.be of met het stadsloket via 014-
28 50 50. 

Foto: sfeerbeeld tijdens
inspiratiewandeling

Bestel 
plantgoed via 
Behaag onze 
Kempen!
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NIEF TALENT

Vorig jaar organiseerden de vrijetijdsdiensten van 
Neteland voor de eerste keer de muziekwedstrijd 
Nief Talent. De Olense groep Last Living Souls ging 
toen met de juryprijs naar huis. De publieksprijs was 
voor de Herentalse rockgroep Louter. Herentalsenaar 
Dirk Peeters – jurylid in de finale van de vorige editie 
– geeft de nieuwe kandidaten voor Nief Talent 2022 
alvast enkele tips. Zelf staat hij al 35 jaar op de planken 
met de punklegende Funeral Dress.

De wedstrijd Nief Talent richt zich ook in 2022 naar opkomend 
muzikaal talent uit Grobbendonk, Herentals, Herenthout, 
Olen en Vorselaar. Alle leeftijden en muziekgenres zijn 
welkom, met uitzondering van lokale dj’s. In 2023 wordt er 
voor dj’s immers een wedstrijd op maat georganiseerd. 

Waag uw kans op eeuwige roem en vraag 
het inschrijvingsformulier voor  Nief Talent 
op bij cultuurcentrum ’t Schaliken. Stuur 
uw kandidatuur voor 1 januari 2022 naar 
cultuurcentrum@herentals.be. De preselectie in 
Vorselaar staat gepland op zaterdag 29 januari, 
in Olen op zaterdag 12 februari, in Herenthout 
op vrijdag 18 februari en in Grobbendonk en 
Herentals op zaterdag 19 februari.

i

Foto: Dirk Peeters
© Peter Verstraeten

De organisatie van Nief Talent zorgt voor professionele 
technische ondersteuning en promotie. De winnaar krijgt drie 
dagen opnametijd in een professionele muziekstudio in de 
omgeving. De winnaar van de publieksprijs mag deelnemen 
aan een professionele fotoshoot.

De finale van Nief talent vindt plaats op zaterdag 2 april 2022 
in jeugdhuis Kapao in Olen. Via live preselecties wordt per 
gemeente beslist wie mag spelen op deze finale. Minstens één 
muzikant moet wonen in de gemeente waar men deelneemt 
aan de preselectie. Een muzikant of muziekgroep mag slechts 
deelnemen aan één preselectie.
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“Het niveau van de bands lag zeer 
hoog”
Herentalsenaar Dirk Peeters van de legendarische punkband 
Funeral Dress vertegenwoordigde onze stad in de jury van 
de finale van de eerste editie. Wie is er beter geplaatst om 
nieuwe kandidaten enkele tips te geven?

Dirk Peeters: “Ik heb al meermaals in een jury gezeteld van 
andere wedstrijden en daar zag ik vaak bands die eigenlijk 
niet klaar waren voor een preselectie. Laat staan voor een 
finale. Dat was hier wel even anders. Het niveau van enkele 
bands lag zeer hoog.”

Waarop hebt u zoal gelet? Waarmee konden de bands u als 
jurylid over de streep trekken?

Dirk Peeters: “Ik lette op de originaliteit. Het samenspel. De 
interactie met het publiek. En vooral: de songs. De nummers 
moeten er staan. Je kan een beest zijn op het podium, maar 
zonder sterke nummers ben je niets. Al geef ik toe dat ik mijn 
persoonlijke smaak opzij heb gezet, want die gaat uit naar 
andere genres.”

Uw punkband Funeral Dress viert dit jaar haar 35 jaar 
bestaan. Waaraan hebt u de beste herinneringen? 

Dirk Peeters: “Wel, ik heb een groot deel van de wereld gezien 
op een andere manier dan een doorsnee toerist. Zo hebben 
we bijvoorbeeld maar liefst twaalf keer in Amerika getourd. 
Aan onze tournees hebben we veel gelijkgestemde zielen en 
vrienden over gehouden. Over de hele wereld.”

Vier 35 jaar Funeral Dress en surf naar www.funeraldress.
com voor een overzicht van de komende concerten!

Neteland zoekt 
weer ‘nief’ muzikaal 
talent!

Foto: Last Living Souls
© Adrie de Kok

Foto: Louter
© Adrie de Kok
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VERENIGINGEN

Music Band Avanti bestaat honderd jaar in 2021. 
Al kent u hen misschien beter bij hun oude naam 
Harmonie De Broederband. Hou 5 december alvast 
vrij, want dan vieren ze hun jubileum met een concert 
in cultuurcentrum ’t Schaliken. Wij blikken vooruit (en 
achteruit) met erevoorzitter Willy De Wachter, al sinds 
1979 een trouw bestuurslid.

Hoe en wanneer is jullie vereniging ontstaan? 

Erevoorzitter Willy De Wachter: “Onze harmonie is ontstaan 
op 1 mei 1921. Dit jaar bestaan we dus honderd jaar. We 
zijn echter nog niet lang gekend als Music Band Avanti. 
Vroeger heette onze vereniging Harmonie De Broederband. 
In 1990 kregen we een jeugdharmonie die speelde onder de 
naam Avanti, waardoor we bij de samensmelting met onze 
jeugdafdeling in 2010 hebben gekozen voor de naam Music 
band Avanti.”

Wat doet jullie vereniging?  

Willy De Wachter: “Wij zijn een harmonie en repeteren 
wekelijks op zaterdag van 10 uur tot 12 uur. Onze dirigent, 
Jean-Paul Vanreppelen, is een superdirigent. Hij is stipt, 
maar ook een volksmens. Wij hebben altijd gerepeteerd in 
Herentals en zijn sinds de sluiting van het Volkshuis op zoek 
naar een nieuwe vaste repetitieruimte in Herentals.”

“Naast ons jaarlijks concert spelen wij ook enkele concerten 
op locaties, vaak verbroederingen met andere fanfares en 
harmonieën. Daarnaast organiseren wij heel wat activiteiten 
om een inkomen te verwerven voor onze vereniging zoals een 
mosselsouper, een eetfestijn en een truffelverkoop.”

Wat houdt het jubileumconcert precies in?

“Normaal zouden wij ons honderdjarig bestaan uitgebreid 
vieren in september, maar door de huidige coronasituatie 
kunnen we ons niet voorbereiden. We spelen elke 
eerste zondag van december sowieso een optreden in 
cultuurcentrum ’t Schaliken en maken er dus dit jaar maar een 

feestconcert van. Dat wordt wel spannend, want wij starten 
onze repetities pas weer in augustus. De tijd om te repeteren 
voor dit concert is dus nogal kort. De muzikanten moeten een 
bepaald aantal repetities bijwonen om mee te mogen spelen 
met ons jaarlijks concert in december. Het verlangen om 
weer samen te komen is echter wel heel groot.”

Heeft corona verder nog een grote impact op jullie werking?

“We zijn wel wat ongerust over de opstart: komen alle leden 
wel weer repeteren? De muzieksector heeft het heel moeilijk 
gehad tijdens de coronacrisis. Zeker blaasinstrumenten: zij 
moeten twee meter afstand houden van elkaar! Dan heb je 
een heel grote ruimte nodig om goed te kunnen repeteren!” 

Wat is jullie band met Herentals?

“Wij hebben op dit moment 42 leden, van wie de meeste uit 
Herentals. Bij concerten moeten we soms extra muzikanten 
vragen, waardoor er soms wel iemand blijft plakken en 
een vaste muzikant wordt. Jong bloed is altijd welkom! We 
hebben vooral extra blaasinstrumenten nodig.” 

Wat is het grappigste of spannendste verhaal dat jullie 
vereniging ooit heeft meegemaakt? 

“Wij waren eens op een verbroedering in Alpen, de 
zustergemeente van Herentals in Duitsland. We moesten 
er een optocht doen. Een van onze drummers had zijn riem 
vergeten. Een ramp, want zo’n grote trom weegt wel wat. 
We vonden gelukkig een vrijwilliger die deze trom op zijn rug 
wilde dragen, zodat de slagwerker achter hem kon lopen en 
de trom kon bespelen.”

i
• Interesse of vragen? willy.de.wachter@

telenet.be of 014-70 79 39. 
• Jubileumconcert: 5 december om 14.30 uur, 

www.schaliken.be .

STORMLOOP

Van 7 tot en met 22 mei 2022 waaiert het 
kunstenparcours STORMLoop voor de tweede keer 
uit tot in alle hoeken van Herentals. In 2019 bracht 
de happening meer dan tachtig projecten over vijftig 
locaties, driehonderd participanten en tweeduizend 
bezoekers op de been. Voor de nieuwe editie mikken 
we hoger. Doet u mee als kunstenaar of handelaar?
 
Gedurende drie weekends wordt onze stad volgend jaar 
weer overspoeld door artistieke projecten van alle slag. 
Met ‘overspoeld’ bedoelen we dan ook haast letterlijk 
‘overspoeld’, want STORMLoop 22 koos als thema ‘water’. 
Schilder- en beeldhouwkunst, fotografie, video, woord, 
muziek, performance… over, in, op of onder water. Alle 
disciplines komen aan bod. U zal gegarandeerd nattigheid 
voelen!

Doe mee als kunstenaar!
Deed u mee aan STORMLoop 2019? Of u hebt nu nog altijd 
dikke spijt dat u er niet bij was? Dan krijgt u een tweede kans. 
Zet uw ‘sluizen der creativiteit’ dus al maar open en laat uw 
fantasie stromen tot in alle hoeken van Herentals! 

Wij zorgen voor een hoofdparcours met professionele 
topnamen als Stefan Balleux, Cindy Wright, Nick Andrews, 
Luk Van Soom en Willem Boel … geselecteerd door curator 

Tom Liekens. Ook starten we een communicatiecampagne 
op de sociale media, in de pers en in druk. Folders, flyers, 
affiches staan tot uw beschikking. Verder kondigen we uw 
project aan via al onze mediakanalen. U zorgt in ruil voor een 
artistiek project op een zelfgekozen locatie in Herentals. Hoe 
natter, hoe beter!

Doe mee als handelaar!
Alle creatievelingen van Herentals en verre omstreken, 
kunnen met een eigen kunstproject aanpikken op een zelf 
gekozen locatie. Om hen te helpen op hun zoektocht naar een 
exporuimte, stellen we hen een lijst met potentiële locaties 
ter beschikking. 

Wilt u een gastlocatie zijn voor een amateurkunstproject op 
de STORMLoop22-route? Als u wilt, ligt u boenk op de route 
en loopt het straks ook storm in uw zaak. Want misschien hebt 
u wel de ideale exporuimte voor een van onze deelnemende 
kunstenaars? In uw etalage, op uw parkeerterrein, aan de 
muur, aan het plafond … kunst gedijt overal.

Wilt u meedoen als handelaar of kunstenaar? 
Surf dan nu naar www.stormloop.be voor meer 
informatie. 

i

Doe mee aan 
STORMLoop!

“Het verlangen om weer
samen te komen is 
erg groot!”
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Vind nu uw sportieve hobby!
Zoekt u een sportieve hobby voor u of uw kinderen? Neem 
dan zeker eens een kijkje op www.herentals.be/waar-kan-
je-sporten-in-herentals of in de sportdatabank van Sport 
Vlaanderen op www.sport.vlaanderen/waar-sporten/
vind-een-sportorganisatie/. Via een zoekfunctie kunt u de 
Herentalse sportinstanties met hun contactgegevens vinden.

Maand van de Sportclub
Stad Herentals en Sport Vlaanderen organiseren in 
september jaarlijks de Maand van de Sportclub. Ook dit jaar 
zetten verschillende Herentalse clubs hun deuren open voor 
het grote publiek. Ze nodigen u uit om gratis en vrijblijvend 
kennis te maken met hun aanbod.

Voor kinderen tussen zes en veertien jaar is er dit jaar een 
extraatje. Per deelname aan een activiteit of training bij een 
andere sportclub krijgen ze een stempelkaart of een stempel. 
Die kaart kunnen ze in oktober inruilen voor een prijs bij de 
dienst sport, jeugd en evenementen in De Vossenberg. Hoe 
meer stempels ze verzamelen, hoe meer prijzen ze ontvangen.

U vindt het volledige aanbod en de stempelkaart op www.
herentals.be/maand-van-de-sportclub. 

SPORT EN JEUGD

Sport, jeugd en evenementen, Markgravenstraat 
107, 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be, 
sportdienst@herentals.be, www.herentals.be, 
www.facebook.com/sportenjeugd.herentals

i

Ad hoc-huldigingen
Het stadsbestuur ondersteunt Herentalsenaren en erkende 
Herentalse verenigingen die een olympische, wereld-, 
Europese of Belgische titel behaalden en winnaars van 
een (inter)nationaal gerenommeerde sociale, artistieke, 
sportieve, culturele, wetenschappelijke of maatschappelijk 
relevante prijs.

Als u of een ploeg of groep van een Herentalse vereniging 
één van deze prestaties behaalde, kunt u dat laten weten 
aan de stad via www.herentals.be/ad-hoc-huldiging. Het 
stadsbestuur schenkt gratis consumpties en een Handelshart 
Herentals Cadeaucheque. De huldiging is wel afhankelijk van 
de geldende coronamaatregelen.

Personen, ploegen of groepen die een prestatie leveren 
die niet past binnen het kader van de ad hoc-huldigingen, 
worden uitgenodigd op de algemene huldigingsreceptie. Via 
www.herentals.be/herentalse-helden kunt u deze prestaties 
indienen.

Scholenveldloop
De Vlaamse Loopweek voor Scholen vindt plaats op maandag 
27, dinsdag 28 en donderdag 30 september. Een gezamenlijke 
veldloop met alle scholen samen is niet mogelijk. Als alternatief 
kan elke lagere school op een uitgestippeld parcours in de 
buurt een eigen loopmoment voor de leerlingen inplannen. 
U vindt meer info bij de school van uw zoon of dochter.

Welkom bij de Herentalse 
verenigingen
In september starten diverse Herentalse verenigingen 
met hun nieuwe werkjaar. Bent u nog op zoek naar een 
leuke vrijetijdsbesteding voor u of uw kinderen, neem dan 
een kijkje op www.herentals.be/verenigingen. Hier vindt 
u een overzicht van alle Herentalse verenigingen en hun 
contactgegevens. Houdt u van sport, spel of cultuur? Of bent 
u gewoon op zoek naar sociaal contact? Er is voor elk wat 
wils.

Verloren voorwerpen
Voor vele kinderen zorgen de speelpleinen en de kampen 
tijdens de zomermaanden voor een leuke vakantie. Na de 
zomer blijven er helaas altijd verloren voorwerpen achter: 
regenjasjes, truien, brooddozen en drinkbussen. Als uw 
kind iets kwijt is geraakt, dan kunt u tot eind september 
langskomen bij de dienst sport en jeugd in De Vossenberg. Op 
die manier krijgen alle verloren voorwerpen hun rechtmatige 
eigenaar terug. De voorwerpen die na eind september niet 
zijn opgehaald, worden geschonken aan het goede doel.

Opening Netepark
Het Netepark is gesloten voor jaarlijks onderhoud op 
1, 2 en 3 september. Op zaterdag 4 september gaan 
de binnenzwembaden weer open volgens de klassieke 
openingsuren. Vanaf dan is de speeltuin vrij toegankelijk en 
zijn de recreatieve voorzieningen en het buitenbad gesloten. 
Het recreatiebad blijft gesloten voor groot onderhoud tot en 
met 17 september.

Sport voor 55-plussers
Tijdens de Sportelweek van zondag 3 tot en met vrijdag 8 
oktober staat sporten voor 55-plussers centraal. U kunt een 
hele week gratis deelnemen aan tal van activiteiten. 

U kunt het programma bekijken en inschrijven via 
regioneteland.be/vrijetijd/sport/sportelweek/.

Terugbetaling animatorcursus
Inwoners van Herentals die een animatorcursus volgden en 
hun attest behaalden, kunnen het inschrijvingsgeld van die 
cursus terugkrijgen via een subsidie (met een maximum van 
150 euro). 

U kunt uw aanvraag indienen tot 30 september. U vindt het 
reglement en het aanvraagformulier op www.herentals.be/
subsidie-vorming.

VRIJE TIJD

Toon uw talent via m i k s!
Bent u jong, artistiek bezig en wilt u dat tonen aan een publiek? 
Dan is m i k s iets voor u! Van poëzie of slam poetry tot een 
abstract schilderij, een rapnummer of TikTokfotografie, een 
stop-motionfilm of een dj-set, een hiphop-choreografie of 
graffiti art: m i k s zet u in de schijnwerpers. Wilt u tijdens 
uw creatie feedback of hebt u een duwtje in de rug nodig? 
Er staat een team van jonge, professionele artiesten voor u 
klaar. 

Schrijf u in voor het bootcamp op 16 en 17 oktober in de 
Warande. Dat weekend kunt u proeven van gratis workshops, 
andere creatieve jongeren ontmoeten of praten met de 
coaches. Daarna kunt u tweewekelijks op zaterdag in 
cultuurcentrum ’t Schaliken of jeugdhuis Tiener praten met de 
coaches of de andere deelnemende jongeren. Het optreden 
of de expo van uw creatie vindt plaats op 15 januari 2022. 

Inschrijven via https://miksers.be/inschrijven/ of neem 
contact op met cultuurcentrum ‘t Schaliken, 014-21 90 88, 
cultuurcentrum@herentals.be, Grote Markt 35.

Enquête amateurkunsten 
Neteland 
Bent u een (amateur)kunstenaar of maakt u deel uit van 
een cultuurvereniging zoals een fanfare, een fotoclub of een 
theatervereniging in een van de vijf Neteland-gemeenten 
(Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar)? 
Neteland roept u op om een korte vragenlijst in te vullen 
over uw noden als amateurkunstenaar in deze gemeenten. 
Muziek, dans, beeldende kunsten, beeldexpressie, schrijven... 
Neteland wil een zo breed mogelijk zicht krijgen op de noden 
van alle amateurkunstenaars. 

De vragenlijst invullen duurt minder dan vijf minuten en 
kan via regioneteland.be/bevraging. Door deel te nemen 
kunt u meewerken aan een beleid op maat van uw noden of 
vereniging!  

Meer info vindt u bij de dienst cultuur en toerisme, Grote 
Markt 35. U kunt ook de papieren vragenlijst verkrijgen en 
indienen via uw lokale bibliotheek.

YOUCA Action Day op 21 oktober 2021

Op donderdag 21 oktober is het YOUCA Action Day. Meer dan 
15.000 leerlingen, van het vierde tot het zevende middelbaar, 
engageren zich om één dag aan het werk te gaan op een 
schooldag. Het loon dat ze die dag verdienen, gaat naar 
projecten van geëngageerde jongeren in het Zuiden én in 
België. De opbrengst van dit jaar gaat naar de organisatie Kiyo 
in de Filipijnen en Brazilië.

YOUCA staat voor Youth for Change and Action. Het 
stadsbestuur werkt al meerdere jaren mee aan deze actie. Dit 
jaar is er plaats voor zes studenten. 

Werkgevers die, net zoals stad Herentals, dit unieke project 
willen ondersteunen, kunnen hun openstaande jobs posten 
op www.youca.be/action-day-werkgevers. 

Meer informatie: www.youca.be of dienst 
gelijke kansen en preventie, 014-24 66 43, 
gelijke.kansen@herentals.be

i
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4/06 Sia, dochter van Elien Van Looy en Dieter De Reyck

4/06 Mathil, dochter van Sanne Kerckhofs en Sebastiaan Snyers

4/06 Immanuel, zoon van Sarah Boxstaens en Dirk Heylen

10/06 Malonsha, dochter van Annarica Banda

15/06 Emiel, zoon van Katrien Lambaerts en Kobe Van Looy

9/06 Stans, dochter van Roselinde Vervloet en Jens Van Wolputte

17/06 Wies, zoon van Lotte Similon en Ward Robben

14/06 Lowie, zoon van Kim Luyten en Vincent Horemans

18/06 Basil, zoon van Lien Beirinck en Dieter Peeters

18/06 Mia, dochter van Yura Taels en Tim Hulscher

14/06 Lou, dochter van Sarah Suy en Yoeri Dierckx

23/06 Emma, dochter van Mieke Verhaert en Reggie Van den Berg

23/06 Mimoza, dochter van Suhad Islamovski en Ajser Islamovska

30/06 Eliano, zoon van Liza Simon en Rachid El Azzati

GEBOORTES
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2/06 Frans Van Nueten (61), echtgenoot van Anne-Marie Nuyts

2/06 Maria Sterckx (87), echtgenote van Emiel Lievens

1/06 Willy Van Eccelpoel (83), echtgenoot van Yvonna Verelst

7/06 Emiel Maerschalck (91), weduwnaar van Maria Van Loock

10/06 Elena Rajewskaja (98), weduwe van Alexander Cloots

11/06 Maria Laenen (77), weduwe van Armand Huyskens

13/06 Clement Van de Weyer (76), echtgenoot van Rita Broeckx

17/06 Maria Peeters (87), weduwe van Jan Hoogewijs

20/06 Irène Ceulemans (87), echtgenoot van Henri Beerten

18/06 Sylvia Van Sande (57)

21/06 Simone Van Genechten (81), weduwe van Gerard Janssens

21/06 Marc Dyzers (57)

25/06 Rosa Van Rooy (85), weduwe van Laurentius Molenberghs

OVERLIJDENS

5/06 Anouk Janssens en Daan Sterckx

11/06 Joyce Roelants en Seppe Schols

11/06 Marissa Van Lommel en Kris Quintens

12/06 Charline Verheyden en Kristof Charlier

12/06 Jelke Horemans en Lennard Vermaerke

18/06 Phebe Vanmol en Ben Brys

19/06 Sally van Sand en Stefan Vercammen

26/06 Kathleen De Ceulaer en Freddy Prado Cabrera

26/06 Julie Nys en Kristof Gommers

26/06 Sofie De Vry en Steven Claes

HUWELIJKEN

VRIJE TIJD

Initiaties Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans
Wilt u vertellen, spelen en uw stem ontdekken? Is uw zoon 
of dochter een spring-in-’t-veld die wil dansen en wervelen 
op muziek? Voelt u het kriebelen om een instrument te 
bespelen? Of zingt u graag? Het kan allemaal in de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en Dans. Volg daarom gerust 
enkele van onze initiaties:

• muziek en woord (voor 6- en 7-jarigen) 
• dans (voor 6- en 7-jarigen) 
• muziek (voor iedereen van 8 tot 99 jaar)
• woord (instappen kan op elke leeftijd)
• dans (voor kinderen vanaf 8 jaar)

Opendeurdag

Op zaterdag 4 september tussen 10 en 16 uur staan de deuren 
van de academie voor u open. Via een leuke zoektocht maakt 
u kennis met twintig muziekinstrumenten. Om 10 en om 
13 uur kunnen kinderen van 6 en 7 jaar kennismaken met 
initiatie muziek en woord tijdens een leuke doe-mee-les. 
Verder is er de gezellige bar. Raadpleeg onze website voor de 
actuele stand van zaken.

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

i

De Leesjury zoekt juryleden
Houdt uw kind van verhalen en lezen? Laat uw zoon of dochter 
dan vanaf oktober meedoen met de Leesjury, de grootste en 
leukste leesclub voor kinderen en jongeren. Per maand leest 
uw kind twee opgegeven boeken en bespreekt hij of zij die 
samen met de groep en de begeleider. Aan het einde van het 
leesjaar kiest uw kind haar of zijn favoriete boek en is er een 
feestje.

• Groep 3 (8-10 jaar) - Herentals:
• Woensdag 27/10 – 24/11 – 22/12 – 26/01 – 23/02 van 

14.30 tot 15.30 uur
• Groep 3 (8-10 jaar) – Noorderwijk: 
• Woensdag 27/10 – 24/11 – 22/12 – 26/01 – 23/02 van 

14.30 tot 15.30 uur
• Groep 4 (10-12 jaar) – Herentals:
• Woensdag 27/10 – 24/11 – 22/12 – 26/01 – 23/02 van 

16 tot 17 uur
• Groep 4 (10-12 jaar) – Noorderwijk:
• Maandag 25/10 – 22/11 – 20/12 – 24/01 – 21/02 van 

18.30 tot 19.30 uur
• Groep 5 (12-14 jaar) – Herentals:
• Woensdag 27/10 – 24/11 – 22/12 – 26/01 – 23/02 van 

17.30 tot 18.30 uur
• Voor alle groepen: slotfeest op 23 maart 2022.

Inschrijven: voor 27 september 2021 via het inschrijfformulier 
of bibliotheek@herentals.be.

Wereld Alzheimer Dag
Op 21 september is het Wereld Alzheimer 
Dag en organiseert Convent2 weer tal van 
interessante activiteiten. Zo kunt u om 
19.30 uur in ’t Schaliken gaan kijken naar 
de film The Leisure Seeker (2017), een 
Italiaans-Franse film over een koppel dat te 
kampen krijgt met onder meer alzheimer en 
een laatste plezierreis onderneemt. De toegangsprijzen zijn 5 
euro en 2,50 euro met de Vrijetijdspas. Vooraf inschrijven kan 
via cultuurcentrum@herentals.be of 014 -28 20 00.

Ook kunt u die dag de fototentoonstelling Als je niet meer 
weet dat je vergeet bezoeken in de foyer van ’t Schaliken. In 
Convent2 vindt dan weer de kunsttentoonstelling Kunst om 
niet te vergeten plaats in samenwerking met de Stedelijke 
Academie voor Beeldende Kunst. De toegang is telkens gratis.

Lezing over rouw en verlies door 
Manu Keirse
Op woensdag 8 september om 19 uur organiseren Convent2 
en het Overleg Personen met een Handicap de lezing over 
rouw en verlies door Manu Keirse. Professor Manu Keirse is 
klinisch psycholoog en specialist in het omgaan met verlies 
en verdriet. 

De lezing vindt plaats in Convent 2, Augustijnenlaan 26/1. De 
toegang is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven 
kan via dienstencentrum@herentals.be of 014-28 20 00.

Gratis gezondheidswandelingen
Elke woensdag kunt u deelnemen aan de gratis 
gezondheidswandelingen. Om 13.30 uur vertrekt aan 
Convent2 een groepje wandelaars.

Meer info: Convent2, Augustijnenlaan 26/1, 014-28 20 00 of 
dienstencentrum@herentals.be
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Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

• iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
• administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

Commissie voor Juridische bijstand

• Bijstand van advocaat, iedere maandag van 14 
tot 15.30 uur

• CAW De Kempen, Hofkwartier 23
• enkel na afspraak: tel. 014-21 08 08 

• U kunt ook elke werkdag tussen 14 en 15 uur 
terecht bij Advocatenlijn Turnhout:  
gsm 0476-36 31 92

Mobiele Lijnwinkel

• iedere vrijdag van 8 tot 13 uur
• Augustijnenlaan, toegangsweg Delhaize

Fietsbieb

De Fietsbieb is elke tweede zaterdag van de maand 
tussen 9.30 en 11.30 uur open. Deze maand is dat op 
zaterdag 12 september.

Meer info: www.facebook.com/fietsbiebherentals 
Adres: voormalig Francesco-Paviljoen, ingang 
Nonnenstraat

STADSLOKET - Augustijnenlaan 30 014-28 50 50

Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 89

014-28 51 55

014-21 33 05

Bibliotheek - Gildelaan 13

Academie voor Muziek, Woord en Dans 
Hikstraat 28

014-85 97 50

CC ’t Schaliken - Grote Markt 15 014-21 90 88

Dagopvang CADO - Vorselaarsebaan 1 0474-55 09 24

Dienstencentrum Convent2 
Infopunt Senioren - Infopunt Dementie
Augustijnenlaan 26/1

014-28 20 00

014-23 17 18Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-80 09 59Sociale Kruidenier - Lierseweg 132 

014-85 97 10Netepark - Vorselaarsebaan 56 

Ontmoetingsruimte De Cirkel
Lierseweg 132

014-24 66 93

014-24 66 97’t Peeseeke - Lierseweg 132 

014-24 66 66Rechtshulp (OCMW) - Nederrij 133/A 

014-85 92 40Recyclagepark - Hemeldonk 10

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

Sport, jeugd en evenementen
De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

014-21 28 00Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 

014-28 50 50Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk 8 

014-21 90 88Toerisme Herentals - Grote Markt 35 

ANDERE DIENSTEN
02-575 82 60Belastingen  

070-344 344CardStop 

0800-6 35 35Defecten aan de openbare verlichting 

0800-97 687Diftar-informatielijn 

00800-2123 2123DocStop 

014-24 42 00Politiezone Neteland
De Beukelaer-Pareinlaan 3

014-24 61 11Ziekenhuis - Nederrij 133

105Ziekenvervoer (niet dringend)
WACHTDIENSTEN

0903-99 000 (1,50 euro/min)
www.apotheek.be

Apothekers  

0903-39 969 (1,50 euro/min)
www.tandarts.be

Tandartsen 

014-22 22 00
www.wachtpostzuiderkempen.be

Huisartsenwachtpost
Nederrij 99 
DRINGENDE HULP

112Politie, ziekenwagen en brandweer 
070-245 245Antigifcentrum
0800-65 065Gasgeur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
(uitkeringen aan mensen met handicap)

• vierde donderdag van de maand, 10 tot 12 uur
• Convent2, Augustijnenlaan 26/1 (Oud 

Moederhuis)
• enkel na afspraak:  

emilie.coppens@min.soc.fed.be 
tel. 02-528 60 28

Gelijke kansen en preventie - Nederrij 115 014-24 66 43

SPREEKUREN

september 202126

Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken? Dan kunt u hen telefonisch of per mail bereiken.
De spreekuren zijn door de coronamaatregelen tijdelijk opgeschort.

burgemeester Mien Van Olmen
Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, burgerlijke stand, bevolking en 
jubilarissen, communicatie en dienstverlening, burgerparticipatie, landbouw en plattelandsontwikkeling

[i] burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be
0497-41 26 99

schepen Yoleen Van Camp
Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dierenwelzijn, sport

[i] schepen.yoleen.van.camp@herentals.be
0497-08 00 71

schepen Jan Michielsen
Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief, internationale 
samenwerking, jumelages

[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be
0468-18 00 33

schepen Pascal Van Nueten
Ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen

[i] schepen.pascal.van.nueten@herentals.be
0477-37 92 04

schepen Patrik De Cat
Financiën, kerkfabrieken, personeel

[i] schepen.patrik.de.cat@herentals.be

schepen Stefan Verraedt
Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, patrimonium, ICT

[i] schepen.stefan.verraedt@herentals.be
0495-51 02 49

schepen Bart Michiels
Welzijn, zorg en gezondheid, sociale dienstverlening, sociale economie, sociale huisvesting en woonbeleid, 
senioren, kinderopvang, gezondheid en preventie, gelijke kansen, personen met een handicap, AZH, 
voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening

[i] schepen.bart.michiels@herentals.be 
0496-62 65 17

Pensioenpunt Herentals

Iedere eerste en derde maandag van de maand 
tussen 9.30 en 15.30 uur is het zitdag voor de 
werknemerspensioenen in Convent2.

Iedere eerste maandag van de maand tussen 9.30 
en 12 uur is het zitdag  voor de pensioenen van 
zelfstandigen. U moet vooraf een afspraak maken via 
de gratis pensioenlijn 1765.

1712

Vragen over (seksueel) geweld, misbruik en 
kindermishandeling: 1712 (weekdagen 9 tot 18 uur) 
of www.1712.be. 
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
ADMINISTRATIEF  
CENTRUM

MA DI WO DO VR ZA ZO
09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30 

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00AFSPRAAK

CC ‘T SCHALIKEN EN  
TOERISME NA AFSPRAAK 

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

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00BIBLIOTHEEK GILDELAAN

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK 18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

RECYCLAGEPARK

HUMMELTJESHOF

SPORT, JEUGD EN 
EVENEMENTEN

STADSARCHIEF

STEDELIJKE 
WERKPLAATS

AFSPRAAK

AFSPRAAK

AFSPRAAK

SOCIALE DIENST

DIENST 
RECHTSHULP

DIENSTENCENTR.  
CONVENT2 

SOCIALE KRUIDENIER

ONTMOETINGSRUIMTE 
DE CIRKEL

COMPUTERLOKAAL 
‘T PEESEEKE

WEDSTRIJDBAD

AFSPRAAK

AFSPRAAK

AFSPRAAK

09.00-15.0008.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10 15.00-19.00

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

09.00-12.00
13.30-16.00
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

13.00-16.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

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

08.00-12.00
12.30-16.00

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00

10.00-18.00 09.00-17.00

13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00

07.00-08.30
12.00-16.30

07.00-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00 

07.00-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00 

07.00-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00 

07.00-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00 

09.00-17.00 09.00-17.00

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

NETEPARK

Gesloten

• het doelgroepenbad en wedstrijdbad heropenen op 4 september. Het recreatiebad blijft gesloten tot en met 17 september wegens groot onderhoud.
• Reserveren is niet mogelijk. Je draagt een mondmasker in de droge zone. 
• De speeltuin is elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang.

Gesloten van 1 tot en met 3 september wegens 
jaarlijkse schoonmaak


