
 Jan Peeters 
Uw burgemeester

 

HERENTALSStadskrantSEPTEMBER 2008
Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, BE-2200 Herentals Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)

  VooRwooRd 
Wetenswaard 2 - 3

Open Monumentendag 4

Openingsfeest cultuurseizoen 5

Cultuur 6-7

Stedelijke academie 8

Jeugd  9

Milieu 10-11 

Sport 12-13

Aankondigingen 14-15

Cursusaanbod 16

Burgerzaken 17

Wachtdiensten 17

Spreekuren 20

Onze stadsdiensten 20

Nuttige telefoonnummers 19-20

p 5

Studeren is van groot belang voor de toe-
komst van een kind, maar het kost geld. De 
Vlaamse overheid wil iedereen de moge-
lijkheid bieden om een diploma te behalen. 
Een schooltoelage (secundair onderwijs) 
of een studietoelage (hoger onderwijs) 
kan helpen om de studiekosten draaglijk 
te maken. Nu is er goed nieuws voor ge-
zinnen met kinderen. Vanaf dit schooljaar 
zijn de inkomensgrenzen zo veranderd dat 
ongeveer een kwart van alle leerlingen 
een schooltoelage kan aanvragen. Verder 
zijn er dit jaar voor de eerste maal toela-
gen voor kleuters en basisschoolleerlingen. 
Ook is de aanvraag een stuk eenvoudiger 
geworden. 

Forse verhogingen

De schooltoelage voor een kleuter bedraagt 80 
euro. Voor een kind in het lager onderwijs is dat 
116 euro. De gemiddelde toelage voor een leerling 
voltijds secundair wordt verhoogd tot 377 euro, in 
deeltijds secundair tot 234 euro. De bedragen voor 
studenten hoger onderwijs stijgen naar een gemid-
delde van 1.571 euro. Erasmus-studenten, die naar 
het buitenland trekken, krijgen een maandelijkse 
verhoging van 100 euro. Deze verhogingen gelden 
vanaf het schooljaar 2008-2009. 

Beste stadsgenoten

De zomervakantie is achter de rug. Terwijl iedereen hopelijk nog nageniet van een (wisselvallige) zomer, 
herneemt het leven zijn normale gang. Ik blik graag even terug op de zomer. Natuurlijk was het jaarlijkse 
Tourcriterium opnieuw een hoogdag voor onze stad. Meer dan 40.000 mensen vonden hun weg naar het 
stadscentrum om van dit grootse volksfeest te genieten. Onze stad mag fier zijn op Herentals Fietst en Feest, 
dat ondertussen ook nationaal bekendheid heeft verworven. Ik dank daarom de vele vrijwilligers en het 
organisatiecomité om Herentals op deze manier op de sportieve kaart te zetten.

Verder mochten we ook de Donderse Dagen in onze binnenstad verwelkomen. De optredens en de 
beiaardconcerten op het buitenplein van ons cultuurcentrum waren bij droog telkens een succes. Maar ook 
voor het nieuwe cultuurseizoen heeft ’t Schaliken weer heel wat moois in petto. Ik nodig u dan graag uit op de 
opening van het cultuurseizoen op zondag 28 september. 

Ten slotte herinner ik u ook even aan het begin van het nieuwe schooljaar. Dat 
betekent voor vele mensen een drukke periode. Duizenden jongeren en kinderen 
begeven zich opnieuw in het verkeer of worden aan de schoolpoorten afgezet. Maar 
een ongeluk is snel gebeurd. Daarom vraag ik de automobilisten om extra aandacht 
aan deze weggebruikers te geven.

Uw burgemeester
Jan Peeters

schooltoelagen 
& studietoelagen

secundair en hoger onderwijs 2007–2008
ook voor u?

Meer info 
 Er hebben meer mensen recht op een studietoelage dan u zou denken. 
Wie weet ook u! Vraag meer info, folders of aanvraagformulieren:
 op het secretariaat van uw school 
 bij de studentenvoorziening van uw universiteit of hogeschool

 
Meer info vindt u ook via:
 de website www.studietoelagen.be
 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid
 teletekst pagina 734

van de Vlaamse overheid

 NIEUW!
•    secundair onderwijs:  

gunstiger 
voorwaarden 

•    nu ook online 
aanvraag
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 Studietoelage aanvragen kan nu al
Eenvoudige aanvraag voor het hele gezin

De aanvraag van een studietoelage is enorm vereen-
voudigd. Voortaan legt de overheid een dossier per 
gezin aan en niet meer voor elk kind apart. Hiermee 
komt er een einde aan de jaarlijkse papierberg die 
ouders en administratie verzamelen. Ouders moe-
ten vanaf dit jaar maar één formulier invullen voor 
alle kinderen van het gezin. Ook alle verplichte stuk-
ken moeten maar één keer opgestuurd worden.

Hoe een aanvraag indienen?

Om uw toelage zo snel mogelijk te ontvangen, is 
een aanvraag via internet ideaal. Hiervoor hebt u 
een computer met internet, een kaartlezer en uw 
elektronische identiteitskaart nodig. U kunt ook een 
papieren formulier indienen. U vindt dit formulier op 
het secretariaat van de school en bij de studenten-
voorzieningen van de universiteiten of hogescholen. 
Bij uw aanvraag voegt u kopieën toe van alle docu-
menten die informatie geven over uw onkosten en 
inkomsten. Dat gaat bijvoorbeeld over het huurcon-
tract van het kot, rekeninguittreksels van alimentatie, 
attesten van werkgevers, attest van een handicap, 
… Uw aanvraag wordt het snelst behandeld als u 
meteen alle documenten bezorgt. 

Meer informatie en aanvragen

Afdeling studietoelagen
Hendrik Conscience-gebouw
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 

Gratis infonummer: 1700 
studietoelagen@vlaanderen.be
www.studietoelagen.be

tel. 014-28 51 30  |  cultuurcentrum@herentals.be  |  www.schaliken.be

cultuurcentrum ‘t SchalikenGrote Markt 35
Herentals

GRATIS 
TOEGANG
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
oktober 2008 moeten uiterlijk op 
maandag 1 september 2008 bij de 

redactie zijn. De redactie heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te korten en 

te wijzigen.

DRUK: Drukkerij Bulckens
gedrukt  op 100 % gerecycleerd papier

Bericht aan onze lezers buiten 
Herentals en in het buitenland

Als abonnee van de Stadskrant ontvangt u het 

gemeentelijk informatieblad van Herentals 

met de post. In het beste geval vindt u de 

Stadskrant pas enkele dagen na de eerste 

van de maand in de brievenbus. U kan de 

Stadskrant sneller in huis halen met de 

website van het stadsbestuur. 

Op www.herentals.be kunt u op het einde 

van elke maand de Stadskrant voor de 

volgende maand downloaden. Klik op 

Algemene info > publicaties > Stadskrant 

of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.

Volstaat deze online-Stadskrant voor u en 

vindt u het niet langer nodig om een gedrukt 

exemplaar te ontvangen? Laat het ons weten: 

communicatie@herentals.be. 

www.herentals.be

wETENSwAARd
Administratieve boetes voor overlast

Vele mensen ergeren zich terecht aan de zogenaamde kleine overlast: 
hondenpoep, zwerfvuil, vandalisme, … Deze overlast zorgt voor heel 
wat wrevel maar wordt door justitie dikwijls niet vervolgd. Hierdoor 
blijft deze overlast meestal ongestraft. Het stadsbestuur heeft daarom 
beslist om in het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sanc-
ties (GAS) te stappen. Met dit systeem stelt de stad een ambtenaar 
aan die boetes kan uitschrijven voor kleine overtredingen, zonder dat 
de rechtbank hierover een beslissing moet nemen. De administratieve 
geldboetes kosten de overtreder maximaal 250 euro.

Met de Vrijetijdspas bent u goedkoper af 

Sinds begin dit jaar kunnen inwoners van Herentals een Vrijetijdspas 
aanvragen. U hebt recht op de Vrijetijdspas als uw gezinsinkomen een 
bepaalde grens niet overschrijdt. De Vrijetijdspas is een kaart waarmee 
u goedkoper kunt deelnemen aan cultuur-, sport-, jeugd-, vormings- en 
andere vrijetijdsactiviteiten die de stad organiseert. Een voorstelling in 
cultuurcentrum ’t Schaliken, een sportkamp, activiteiten van de jeugd-
dienst, een inschrijving op een van de academies van de stad, … dit alles 
wordt hierdoor goedkoper. 

U kunt een Vrijetijdspas aanvragen bij de stedelijke dienst sociale zaken en preventie, de jeugddienst, De Dorpel, het JAC, De 
Klink en de sociale dienst van het OCMW. Bij een gunstige beslissing ontvangt u uw Vrijetijdspas binnen veertien dagen. De 
pas blijft twee jaar geldig. Vanaf zes jaar ontvangen kinderen een eigen Vrijetijdspas. Kinderen jonger dan zes kunnen via de 
Vrijetijdspas van hun ouders deelnemen aan activiteiten. Indien u nog vragen hebt of een aanvraag wil doen, aarzel dan niet 
om contact op te nemen met de dienst sociale zaken en preventie!

[i] dienst sociale zaken en preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, info@
herentals.be.

Fietsploeg politie op pad 

Op 31 juli, niet toevallig de dag van Herentals Fietst, ging het fietsteam 
van politiezone Neteland van start. Vanaf die dag patrouilleert er dage-
lijks een tweekoppige fietspatrouille in de politiezone. Het team bestaat 
uit zeventien leden van politie Neteland. Zij rijden op een mountainbike 
in de kleuren van de lokale politie. 

Naast de gewone politieopdrachten is het team belast met preventieve controles in parken en op speelpleinen. De leden 
van het team houden toezicht op diefstallen in winkelstraten, op parkeerterreinen en in woonwijken, en zij houden ook in 
bossen en natuurgebieden een oogje in het zeil. Bij grote evenementen worden ze ingezet voor toezicht, begeleiding of ver-
keersregeling.
 
De voordelen van een fietsteam zijn overtuigend: een fietsploeg is vlot aanspreekbaar en zeer mobiel, een fiets is goedkoper 
en milieuvriendelijker dan alle andere vervoersmiddelen en fietsen is bovendien goed voor de conditie.

Subsidie voor culturele projecten 

Verenigingen en individuen die nog in 2008 een interessant cultureel project organiseren, kunnen bij de stad een subsidie 
aanvragen. Deze subsidie vervangt de vroegere subsidie voor vernieuwende projecten, maar komt uit dezelfde subsidiepot 
van de Vlaamse overheid. De culturele projecten moeten volgens de richtlijnen ‘gemeenschapsvormend’ zijn. 

[i] dienst cultuurbeleid, Grote Markt 35, tel. 014-28 50 50.
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Veiliger naar school dankzij 
octopuspalen 

In het boetefonds van de lokale politie Neteland kwam er geld vrij om 
octopuspalen aan te kopen. De stad plaatste deze palen in de omge-
ving van de basisscholen. Met hun opvallende kleur en vorm maken ze 
weggebruikers duidelijk dat ze een schoolomgeving binnenrijden en 
hun rijgedrag daaraan moeten aanpassen.

Vlaams Meldpunt Ouderenmishandeling 

Een deel van de ouderen in onze samenleving is het slachtoffer van fysieke of psychische mishandeling, ver-
waarlozing, financiële uitbuiting, seksueel misbruik, schending van de rechten of een verzorging die te wensen 
overlaat. Welke vorm het ook is, opzettelijk of niet (in dat laatste geval spreken we van misbehandeling), als 
u zelf geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)handeling, of u merkt dat dit gebeurt bij ouderen uit uw 
omgeving, dan kunt u terecht bij het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling. Het meldpunt luistert naar 
u, registreert uw melding anoniem, geeft advies en zoekt samen met u naar de meest aangewezen hulp. Alles 
wat u vertelt, is onderworpen aan het beroepsgeheim.

[i] Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling, Grotenbergestraat 26, 9620 Zottegem, tel. 
078-15 15 70, meldpuntomb@skynet.be of www.meldpuntouderenmishandeling.be.

Nieuwe cursussen Nederlands voor anderstaligen 

In september starten er in het Huis van het Nederlands opnieuw cursussen Nederlands. Voor meer informatie 
en doorverwijzing kunnen anderstaligen terecht bij het Huis van het Nederlands in hun buurt. Het Herentalse 
Huis van het Nederlands is open op woensdagen van 13.30 tot 16 uur. Het Huis van het Nederlands is een 
initiatief van de Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met alle taallesaanbieders NT2 in de provincie, het 
provinciebestuur en het Onthaalbureau PRISMA. 

[i] Huis van het Nederlands, Fraikinstraat 38, www.hvnprovant.be.

Begeleid Wonen voortaan ook voor doven en slechthorenden 

In september start Begeleid Wonen Herentals vzw met de begeleiding van doven en slechthorenden. Deze 
dienst is bestemd voor mensen die in het arrondissement Turnhout wonen. U moet ouder zijn dan achttien 
jaar, een erkenning van het VAPH hebben en zelfstandig wonen of willen gaan wonen. Dat mag alleen, met 
partner of met kinderen zijn.

Begeleid Wonen ondersteunt u bij uw administratie, financiën, werk, 
wonen, relaties, huishouden, opvoeding van de kinderen, … Deze 
begeleiding is gratis. Uw vaste begeleider komt meestal een keer 
per week op bezoek. Een begeleidingsmoment duurt gemiddeld 
anderhalf uur.

Als u interesse hebt, dan neemt u contact op met Begeleid Wo-
nen. U wordt daarna uitgenodigd voor een kennismakingsge-
sprek. Om de communicatie vlot te laten verlopen, 
kunt u het beste een tolk of een vertrouwensper-
soon meenemen. Als u in aanmerking komt voor 
begeleiding, dan komt u op de wachtlijst. Komt er 
een plaatsje vrij, dan kan de begeleiding starten.

[i] Begeleid Wonen Herentals vzw, Mark-
gravenstraat 65, tel. 014-23 18 80 of info@
begeleidwonenherentals.be.

Op bezoek naar IJsselstein

Het jumelagecomité van Herentals organiseert 

op zaterdag 27 september een burgerbezoek 

aan onze zusterstad IJsselstein. Zo krijgen in-

woners van beide steden de mogelijkheid om 

kennis te maken met elkaar en het culturele en 

sociale leven van hun zusterstad. Het burgerbe-

zoek is een mooie gelegenheid om een gezellig 

uitstapje te maken en ondertussen meer te we-

ten te komen over onze IJsselstein. Deze excur-

sie, busreis inclusief, is volledig gratis.

Het vertrek is gepland om 10 uur aan het admi-

nistratief centrum. Rond 12 uur arriveert u in 

IJsselstein. Daar wacht een ontvangst met koffie 

of thee en een typisch Nederlandse krentenbol. 

Vervolgens krijgt u een rondleiding door de stad 

met een gids en in de namiddag is er vrije tijd. 

De dag sluit af met een gezellige maaltijd.

IJsselstein en Herentals hebben al tientallen ja-

ren een hechte stedenband. Een stedenband is 

de grondslag voor een hechte samenwerking op 

cultureel en sportief gebied en draagt bij tot een 

verenigd Europa. 

[i] Wenst u deel te nemen aan deze uit-
stap, dan kunt u zich inschrijven bij de 
dienst toerisme, Grote Markt 35. Inschrij-
ven kan tot 15 september. Wees er snel 
bij, want er kunnen maar 40 personen 
mee.
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oPEN MoNUMENTENdAG

ONTDEK ZE TIJDENS DE 20E EDITIE VAN OPEN MONUMENTENDAG OP 14 SEPTEMBER.

openmonumenten.be

MAAK KENNIS MET DE MONUMENTEN VAN DE 20E EEUW.
Open Monumentendag Vlaanderen | 20e editie | 14 septemberOpen Monumentendag Vlaanderen 

20E EDITIE - 20E EEUW

Open Monumentendag vindt dit jaar plaats 
op zondag 14 september. Het thema van 
deze twintigste editie is de twintigste eeuw. 
In Herentals werkt de werkgroep Open Mo-
numenten al twintig jaar een fantastisch 
en interessant programma uit. Voor deze 
editie schetst de werkgroep een beeld van 
Herentals tijdens de twintigste eeuw. In de 
kerk van de Molekens loopt een gelegen-
heidstentoonstelling met plannen van het 
gebouw en werken van plaatselijke kunste-
naars. Tijdens verschillende wandelingen in 
en rond het stadscentrum komt u meer te 
weten over de huizen uit de twintigste eeuw 
en de ontwikkeling van tuinwijken. Ook de 
vijfde en zesde leerjaren van de Herental-
se scholen zijn opnieuw welkom. Voor hen 
wordt een speciaal programma uitgewerkt. 

Programma

Moderne architectuur en ontwikkeling van 
tuinwijken
Tentoonstelling van 11 tot 18 uur 
in de kerk van Sint-Jan de Doper, Populierenlaan

Het ontstaan van de tuinwijken in Herentals

Tentoonstelling over de wijk de Molekens en de 
kerk Sint-Jan de Doper. In de kerk worden foto’s en 
plannen maar ook kunstwerken van plaatselijke kun-
stenaars tentoongesteld.

Huizen uit de twintigste eeuw in de histori-
sche stad en tuinwijken

Deze begeleide wandeling van zes kilometer ver-
trekt om 14 uur aan de Lakenhal op de Grote 
Markt. In het stadscentrum bekijkt u enkele moder-
nistische huizen en bezoekt u in de Kolveniersstraat 
een van de oudste tuinwijken van Herentals. Over 
het Albertkanaal werd in 1950 gestart met de bouw 
van de wijk De Molekens. Tot 1970 werden in fases 
verschillende bouwtypes gerealiseerd.

Huizen uit de twintigste eeuw in de histori-
sche stad

Deze begeleide wandeling van drie kilometer ver-
trekt om 14.30 uur aan de Lakenhal op de Grote 
Markt. In het stadscentrum bekijkt u een aantal pri-
véwoningen, ontworpen door Herentalse architec-
ten. U maakt ook kennis met de Engelse wijk en het 
Kolveniersplein.

Kasteel Le Paige
Rondleiding van 14 tot 18 uur, Nederrij 135

ONTDEK ZE TIJDENS DE 20E EDITIE VAN OPEN MONUMENTENDAG OP 14 SEPTEMBER.

openmonumenten.be

MAAK KENNIS MET DE MONUMENTEN VAN DE 20E EEUW.
Open Monumentendag Vlaanderen | 20e editie | 14 septemberOpen Monumentendag Vlaanderen 

20E EDITIE - 20E EEUW

Snepkensvijver: natuurreservaat in de twin-
tigste eeuw

Tijdens de industrialisatie in de twintigste eeuw werd 
ook Herentals zich bewust van het belang van natuur-
behoud. In 1952 werd het gebied rond de Snepkens-
vijver erkend als natuurreservaat. Deze begeleide 
wandeling van vier kilometer vertrekt om 10 uur aan 
tenniscentrum Ter Heyde, Lichtaartseweg 261.

Brochure De twintigste eeuw in Herentals – 
ontwikkeling van tuinwijken
verkoopprijs: 1 euro

Twintigste editie – Twintigste eeuw
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oPENiNGSfEEST cULTUURSEizoEN

Programma

Gori Kadance Orchestra
Om 14, 15, en 16 uur, wandelend van de Grote 
Markt tot de foyer

Cyrk
Om 14.30, 15.30 en 16.45 uur op het buiten-
plein

JackoBond
Om 14, 15 en 17.30 uur in de schouwburg

Han Solo
Om 14.30 en 15.30 uur in de schouwburg

Aranis
Om 16.30 en 18 uur in de schouwburg

Workshop circustechnieken
Om 14, 15.30 en 17 uur op de Grote Markt

Madam Charlotte
Van 14 tot 18 uur op de Grote Markt

Yan
Om 14, 15 en 16 uur op de Grote Markt

Extra animatie:
speelkamer in de Grote 

Woonwagen, 

dinosaurusmolen, 

ballonnenpret, 

grime 

Bij slecht weer vindt het feest gewoon plaats in 

de foyer en in de schouwburg.

TOEGANG GRATIS!

tel. 014-28 51 30  |  cultuurcentrum@herentals.be  |  www.schaliken.be

cultuurcentrum ‘t Schaliken
Grote Markt 35
Herentals

GRATIS 

TOEGANG

Op zondag 28 september krijgt u vanaf 14 uur een voorsmaakje van wat er in het komende 
culturele seizoen te zien zal zijn in cc ’t Schaliken. Tijdens deze open dag kunt u cultuurcen-
trum ’t Schaliken van buiten en van binnen aanschouwen. Op de Grote Markt, het buiten-
plein, de foyer en de schouwburg vinden gratis optredens plaats.

Op het podium

Op het podium staat onder meer het Gori Kadance Orchestra. De zeven 
danseressen van Gori Kadance dansen op de tonen van Indiase zigeunermuziek. 
De muzikanten van Va Fan Fahre en de Indiase muzikanten Mahabub en Sat-
tar Khan zorgen voor de feestmuziek. Va Fan Fahre is een legertje Belgische bla-
zers die speelden bij gerenommeerde groepen: El Tattoo del Tigre, Flat Earth 
Society en Think of One.

Tijdens de voorstelling Cyrk van Marc Heijnen Sopacuwa maakt u kennis met 
een mannetje met maar één wens: een eigen circus. Met slechts een koffer bij zich 
is hij op zoek naar de juiste plek voor zijn droom. Uiteindelijk vindt het mannetje 
de moed om zijn droom uit te laten komen. Het keurige mannetje ontpopt zich 
tot een clown, die de wereld aankan in al zijn naïviteit.

Verder is ook JackoBond van de partij. JackoBond is het afstudeerproject 
van Riet Muylaert aan Studio Herman Teirlinck. Zij belandde in de fina-
les van de Nekka-wedstrijd, deed een tournee met De kleine avonden en 
met Liesbeth List langs de cultuurcentra. JackoBond is een beetje stout, een 
beetje lief, een beetje verleidelijk en op zoek naar echtheid in het banale van 
iedere dag. Stef Bos noemde haar de meest authentieke en mooiste zang-
stem van de Lage Landen van de afgelopen jaren. 

Met Han Solo brengt ’t Schaliken ook een stevige portie humor naar Herentals. Met de come-
dyshow Racist presenteert Han Solo, het alter ego van Han Coucke, zich als de eerste extreem-
rechtse komiek van Vlaanderen. Getooid in korte broek en bruin hemd met jeugdbewegingsal-
lure en met een grote rugzak orakelt hij over vrouwen, homo’s, pedofielen en allochtonen. Han 
Coucke is naast zijn televisie- en theaterwerk vooral bekend van het cabaretduo Gino Sancti, dat 
vorig seizoen in ’t Schaliken te gast was.

Aranis werd in 2005 laureaat van Gouden Vleugels, een wedstrijd om jong Vlaams 
muziektalent te ondersteunen. Hierdoor kon Aranis samenwerken met fluitist 
Toon Fret (oprichter van Oxalys en Het Collectief) en een reeks dubbelconcerten 
geven in de cultuurcentra. Datzelfde jaar nam Aranis zijn langverwachte eerste cd 
op. Ondertussen is de tweede cd, Music for an Imaginary Film, een feit. Hierop ver-
smelt de groep opnieuw verschillende genres tot een aanstekelijke cross-overstijl. 
Als we toch moeite doen om er een etiket op te plakken: akoestische kamerrock, 
met explosieve brokken muziek en verstilde eenvoud.

Workshop circustechnieken

U kunt tijdens het openingsfeest ook deelnemen aan een interessante workshop circustechnie-
ken. Locorotondo, de circusschool van Herentals, leert jong en oud enkele circustechnieken 
aan. U kunt uw evenwicht testen met tonlopen, ballopen, steltenlopen en eenwielerrijden. U 
kunt jongleren met balletjes, bordjes en doekjes. Zelfs een staaltje acrobatie krijgt u aangeleerd 
door een professionele lesgever.

Straattheater

Yan is een excentrieke clown, die jongleert met zwaarden, fakkels, zweepjes en gele sjakossen.

Madam Charlotte ontvangt u in haar woonwagen. Zij verdiept zich in 
uw zielenleven en verkent samen met u uw levenspad. Madam Charlotte 
is een knotsgekke waarzegster, die u doet huiveren en beven en gieren 
van het lachen. 
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cULTUUR
Hertals in Team 
Vorming en contact voor organisatoren
Zaterdag 13 september 2008, van 9.30 tot 17.30 uur
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals

Cultuurcentrum ’t Schaliken maakt er een gewoonte van de Herentalse verenigingen te betrekken bij de start 
van het nieuwe culturele seizoen. Samen met de cultuurraad en Vormingplus Kempen organiseert cc ’t Schali-
ken dit jaar daarom Hertals in Team, een dag waarop vele bestuursleden en actieve organisatoren uit Heren-
talse verenigingen verzamelen in het cultuurcentrum. Vorming en samenwerking staan er centraal!  

Deelnemers kunnen deelnemen aan twee workshops. Zij maken daarvoor een keuze uit het volgende aanbod: 
initiatie grimeren, initiatie theatertechnieken, tips bij de opbouw van een tentoonstelling, wegwijs in de vrijwil-
ligerswetgeving, drempels naar participatie wegwerken, succesvol promotie voeren, een draaiboek maken voor 
een evenement en een podiumoptreden regisseren.

In de namiddag maken de verenigingen de eerste plannen voor enkele samenwerkingsprojecten die de stad in 
2009 wil ondersteunen. Tijdens Hertals in Team krijgen zij hierover alle informatie! Hertals in Team vormt dus 
het uitgelezen moment om in contact te komen met andere actieve Herentalsenaren. Steunpunten en organi-
saties die de activiteiten van uw groepering een duwtje in de rug kunnen geven, zijn aanwezig met infostands. 
Tussendoor is er animatie en een hapje en een drankje. Deelname is gratis!

Bent u nog steeds niet ingeschreven?  
Wilt u als vereniging zelf een oproep doen op deze dag?

[i] Neem dan snel contact op met het cultuurcentrum.
cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, 2200 Herentals, 014-28 51 30, cultuurcentrum@herentals.be

Theaterspektakel
Yvonne, de matrassenprinses

Yvonne, de matrassenprinses brengt het verhaal van Yvonne, een lelijk, zwijgzaam en alledaags meisje. Wan-
neer ze een bezoek brengt aan de matrassenwinkel van de familie Verstappen-Smets, ontmoet zij Filip, de zoon 
des huizes. Hij neemt de onaantrekkelijke Yvonne meteen aan als nieuwe verkoopster en verlooft zich met 
haar. Filip wil hiermee zijn ouders in het harnas jagen die hem tegen wil en dank als opvolger van de winkel zien. 
De winkel staat al snel op stelten en Yvonne drijft iedereen tot het uiterste.

[i] Theaterspektakel speelt dit stuk op vrijdag 19 en 26 september, zaterdag 27 september, 
vrijdag 3, zaterdag 4, donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober. Het toneelstuk speelt 
zich af op locatie. Kassa en vertrek vindt u in de tuinzaal van ’t Hof. Het stuk start om 20 uur. 
Prijzen: 8 euro, 7 euro: -26j, +55j, groepen>10 personen.

Tentoonstelling Marie Godest
Van zaterdag 13 september tot en met zondag 5 oktober - Lakenhal
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

De Franse kunstenares Marie Godest woont en werkt in Bretagne, maar sinds jaren is ook Nederland in de ban 
van haar artistieke oeuvre. Naast solotentoonstellingen in beide landen realiseerde ze heel wat prestigieuze de-
coratieprojecten (muurschilderingen, decors, …). Zij genoot dan ook een opleiding in de toegepaste kunsten.
      
Marie Godest schildert figuratief, rode en gouden tinten kernmerken haar werk. Als thema duikt regelmatig 
het café op in haar schilderijen. Het verbaast dan ook niet dat haar kunstwerken doen denken aan die andere 
Franse schilder: Toulouse Lautrec. De personages van Godest lijken eenzaam, ingetogen, wachtend, …

[i] www.mariegodest.com
cc ‘t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-28 51 30, cultuurcentrum@herentals.be

Orgelconcert in de 
Bovenkerk
Sint-Waldetrudiskerk
Zondag 7 september om 16 uur

Op 7 september organiseert de kerkraad voor 
de tweede maal dit jaar een orgelconcert in de 
Bovenkerk. Uitvoerder is Kris Wittevrongel, do-
cent improvisatie en algemeen secretaris van het 
Lemmensinstituut te Leuven. Op het programma 
staat een improvisatieprogramma met onder 
meer een Venetiaans concerto naar Vivaldi, een 
Noord-Duits Praeludium, Adagio en Fuga, zoals dat 
in de achttiende eeuw in Lübeck geklonken kan 
hebben, en een English Choral Symphony, een ro-
mantische liedsymfonie, gebaseerd op drie liede-
ren uit The English Hymnal. Dit evenement wordt 
georganiseerd in samenwerking met de Heren-
talse cultuurraad.

[i] De toegang is gratis.
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cULTUUR
Septemberdagen
Ter Vesten organiseert deze maand traditiegetrouw zijn Septemberdagen. Het program-
ma dit jaar is niet alleen goed gevuld, het biedt ook voor elke cultuurliefhebber wat wils. 

Blikvanger is ongetwijfeld de tentoonstelling met werk van Renaat Veris. Renaat Veris werd in 1940 in 
Noorderwijk geboren. Momenteel woont en werkt hij in Grobbendonk. Na zijn Grieks-Latijnse humaniora 
studeerde hij aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Sinds 1962 werkt hij als 
kunstschilder. Hij behaalde verschillende prijzen en stelde tentoon in binnen- en buitenland. De tentoonstel-
ling in kasteel Le Paige loopt van 30 augustus tot 21 september en is open van woensdag tot zondag, telkens 
van 14 tot 17 uur. De toegang is gratis.

Op zondag 31 augustus is er in de Groene Kathedraal om 11 uur een eucharistieviering met voorganger 
priester-dichter Jan Lambrichts. Deze viering wordt opgeluisterd door vocaal ensemble Markant.

Op zaterdag 6 september vindt de derde editie plaats van Open Park. De Socialistische Harmonie De 
Broederband, de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, het Harmonieorkest Sint-Jozefscollege, de Koninklijke 
Fanfare Zucht naar Kunst en de Koninklijke Fanfare De Noorderzonen geven vanaf 14 uur van katoen in het 
arboretum van Le Paige. De toegang is gratis. 

Op zaterdag 20 september organiseert Ter Vesten vzw samen met cc ’t Schaliken een optreden van de 
Kempense a-capella-groep D-base. Het zeskoppige D-Base trekt al enkele jaren door Vlaanderen om hun 
publiek te verrassen met een sprankelend repertoire. Dit optreden vindt plaats om 20 uur in cc ’t Schaliken. 
Kaarten kosten 10 euro. 

Schubertavond

Kunst en Concert vzw nodigt iedereen uit op een uitzonderlijke Schubertavond op 14 september met bas-
bariton Werner Van Mechelen. Werner Van Mechelen is laureaat van de internationale wedstrijd Koningin 
Elizabeth. Hij wordt begeleid op piano door Jozef De Beenhouwer. Tijdens de Schubertavond brengen zij 
Die Winterreise van Schubert. De tekst van het stuk is geschreven door Wilhelm Müller. Het concert begint 
om 19 uur. Na het concert biedt Kunst en Concert vzw u een receptie aan. 

[i] Toegangskaarten kosten 20 euro. U stort dit vooraf op de rekening van Kunst en Con-
cert vzw (nummer 779-5907809-58) of u neemt contact op met Leo Snoeys, Hofkwartier 
8, tel. 014-23 11 00 of met Marc Truyens, Lichtaartseweg 22 (Olen), tel. 014-21 19 40.

Cultuurcafé
Poëzieavond met René Jaques en Danny Smolders

Op zaterdag 27 september organiseert de Herentalse cultuurraad het eerste Cultuurcafé van het nieuwe 
seizoen. Die avond brengen dichters René Jaques en Danny Smolders een uitgebreide bloemlezing van hun 
werk.

René Jaques was al als jongere bezig met kunst en poëzie. Zijn gedichten zijn een uitlaatklep voor wat hij om 
zich heen ziet gebeuren. Door het schrijven van een gedicht verwerkt hij de werkelijkheid tot een droom. 
Maar soms is die werkelijkheid onmogelijk te verwoorden, waardoor de droom uiteenspat. 

De poëzie van Danny Smolders is, net als hijzelf, doordrongen van de rook van de fabriek van Olen. Hij 
brengt poëzie met een sociaal bewogen karakter, maar Danny schuwt ook de liefdesgedichten niet. In zijn 
poëzie streeft hij enerzijds bewust naar eenvoud, want poëzie mag niet voor een elite zijn. Anderzijds zijn 
Danny’s gedichten complex door hun inhoud en door wat er zich achter de woorden bevindt. 

Het Cultuurcafé vindt plaats op zaterdag 27 september om 20 uur in het Fundatiehuis op het Begijnhof. De 
deuren gaan open om 19 uur en de toegang is gratis. 

[i] Wilt u zelf een optreden geven in het Cultuurcafé (muziek, woord, …), dan kunt u met 
uw voorstel altijd terecht op info@cultuurraadherentals.be of bij de dienst cultuurbeleid 
in ’t Schaliken.
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STEdELijkE AcAdEMiES 
Wilt u zich creatief uitleven met taal, toneel, voordracht of muziek? In de afdelingen muziek 
en woord van onze academie staan professionele leerkrachten klaar om u hierin te begelei-
den. Leeftijd heeft geen belang: kinderen, jongeren of volwassenen, de academie staat open 
voor iedereen. Lesplaatsen zijn er in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

MUZIEK

In de muziekafdeling kunt u alle instrumenten leren bespelen: van viool tot drums, van trompet tot elektrische 
gitaar. Kinderen (vanaf het derde leerjaar) volgen eerst een jaar notenleer en kiezen hun instrument in het 
tweede jaar. Als u twaalf bent of ouder, kunt u al dadelijk starten met de instrumentlessen.

Wilt u niet direct een instrument bespelen, maar wilt u alles weten over muziek en muziek leren beluisteren 
zonder notenleer? Dat kan in de cursus algemene muziekcultuur.

WOORD

Wilt u uw uitspraak verbeteren, teksten leren kennen en voordragen, of speelt u graag toneel? Dan is er voor 
u de studierichting woordkunst. Leerlingen vanaf het derde leerjaar volgen één uur verbale vorming per week. 
Jongeren vanaf twaalf jaar en volwassenen kiezen voor de optie toneel, voordracht of welsprekendheid.

Voor inschrijvingen of 
meer inlichtingen : 

Academie voor Muziek en Woord

Hikstraat 28

tel. 014-21 33 05 

muziekacademie@herentals.be 

www.herentals.be/academie.muziek.woord

openingstijden secretariaat :

- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van

  14 tot 21 uur

- woensdag van 12.30 tot 21 uur

- zaterdag van 9 tot 12 uur 

NIEUW!  JEUGDKOOR EN JAZZ-EN-LICHTEMUZIEKKOOR
Dit schooljaar breidt de academie haar koorwerking uit. Jeugdige, enthousiaste zangers die willen zin-

gen onder vakkundige begeleiding zijn welkom in een van deze twee koren: het jeugdkoor en het jazz-

en-lichtemuziekkoor.

JEUGDKOOR

Het jeugdkoor richt zich tot iedereen tussen twaalf en achttien jaar die graag zingt. Een vooropleiding is 
niet nodig, enthousiasme en een goede stem volstaan. Het repertoire is breed, maar bestaat vooral uit 
popsongs. Eén of twee keer per jaar geeft het koor een concert met begeleiding van piano of een volledig 
orkest. Het koor staat onder leiding van Nele Geerinckx, leerkracht zang aan de academie. Vanaf 3 sep-
tember wordt er wekelijks gerepeteerd op woensdag van 19 tot 20 uur.

JAZZ-EN-LICHTEMUZIEKKOOR

Het jazz-en-lichtemuziekkoor richt zich tot de al meer ervaren zanger(es). Richtleeftijd is veertien tot 
twintig jaar, maar iedereen met een goede stem is welkom. Ook dit koor concerteert regelmatig met 
begeleiding van een band. De leiding is in handen van Merijn Bruneel, leerkracht zang-jazz en lichte muziek 
aan de academie. De wekelijkse repetitie is op donderdag van 19.30 tot 20.30 uur. Eerste afspraak op 
4 september.

Academie voor Beeldende Kunst

De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst staat paraat voor iedereen die zich creatief wil uiten in 

kleuren, lijnen, vormen en dimensies. Leeftijd heeft geen belang. Kinderen, jongeren of volwassenen, de 

academie is er voor iedereen. 

Voor inschrijvingen of meer inlichtingen :

Academie voor Beeldende Kunst

Markgravenstraat 77

2200 Herentals

tel. 014-28 51 55

fax 014-21 70 60

academie.beeldende.kunst@herentals.be

openingsuren secretariaat

- op maandag en dinsdag van 13 tot 16.30 uur 

 en van 18.30 tot 22 uur

- op woensdag van 13.30u tot 22 uur

- op zaterdag van 9 tot 12.30 uur

Houders van een Vrijetijdspas kunnen de cursussen 
van de stedelijke academies gratis volgen.
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MiLiEU
Behaag onze Kempen-actie 2008

De Behaag onze Kempen-actie is dit jaar al aan 
haar veertiende editie toe! Initiatiefnemers van 
de Behaag onze Kempen-actie 2008 zijn de stad 
Herentals, 21 andere gemeentebesturen, Velt, Na-
tuurpunt, JNM en de intercommunale IOK.
Via deze actie promoten de initiatiefnemers in-
heemse en streekeigen bomen en struiken. Die zijn 
van nature goed aangepast aan onze zandgronden 
en aan het klimaat. Inheemse bomen en struiken 
trekken meer diersoorten aan en vergroten zo de 
natuurwaarde van uw tuin.
Wilt u een haag aanplanten? Hebt u al gehoord van 
een gemengde haag? Een gemengde haag bestaat 
uit meerdere soorten. Dit heeft een voordeel ten 
opzichte van de klassieke hagen uit één soort, zoals beuk of haagbeuk. In een gemengde haag kunnen ziekten 
en plagen zich veel moeilijker uitbreiden. Een gemengde haag geeft een mooi blad-, bloesem- en besseneffect 
in zowel het voorjaar als het najaar. Een gemengde haag hoeft bovendien niet ‘wild’ te zijn. Ze kan even strak 
geschoren worden als een klassieke (haag)beukenhaag.
Een gemengde haag kunt u zelf samenstellen. Of u kunt een haagpakket aankopen. Afhankelijk van de grond-
soort waarop u wilt planten, zijn er drie haagpakketten van twee à drie soorten te koop. De haagpakketten 
hebben een prijsvoordeel ten opzichte van los plantgoed.
Behalve inheems en streekeigen haagplantsoen bieden we ook (hoogstam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbo-
men en steunpalen aan.

Hoe bestellen?
Bent u geïnteresseerd? Dan vindt u op de achterzijde 
van dit blad een bestelformulier. Dit bestelformulier 
kunt u tot 31 oktober binnenbrengen bij de milieu-
dienst of u kunt het versturen naar Herman Puls, 
Vest 13 te 2200 Herentals. Bestellen kunt u ook via 
het online bestelformulier op de website www.iok.
be/behaagonzekempen. U hebt ook de mogelijkheid 
om telefonisch te bestellen: ’s avonds (van 18 tot 21 
uur) bij Herman Puls (014-21 96 08) en overdag bij 
de milieudienst (014-28 50 50).

Meer info?

Het is belangrijk om u goed te informeren voor u een keuze maakt. U vindt heel wat informatie op de website: 
www.iok.be/behaagonzekempen. Of u kunt onze gratis infobrochure raadplegen. Die kunt u krijgen bij de 
milieudienst of downloaden via www.iok.be/behaagonzekempen.
Hebt u specifieke vragen over bomen en struiken (nummer 1-17), over de aangeboden haagpakketten (num-
mer 18-20) of over gemengde hagen? Neem dan contact op met Eddy Vercammen (0478-45 45 47). Meer 
info over de aangeboden fruitbomen kunt u opvragen bij Frank Van Gorp (014-42 02 48, na 18 uur).
Velt organiseert infoavonden en cursussen rond de ecologische tuin. Voor activiteiten in uw buurt: www.velt.be.
Met vragen kunt u ook altijd terecht bij behaag.onze.kempen@iok.be.

Afhalen plantgoed

Het bestelde plantgoed moet u zelf ophalen op zaterdag 29 november tussen 9.30 en 11.30 uur in de stede-
lijke werkplaats, Hemeldonk 10 (naast het recyclagepark). 
Betalen doet u ter plaatse.
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MiLiEU
BESTELFORMULIER 2008 Afhaalplaats: Herentals

Vraag advies vóór u bestelt! Er is een gratis brochure verkrijgbaar bij de milieudienst. 
Geef dit formulier af bij de milieudienst of stuur het op naar 
Herman Puls, Vest 13, 2200 Herentals.

Naam: ....................................................................................................... E-mail: .........................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................................................................................................
Tel.: .............................................................................................................. Datum: ........................................................................................................

 SOORT AANTAL PRIJS TOTAAL

  1. Zwarte els (60 tot 90 cm) ……  x € 0,60  = …….
  2. Ruwe berk (60 tot 90 cm)   ……  x € 0,60  = …….
  3. Spork (50 tot 80 cm)   ……  x € 0,60   = …….
  4. Hazelaar (50 tot 80 cm)   ……  x € 0,60   = …….
  5. Lijsterbes (60 tot 100 cm)  ……  x € 0,60   = …….
  6. Vlier (60 tot 90 cm)   ……  x € 0,60   = …….
  7. Gelderse roos (40 tot 70 cm)   ……  x € 0,60   = …….
  8. Boswilg (60 tot 100 cm)   ……  x € 0,60   = …….
  9. Gewone es (60 tot 90 cm)   ……  x € 0,60   = …….
10. Zoete kers (60 tot 90 cm)   ……  x € 0,60   = …….
11. Winterlinde (50 tot 80 cm)   ……  x € 0,60   = …….
12. Zomereik (50 tot 80 cm)   ……  x € 0,60   = …….
13. Meidoorn (50 tot 80 cm)  ……  x € 0,50   = …….
14. Haagbeuk (50 tot 80 cm)   ……  x € 0,70   = …….
15. Sleedoorn (50 tot 80 cm)  ……  x € 0,50   = …….
16. Beuk (groen) (50 tot 80 cm)   ……  x € 0,70   = …….
17.  Hulst (40 tot 60 cm)    ……  x € 2,00   = …….

SUBTOTAAL (1-17)     = ……
KORTING+     -  ……

18. Gemengd haagpakket droge grond ……  x € 12,50  = …….
19. Gemengd haagpakket normale grond ……  x € 12,50  = …….
20. Gemengd haagpakket natte grond ……  x € 12,50  = …….
21. Queen Cox (appel, hoogstam, 180 cm) * ……  x € 16,50  = …….
22. Winston (appel, hoogstam, 180 cm) *  ……  x € 16,50  = …….
23. Reinette Etoile (appel, laagstam, 180 cm) * ……  x € 7,00  = …….
24. Melrose (appel, laagstam, 60 cm) *  ……  x € 7,00  = …….
25. Joseph Musch (appel, laagstam, 60 cm) * ……  x € 7,00   = …….
26.  James Grieve (appel, laagstam, 60 cm)*  ……  x € 7,00   = …….
27. Triomphe de Vienne (peer, hoogstam, 180 cm) *  ……  x € 16,50 = …….
28. Dubbelflip (peer, hoogstam, 180 cm) *  ……  x € 16,50 = …….
29. Beurré Hardy (peer, laagstam, 60 cm) * ……  x € 7,00  = …….
30. Legipont (peer, laagstam, 60 cm) * ……  x € 7,00  = …….
31. Belle de Louvain (pruim, halfstam, 140 cm) * ……  x € 14,50 = …….
32. Reine Claude Crottee (pruim, halfstam, 140 cm) *  ……  x € 14,50 = …….
33. Burlat (kers, hoogstam, 180 cm) *  ……  x € 16,50 = …….
34. Biggareau Napoleon (kers, hoogstam, 180 cm) *  ……  x € 16,50 = …….
35. Steunpaal fruitboom (naaldhout, 250 x 6 cm)   ……  x € 2,50  = …….
36. Mispel var. Westerveld (halfstam)  ……  x € 14,50 = …….
37. Rode bes var. Rovada (3 tot 4 takken, 40 cm)   ……  x € 1,50  = …….
38. Stekelbes / Kruisbes var. Invicta (3 tot 4 takken, 40 cm) ……  x € 2,00  = …….
39. Zwarte bes var. Titania (3 tot 4 takken, 40 cm)   ……  x € 1,50   = …….
40.  Kweepeer (halfstam)  ……  x € 14,50 = …….
41. Tamme kastanje (wilde variëteit, 80 tot 120 cm)   ……  x € 0,80  = …….
42. Notelaar (wilde zaailing, 50/80 cm) ……  x € 2,50  = …….

TOTAAL:     = …….

* De aangegeven hoogte is de enthoogte, daar 
 boven nog zo’n 50 cm takken. De voorraad  
 van elk ras is beperkt, wij vullen aan met even- 
 waardige rassen, waarover wij u informeren.

** Gemengde hagen (30 stuks plantsoen voor  
 10 meter tegen 12,50 euro):

 Droge grond
 Beuk (groen) 20 x
 Haagbeuk  20 x

 Normale grond
 Beuk (groen) 12 x 
 Haagbeuk  12 x
 Meidoorn 06 x

 Vochtige grond
 Haagbeuk  20 x
 Meidoorn 10 x

Grote bestellingen kunt u telefonische 
bestellen. U krijgt een korting van 10 % 
vanaf een aankoop van 100 euro.

Evenementencontainers

Verenigingen die een evenement organise-
ren, kunnen voor hun afval Diftar-containers 
aanvragen. De IOK plaatst deze containers 
dan gedurende minimaal een dag en maxi-
maal een maand. Tijdens het evenement 
gebruikt u de containers voor het rest- en 
GFT-afval dat op het evenement ontstaat. 
Na het evenement haalt de IOK de contai-
ners op en ontvangt u een factuur. 

Het plaatsen van een container kost 10 euro 
per 120- en 240-litercontainer (er zijn geen 
GFT-containers van 240 liter beschikbaar) 
en 25 euro voor een 1100-litercontainer. U 
betaalt ook 0,317 euro per kilo restafval en 
0,221 euro per kilo GFT-afval. 

[i] Meer informatie krijgt u bij de mi-
lieudienst, administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 
50.
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jEUGd Jeugdraad vliegt er in!

De jeugdraad start in september opnieuw met 

een sprankelend werkingsjaar. Jongeren tussen 

16 en 35 jaar die hieraan willen meewerken, 

mogen nu al van zich laten horen. Op www.

jeugdraadherentals.be vindt u de data en de 

plaats van de algemene vergadering. U vindt er 

ook meer informatie over het doen en laten van 

de Herentalse jeugdraad en u kunt er reglemen-

ten en aanvraagformulieren voor fuiven, plak-

ken en subsidies downloaden.

[i] Hebt u vragen, dan kunt u de He-
rentalse jeugdraad bereiken via info@
jeugdraadherentals.be.

Grabbelpas

Tijdens de herfstvakantie kunnen de kinderen 
opnieuw Grabbelpassen. Van maandag 27 tot 
en met vrijdag 31 oktober is het volop vakan-
tie met leuke knutsel-, kook-, dans- en andere 
doe-workshops en uitstappen. De inschrijvingen 
starten op zaterdag 11 oktober. De plaatsen 
zijn beperkt dus zet deze datum dus zeker in de 
agenda. 

[i]  jeugddienst, Stadspark z/n, 
tel. 014-21 21 86

Fair Trade-gemeente

In 2008 wil Herentals het label van Fair Trade-gemeente behalen. Hiervoor moet de stad aan een aantal voor-
waarden voldoen. Een eerste voorwaarde is een verklaring van de gemeenteraad. Die verklaring werd op 26 
augustus goedgekeurd. Een andere voorwaarde is de medewerking van in totaal zes winkels en horecazaken. In 
Herentals doen bakkerij Van Heuckelom, Di, de Wereldwinkel, Delhaize, De Zalm en De Max al zeker mee. 

Een derde voorwaarde is het engagement van verenigingen, organisaties en bedrijven. In Herentals hebben Be-
geleid Wonen, de Vlaamse Milieumaatschappij, Vrije Basisschool De Wijngaard, Velt Middenkempen, Jobclub, 
De Brink en de Evangelische Kerk hun medewerking toegezegd. Een vierde voorwaarde is media-aandacht. De 
stad besteedt niet enkel aandacht aan Fair Trade in de Stadskrant, maar promoot Fair Trade ook op de website. 
Een vijfde voorwaarde is het oprichten van een trekkersgroep. Deze trekkersgroep bestaat uit negen personen 
van onder meer het stadsbestuur, Velt, Wereldwinkel, VMM, JNM, Broederlijk Delen en de derdewereldraad.

Een laatste voorwaarde is duurzame productie en consumptie. Op donderdag 22 mei werd er een Fair Trade- 
ontbijt georganiseerd voor het personeel van de stad, het OCMW-ziekenhuis en het OCMW-rusthuis. Op een 
smakelijke manier konden de deelnemers kennis maken met eerlijke producten. Maar liefst 76 werknemers van 
het stadsbestuur en 186 personeelsleden van het OCMW kwamen proeven. 

[i] Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be

Verloren vakantievoorwerpen

Afgelopen zomer bleven op de verschillende speelpleinwerkingen weer tal van voorwerpen achter. Wie nog 
een regenjasje, een trui, een pet, een brooddoos, een drinkbus, … mist, kan die misschien terugvinden tussen 
de verloren voorwerpen. De verloren voorwerpen zijn te vinden bij de jeugddienst in het Stadspark.
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SPoRT

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
RECREATIEBAD 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

DOELGROEPENBAD 17.00-21.00 15.30-19.00 14.00-21.00 15.30-20.00 16.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

WEDSTRIJDBAD
07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

Openingstijden Aquaprogramma

Aquagym voor senioren
maandag
maandag

15.30 - 16.15
16.15 - 17.00

Aquafit voor senioren vrijdag 09.00 - 10.00

Aquafitness (high-impact)
dinsdag
woensdag

19.00 - 20.00
21.00 - 22.00

Aquasculp dinsdag 20.00 - 21.00

Aquasculp   NIEUW! donderdag 21.00 - 22.00

Aquajogging woensdag 20.00 - 21.00

Aquafit overdag vrijdag 10.00 - 11.00

Aquagym voor mensen met een handicap
dinsdag
vrijdag

19.00 - 20.00
15.30 - 16.30

Zwemmen voor chronische-pijnpatiënten
dinsdag
donderdag

12.00 - 13.00
12.00 - 13.00

Zwemmen voor kinderen met een handicap
-6-jarigen
+6-jarigen

woensdag
woensdag

18.30 - 19.15
19.15 - 20.00

Zwangerschapszwemmen prenataal donderdag 20.00 - 21.00

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

Openingstijden Netepark

Het wedstrijdbad is wegens onderhoudswerkzaamheden gesloten van 1 tot en met 14 
september. Het buitenbad blijft open tot en met 14 september.
De zwembaden zijn gesloten op 1 september wegens werkzaamheden.

Aquaprogramma’s Netepark

De aquaprogramma’s starten op 2 september, met uitzondering van aquafitness op 
dinsdag en aquajogging op woensdag. Deze laatste twee lessen starten op dinsdag 16 en 
woensdag 17 september. Het aquaprogramma wordt vanaf 1 september uitgebreid met 
een extra uur aquasculp op donderdagavond van 21 tot 22 uur. 

50+

Op dinsdag 16 september kunnen 50-plus-
sers deelnemen aan een sessie petanque. Er 
wordt gespeeld aan het lokaal van de Heren-
talse Petanqueclub, Wijngaard 8, van 14 tot 
16.30 uur. Wie zelf een set petanqueballen 
heeft, mag die meebrengen.

[i] Deelnemen kost 2 euro. Inschrij-
ven kan op de dag zelf.

Pannenkoekengym

Op zaterdag 6 september kunt u in De Vos-
senberg van 14 tot 16 uur kennismaken met 
het G-gymuurtje van Corpus Sanum. Deze 
activiteit richt zich tot jongeren vanaf zes jaar 
met een verstandelijke handicap. Na een uur-
tje turnen krijgen de deelnemers een drankje 
en een pannenkoek. Ook ouders, broers en 
zussen zijn van harte welkom. 

[i] Deelnemen is gratis. De deelne-
mers zijn verzekerd.

Zwemlessen

In de week van 15 september start een nieu-
we zwemlessenreeks. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij voor kinderen ouder dan vijf jaar. 

[i] Voor meer info kunt u terecht bij 
de sportdienst, Markgravenstraat 93, 
tel. 014-28 52 50.

Sportinfrastructuur

De uurschema’s voor het nieuwe sportsei-
zoen zijn opgemaakt. Voor de turnzaal in De 
Vossenberg zijn er in de week nog uren vrij na 
21.30 uur en op zaterdag van 19.30 tot 21.30 
uur. De kleine polyvalente zaal is op dinsdag 
beschikbaar van 21.30 tot 24 uur, op vrijdag 
vanaf 21 uur, op zaterdag vanaf 17 uur en op 
zondag heel de dag. In de sporthal zijn er nog 
terreinen vrij op dinsdag en woensdag van 
22.30 tot 24 uur en tijdens de weekends af-
hankelijk van de competitiewedstrijden. Ook 
in de sportzaal in Morkhoven zijn er nog en-
kele uren vrij. 

[i] Clubs, verenigingen, bedrijven, 
scholen of individuele sporters die 
geïnteresseerd zijn, nemen contact op 
met de sportdienst, Markgravenstraat 
93, tel. 014-28 52 50, sportdienst@
herentals.be.

Scholenveldloop

Op dinsdag 23 september vindt in het Netepark de achtentwintigste Scholenveldloop plaats. Alle Herentalse 
scholen en klassen nemen hieraan deel. De veldloop start om 9 uur en eindigt omstreeks 11.45 uur. Alle sup-
porters zijn van harte welkom. De Scholenveldloop is een organisatie van AC Herentals, BLOSO, Stichting 
Vlaamse Schoolsport en het stadsbestuur. 

Sportkampen

Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 oktober kunnen de kinderen weer heerlijk ravotten op de sportkampen 
voor kinderen van 6 tot 16 jaar. 

[i] Inschrijven kan vanaf maandag 22 september bij de sportdienst, Markgravenstraat 93, tel. 
014-28 52 50, sportdienst@herentals.be. 
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Grote Prijs Rik Van Looy

Op zondag 14 september wordt in en rond Herentals de Grote Prijs Rik Van Looy verreden. Het is een 
wielerwedstrijd voor nieuwelingen. Van 14 tot 17 uur zijn daarom de Zaatweg, Wuytsbergen, Heikenstraat, 
Vorselaarsebaan, Bornstraat en Bosdreef eenrichtingsverkeer en is stilstaan en parkeren er niet toegelaten. 
De wedstrijd start om 14 uur aan het BLOSO-centrum aan de Vorselaarsebaan. De renners komen langs de 
woning van Rik Van Looy op de Poederleeseweg en worden omstreeks 15 uur terug verwacht aan de vertrek-
plaats. Zij rijden dan nog vier plaatselijke rondes van 11 kilometer. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

Sportvorming regio 

Op maandag 29 september en donderdag 2 oktober kunt u van 9 tot 17 uur in het Netepark terecht voor een 
theoretische en praktische opleiding aquafitness. Op maandag 6 en dinsdag 7 oktober vindt van 8.30 tot 16.45 
uur in het Netepark een opleiding aqua pilates plaats. Deze opleidingen kosten 149 euro. Voor meer info neemt 
u contact op met Martine Flamen, tel. 09-242 08 79, info@aquaandmove.be.

Op 8 september kunt u van 20 tot 22 uur een cursus disco- en lijndans volgen in danszaal Syrah, Beukenlei 20 
in Brecht. De opleiding is in samenwerking met de Sportfederatie. Deelnemen kost 10 euro. Meer informatie 
krijgt u bij Diane Loosen, tel. 03-240 62 73, vorming@sportdienst.provant.be.

Op zaterdag 27 september, 25 oktober, 8 november en 6 december kunt u in het BLOSO-centrum in He-
rentals een cursus initiator gehandicaptensport goalbal / torbal volgen. De opleiding start om 9 uur en eindigt 
om 17 uur. Voor meer info neemt u contact op met Sandra Berckmoes, tel. 02-209 47 36, sandraberckmoes@
bloso.be.

Op 15 september is er in zaal Nilania in Nijlen een opleiding voor het aanleggen en onderhouden van een 
BMX-parcours. Deelnemen kost 5 euro. Voor meer info neemt u contact op met Ludo Van Den Brandt, Ludo.
vandenbrandt@skynet.be

Op zaterdag 27 september zijn er in Turnhout een basiscursus voor redder en een opleiding voor hoger redder. 
De cursussen vinden plaats in het Stadsparkzwembad voor de praktijk en in de sporthal voor het theoretisch 
gedeelte. Deelnemen kost 200 euro. Meer info krijgt u bij Annemie Snoeck, tel. 014-72 75 60, asnoeck@vrc.
nu.

Op zaterdag 6 september staat er in het zwembad van Mol een bijscholing redder op het programma. Deelne-
men kost 25 euro. Meer info krijgt u bij Diane Loosen, tel. 03-240 62 73, vorming@sportdienst.provant.be.

Op 14 september kunt u in Vosselaar terecht voor een cursus volleybaltrainer. De theoretische opleiding vindt 
plaats in cc De Reynaert en de praktische kant in de gemeentelijke basisschool in het centrum. Voor meer info 
neemt u contact op met de Vlaamse Volleybalbond, tel. 02-257 16 00, vvbsecretariaat@skynet.be.

Start to Run 
In september starten twee nieuwe lessenreeksen van Start to Run. 

Op woensdag 10 september start de Belgian Road Run-
ners Club met een reeks joggen voor beginners. De tien 
lessen vinden telkens plaats op woensdag om 19 uur op 
de atletiekpiste en de Finse piste van het BLOSO-cen-
trum. Lesgeefster is Mieke Boeckx. Deelnemen kost 30 
euro voor 10 weken. Inschrijven kan tijdens de eerste les 
vanaf 18. 30 uur of via www.miekeboeckx.be. CM-leden 
krijgen na goede afloop 10 euro terugbetaald. Meer in-
formatie over deze lessenreeks krijgt u bij Mieke Boeckx, 
tel. 014-55 57 59, mieke.boeckx@telenet.be. 

Ook AC Herentals en Thals Running Team organiseren een cursus Start to Run. De cursus start op donderdag 
4 september om 19.30 uur op de atletiekpiste van het BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan in Herentals. Meer 
informatie over deze lessenreeks krijgt u bij Runwalk, tel. 014-70 00 04, info@runwalk.be of bij Michel Nicasi, 
tel. 014-50 12 27, michael.nicasi@telenet.be.

SPoRT Dressuur in manege 
Wittenberg
In september is manege Wittenberg tijdens de 
tweede editie van Herentals Goes for Dressage 
het centrum van het Belgische paardensportge-
beuren. De eerste editie was een succes en ook 
deze editie belooft een topper te worden. Op 
13 en 14 september staat een nationale dres-
suurwedstrijd op het programma. Van 19 tot 21 
september vindt een internationale wedstrijd 
voor jonge ponyruiters plaats en van 16 tot 28 
september zijn de senioren aan de beurt. Op de 
affiche staan onder meer de olympische ruiters 
die deelnamen in Peking.

[i] Meer informatie vindt u op www.cdi-
herentals.com.

Veertig jaar Blijf-Fit 
Ter gelegenheid van haar veertigjarig bestaan 
organiseert volleybalclub Blijf-Fit een volleybal-
toernooi voor recreatieve ploegen. Het toer-
nooi vindt plaats op zaterdag 20 september in 
zaal De Vossenberg. De wedstrijden beginnen 
om 10.30 uur en eindigen rond 16.30 uur. De 
ploegen worden verwacht om 10 uur. Suppor-
ters en sympathisanten zijn ook van harte wel-
kom. 

[i] Meer info bij Guido Van Eecke, tel. 
014-21 52 25

Sportregio Kempen
De Surprise G-sportdag op zaterdag 4 oktober 
2008 van 14 tot 17 uur is een sportdag voor 
personen vanaf zeven jaar met een handicap. 
De deelnemers amuseren zich met G-voetbal, 
G-gym, G-tennis, G-atletiek en G-judo. De op-
warming verloopt in groep. Wie deelneemt aan 
een activiteit krijgt een stempel. Met minstens 
drie stempels mag u uw deelnamekaart inrui-
len voor een verrassingspakket. De G-sportdag 
vindt plaats in het sportcentrum De Lichten in 
de Kloosterveldstraat in Booischot. Inschrijven 
is niet verplicht, de deelname is gratis. 

[i] Voor meer informatie neemt u contact 
op met Sportregio Kempen, 014-56 46 35, 
kempen@sportdienst.provant.be.

Circusschool in Herentals
Locorotondo is de nieuwe circusschool in 
Herentals. De circusschool start op zondag 
21 september met een wekelijkse les in de 
gymzaal van de Vossenberg. Circus is meer 
dan balletjes in de lucht gooien of op één 
wiel rijden. Het is een sport, een spel en een 
manier om uzelf uit te drukken. In het circus is 
er ook plaats voor mensen met lichamelijke of 
geestelijke beperkingen. 

[i] Meer info: Kris Hoeylaerts, Ernest 
Claesstraat 26, info@locorotondo.be, 
tel. 014-30 32 30, gsm 0473-61 37 60.



cURSUSAANBod

Centrum Basiseducatie Zuiderkempen

Ook dit jaar organiseert het Centrum voor Basiseducatie Zuiderkempen verschillende gratis cursussen 
in Geel. U kunt onder meer een cursus Vlotter rekenen in het dagelijkse leven volgen. Hier leert u handig 
rekenen met grote getallen, getallen en prijzen vergelijken en werken met maten als ml, dm, kg, … 
Tijdens de cursus Verstandig omgaan met geld en energie ontdekt u hoe u zuiniger kunt leven. Er is ook 
een cursus Rijbewijs. Hier leert u wat u moet weten over het verkeer en hoe u het theorie-examen 
kunt afleggen. Wilt u stadsplannen en wegenkaarten lezen, de trein, bus en tram gebruiken, dan kunt 
u zich inschrijven voor de cursus Op stap met kaart en openbaar vervoer.

[i] Meer informatie en inschrijvingen: Centrum Basiseducatie Zuiderkempen, Kol-
legestraat 21 in Geel, tel. 014-58 41 91, e-mail: info@basiseducatiezuiderkempen.
be, www.basiseducatie.be.

Assertiviteitscursus

Wilt u ook assertief kunnen zijn wanneer dat nodig is? Assertiviteit is de wens en het verlangen van 
velen, maar assertief overkomen is niet voor iedereen gemakkelijk. Soms zegt u iets te brutaal. Soms 
toont u zichzelf te zwak. Hoe houdt u het evenwicht tegenover een baas of een buur die u overdon-
dert? In deze cursus biedt vormingsinstelling PRH u zeven bouwstenen aan om te leren assertief en 
zelfverzekerd naar voren te komen. De cursus vindt plaats op 9, 16, 23 september telkens van 19 tot 
22.15 uur in de lokalen van het Wit-Gele Kruis, Nonnenstraat 12. Deelnemen kost 50 euro voor drie 
avonden. 

[i] Info en inschrijven bij Hilde Simons, tel. 014-22 36 06, hilde.simons@prh.be, www. prh.be

Cursusaanbod vzw Kreatief

Vzw Kreatief Herentals gaat van start met een nieuw 

cursusaanbod. Vanaf maandag 8 september kunt u 

zich elke werkdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 

16 uur inschrijven voor computerlessen, taalcursus-

sen, bloemschikken, kalligrafie, tekenen, glasgraveren, 

kooklessen, … Alle cursussen vinden plaats in het Gil-

denhuis, Grote Markt 25.

Op maandag 15 september start vzw Kreatief Olen 

met cursussen confectie, handwerk, knutselen en kant-

klossen. Deze cursussen vinden plaats in zaal De Peli-

kaan, Sint-Maartenstraat 2 in Olen. Op 17 september 

start er ook een cursus confectie in parochiecentrum 

Boekelheem, Stationsstraat 3 in Olen.

Vzw Kreatief Herselt start op dinsdag 16 september 

met een cursus bloemschikken in de oude jongens-

school, Wolfdonksesteenweg in Herselt.

[i] Margot Proost, Grote Markt 25, tel. 014-23 
12 77, kreatief.herentals2@skynet.be.

ECONOMISCHE OPLEIDINGEN
Graduaat Boekhouden (Hoger Beroepsonderwijs)

Bank, Beurs en Financiën (Hoger Beroepsonderwijs): Sparen en beleggen
Boekhouden Secundair

Bedrijfsbeheer (om te kunnen starten als zelfstandige)

INFORMATICA EN COMMUNICATIE
Dactylo, Zakelijke communicatie

Computerinitiatie, Word, Excel, Access, Powerpoint, O�ce 2007, Gratis software, Internet
Webdesign (Dreamweaver CS3), Webscripting, Flash CS3

Digitale fotogra�e, Digitale �lm en geluidbewerking, Photoshop CS3 
Indesign CS3, Illustrator CS3

Programmeren: VBA O�ce, Visual Basic.NET, Java 
Computer- en besturingssystemen: Windows XP, Vista, Linux

Peer-to-peer netwerken, Client-servernetwerken

TAALOPLEIDINGEN
Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Portugees, Russisch, Spaans

Nederlands voor anderstaligen

PRAKTIJK EN HOBBY
Koken, Voeding en kookkunst, Wijnen en cocktails

Kleding
Bloementeelt en bloemschikken, Tuinbouw

Fietsenmaker, Autotechniek, Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens
Elektriciteit

Lassen

GECOMBINEERD ONDERWIJS
Enkele cursussen kan je volgen in een combinatie van contact- en afstandsonderwijs

Erkend Centrum voor Opleidingscheques
Speciale lessen voor senioren

Ook opleidingen overdag

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN
CVO DTL Herentals
Kerkstraat 38, 2200 Herentals
014 232370 (secretariaat), 0473 937794 (Jan Michielsen), info@dtl.be, www.dtl.be
Openingsuren: van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 18.00 tot 21.00 uur, op vrijdag  
van 10.00 tot 13.00 uur, op zaterdagvoormiddag van 08.30 tot 11.00 uur.

O N L I N E  I N S C H R I J V E N  V I A  WWW.DTL .BE
G R AT I S  B R O C H U R E  O P  A A N V R A A G

Taichi Chuan

Taichi Chuan is een Chinese bewegingsleer, die volgens aanhangers de ge-
zondheid bevordert en helpt om het lichaam en de geest te ontspannen. U 
kunt op woensdag 17 september een gratis proefles en demonstratie mee-
maken om 20.45 uur in het Instituut van de Voorzienigheid, Wolstraat 27.

[i] Meer info bij Inge Van den Eynde, tel. 014-51 98 20, www.
shangri-la.be.

Gratis proefles Tai Chi

Op maandag 8 september om 19 uur organiseert de cultuurvereniging 
Tai Chi Herentals een gratis proefles voor beginners en een demonstratie 
door gevorderden. De les vindt plaats in de spiegelzaal van het Instituut 
van de Voorzienigheid, Wolstraat 27. Deelnemers dragen losse kledij, zijn 
blootsvoets of dragen sokken of pantoffels.

[i] Meer informatie: Joke Alen, tel. 014-22 11 07.

Yoga voor gevorderden en beginners

Seva Yoga Kempen, een vereniging erkend door de Belgische Yogafede-
ratie, organiseert yogalessen in de turnzaal van Gemengde Basisschool 
Dolfijn, Nonnenstraat 16. Op dinsdag 2 september om 19.30 uur her-
beginnen de yogalessen voor gevorderden. Op donderdag 4 september, 
ook om 19.30 uur, start er een nieuwe beginnerscursus. De eerste les 
is vrijblijvend en gratis. Inschrijven voor de rest van het jaar kan op het 
einde van de les of later.

[i] Meer informatie: Seva Yoga Kempen, tel. 014-21 06 76, 
flor.stickens@versateladsl,be of op http://home.versateladsl.
be/vt643220. 



ZA 30/08 KERMIS Septemberkermis / Grote Markt

TENTOON Renaat Veris / Kasteel Le Paige / Van 14 tot 17 uur

ZO 31/08 KERMIS Septemberkermis / Grote Markt

TENTOON Renaat Veris / Kasteel Le Paige / Van 14 tot 17 uur

MA 01/09 KERMIS Septemberkermis / Grote Markt

DI 02/09 SENIOR S Sport: Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Volkshuis, Sint-Magdalenastraat  26 / Van 10 tot 12 uur / Info bij Albert 
Corthout, tel. 014-21 99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

SPORT Seva Yoga Kempen: proefles yoga voor gevorderden / Gemengde Basis-
school Dolfijn, Nonnenstraat 16 / Om 19.30 uur / info: 014-21 06 76, e-mail 
flor.stickens@versateladsl,be of op http://home.versateladsl.be/vt643220

KERMIS Septemberkermis / Grote Markt

DO 04/09 SPORT Seva Yoga Kempen: proefles yoga voor beginners / Gemengde Basisschool 
Dolfijn, Nonnenstraat 16 / Om 19.30 uur / info: 014-21 06 76, e-mail flor.
stickens@versateladsl.be of op http://home.versateladsl.be/vt643220

SPORT Start cursus Start to Run / BLOSO-centrum, Vorselaarsebaan / Om 19.30 uur

KERMIS Septemberkermis / Grote Markt

TENTOON Renaat Veris / Kasteel Le Paige / Van 14 tot 17 uur

VR 05/09 KERMIS Septemberkermis / Grote Markt

TENTOON Renaat Veris / Kasteel Le Paige / Van 14 tot 17 uur

ZA 06/09 PERS Perszitdag / Koffiehuis Eclipse, Zandstraat 7 / Van 11 tot 12 uur

KERMIS Septemberkermis / Grote Markt

TENTOON Renaat Veris / Kasteel Le Paige / Van 14 tot 17 uur

MuZIEK Orgelconcert / Sint-Waldetrudiskerk / 16 uur

ZO 07/09 uIT Orgelconcert / Sint-Waldetrudiskerk / Om 16 uur

MA 08/09 KERMIS Septemberkermis / Grote Markt

DI 09/09 SENIOR S Sport: Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Volkshuis, Sint-Magdalenastraat 26 / Van 10 tot 12 uur / Info bij Albert 
Corthout, tel. 014-21 99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

wO 10/09 TENTOON Renaat Veris / Kasteel Le Paige / Van 14 tot 17 uur

INfO Ondersteuningsgroep dementie / Het Convent, Begijnhof 17 / Van 17 tot 
18.30 uur

DO 11/09 TENTOON Renaat Veris / Kasteel Le Paige / Van 14 tot 17 uur

VR 12/09 TENTOON Renaat Veris / Kasteel Le Paige / Van 14 tot 17 uur

ZA 13/09 TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

TENTOON Renaat Veris / Kasteel Le Paige / Van 14 tot 17 uur

SPORT Herentals Goes Dressage / Manège Wittenberg

INfO Hertals in Team / Infodag voor Herentalse verenigingen / cc ’t Schaliken

ZO 14/09 uIT Open Monumentendag / info bij Toerisme Herentals, Grote Markt 35, tel. 
014-21 90 88

SPORT Grote Prijs Rik Van Looy / Wielerwedstrijd voor beloften / Bloso-centrum 
/ 14 uur

TENTOON Ruilbeurs en tentoonstelling van Numismatica: Expo 58 / Sint-Antoniuszaal / 
Van 8.30 tot 12 uur

TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

TENTOON Renaat Veris / Kasteel Le Paige / Van 14 tot 17 uur

uIT Open dag Het Convent / Het Convent, Begijnhof 17 / Van 13 tot 18 uur

MuZIEK Schubertavond / Salon De Limpens / 19 uur

SPORT Herentals Goes Dressage / Manège Wittenberg

MA 15/09 INfO Slachtofferhulp Kempen: infoavond over opleiding voor vrijwilligers / Sint-
Jansstraat 17 / Om 19.30 uur / info: tel. 014-23 02 42, slachtofferhulp@
cawdekempen.be of op www.cawdekempen.be/slachtofferhulp

INfO Infoavond over de werking van Slachtofferhulp / Slachtofferhulp, Sint-Jans-
straat 17 / 19.30 uur

DI 16/09 SENIOR S Sport: Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Volkshuis, Sint-Magdalenastraat  26 / Van 10 tot 12 uur / Info bij Albert 
Corthout, tel. 014-21 99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

wO 17/09 TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

TENTOON Renaat Veris / Kasteel Le Paige / Van 14 tot 17 uur

INfO Bestuursvergadering Sint-Baafskring / Leemen Huyseke / 20 uur

DO 18/09 RAAD Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur

TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

TENTOON Renaat Veris / Kasteel Le Paige / Van 14 tot 17 uur

VR 19/09 SENIOR S Plus en S Sport Herentals: Kaas- en wijnnamiddag / ’t Convent / Info 
bij Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 
79 39

AGENdA SEPTEMBER 2008
VR 19/09 VROuw Vrouweninfo: Informatiebijeenkomst over de werking van het Openbaar 

Psychiatrisch Ziekenhuis van Geel / Fundatiehuis / Van 14 tot 16.30 uur / 
Informatie bij Louisa Van Sand, tel. 014-22 00 55 of 0478-60 23 03

TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

TENTOON Renaat Veris / Kasteel Le Paige / Van 14 tot 17 uur

INfO Vrouweninfo: de werking van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis van 
Geel / Fundatiehuis / Van 14 tot 16.30 uur

ZA 20/09 SPORT Blijf-Fit: volleybaltoernooi voor recreatieve ploegen / De Vossenberg / Van 
10.30 tot 16.30 uur

TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

fIETS Fietsgraveren / Van 13 tot 16 uur / Verkeerspark aan het Netepark

MuZIEK D-Base / cc ’t Schaliken / 20 uur

SPORT Recreatief volleybaltornooi Blijf Fit / De Vossenberg / Van 10.30 tot 16.30 uur

SPORT Herentals Goes Dressage / Manège Wittenberg

ZO 21/09 uIT Fietstocht van Hoop / Sint-Niklaaskerk in Morkhoven, Chiro in Noorderwijk, 
Zuidkempische Werkplaatsen, Begijnhof, Kruisberg of Den Brand / Starten 
tussen 13 en 14 uur / Informatie: Parochiesecretariaat Sint-Bavo, tel. 014-26 
25 48

uIT Open dag brandweer / Brandweerkazerne / Van 13 tot 18 uur

TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

SPORT Herentals Goes Dressage / Manège Wittenberg

uIT Fietstocht van de hoop / Meer info: Parochiesecretariaat Sint-Bavo, Ring 9, 
Noorderwijk, tel. 014-26 25 48

DI 23/09 SENIOR S Sport: Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Volkshuis, Sint-Magdalenastraat 26 / Van 10 tot 12 uur / Info bij Albert 
Corthout, tel. 014-21 99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

RAAD OCMW-raad / Kantoor van de secretaris, Nederrij 133 / 20 uur

SPORT Scholenveldloop / Netepark / Van 9.45 tot 11.45 uur

wO 24/09 TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

DO 25/09 TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

VR 26/09 TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

SPORT Herentals Goes Dressage / Manège Wittenberg

ZA 27/09 uIT Cultuurcafé / Fundatiehuis / Om 20 uur

TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

SPORT Herentals Goes Dressage / Manège Wittenberg

ZO 28/09 uIT Openingsfeest / Cultuurcentrum ‘t Schaliken / Vanaf 14 uur

TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

SPORT Herentals Goes Dressage / Manège Wittenberg

uIT Herfst- en winterwandeling

DI 30/09 SENIOR S Sport: Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Volkshuis, Sint-Magdalenastraat 26 / Van 10 tot 12 uur / Info bij Albert 
Corthout, tel. 014-21 99 79 of Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

wO 01/10 TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

DO 02/10 TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

VR 03/10 TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

ZA 04/10 TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

ZO 05/10 TENTOON Marie Godest / Lakenhal / Van 14 tot 17 uur

Gezondheidswandelingen  
• Elke maandag voor gevorderden aan het Netepark
• Elke dinsdag aan het administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• Elke dinsdag aan de parochiezaal Molekens, Olmenlaan
• Elke woensdag aan het administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• Elke woensdag voor gevorderden aan het Netepark
• Elke donderdag aan de parochiezaal Molekens, Olmenlaan

[i] De gezondheidswandelingen vertrekken telkens stipt  
om 10 uur.  Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

Deze agenda bevat uitsluitend evenementen die deze maand in 
Herentals plaatsvinden en die ons tijdig werden gemeld.
Voor een ruimer overzicht: www.herentals.be > Kalender
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Fietstocht van Hoop ten 
voordele van Prefean

Op zondag 21 september organiseren de He-
rentalse parochies samen een Fietstocht van 
Hoop. Tijdens deze tocht fietst u langs twaalf 
bijzondere ‘tekens van hoop’ in de verschillende 
parochies van Herentals. Starten kan tussen 13 
en 14 uur aan de Sint-Niklaaskerk in Morkhoven, 
de Chiro in Noorderwijk, de Zuidkempische 
Werkplaatsen, het Begijnhof, de Kruisberg of 
Den Brand. De organisatoren vragen een kleine 
bijdrage van 1 
euro om hun 
kosten te dek-
ken. Door mid-
del van vrije 
giften willen ze 
geld inzamelen 
voor het He-
rentalse project 
Prefean, een 
opvang tehuis 
voor Ghanese 
weeskinderen.

[i] parochiesecretariaat Sint-Bavo, 
Ring 9, Noorderwijk, tel. 014-26 25 48 
(van maandag tot zaterdag tussen 10 en 
12 uur).

Banenmarkt 

Op zaterdag 4 oktober van 10 tot 17 uur kunt 
u in het opleidingscentrum van de VDAB op 
Wolfstee (Rietbroek 4) terecht voor de twee-
de editie van de Banenmarkt. Bij de vorige edi-
tie kreeg de VDAB maar liefst 35.000 werk-
zoekenden over de vloer en namen er meer 
dan 1.100 bedrijven deel. Werkzoekenden 
krijgen vooraf een intensieve begeleiding, zo-
dat hun bezoek aan de Banenmarkt optimaal 
verloopt. Ze vinden op de Banenmarkt heel 
wat stimulansen en grijpen de geboden sollici-
tatiekansen met beide handen. 

Herfst- en 
Winterwandelingen

Dit jaar organiseert Toerisme Herentals al voor 
de zevende maal de succesvolle Herfst- en 
Winterwandelingen. Iedere zondag vertrekt 
een wandeling, telkens vanuit een andere ho-
recazaak. De wandelingen zijn gratis en duren 
ongeveer twee uur. Ze eindigen ook weer aan 
dezelfde horecazaak. Na afloop van de wan-
deling krijgt u een stempel. Wie vijf stempels 
verzamelt, kan een mooie prijs winnen.

[i] Op zondag 28 september start de 
wandeling aan de Toeristentoren.
Toerisme Herentals, Grote Markt 35, 
tel. 014-21 90 88

Het Convent 

dienstencentrum voor senioren

Open dag 

Op zondag 14 september kunt u van 13 tot 18 uur kennismaken met het lokaal dienstencentrum. Tentoon-
stellingen tonen de werken van de creatieve ateliers en demonstraties geven een beeld van de verschillende 
activiteiten. Inlichtingen en inschrijvingen gebeuren aan de infostand. De cafetaria is open. Iedereen is van harte 
welkom, de toegang is gratis.

Ondersteuningsgroep dementie

De volgende bijeenkomst voor partners en familie van dementerenden vindt plaats op woensdag 10 septem-
ber. De sessie begint om 17 uur en eindigt om 18.30 uur. Deelnemen is gratis.

[i] Lokaal dienstencentrum Het Convent, Begijnhof 17, 2200 Herentals, tel. 014-28 20 00 
bertvangenechten@ocmwherentals.be

Aan wie geeft u de Pluim? 

Ook dit jaar kunt u een Pluim geven aan al wie zich belangeloos inzet voor een open en aangename samen-
leving. Bij de Pluim hoort een geldprijs van 2.000 euro. Zo geeft u een pluim aan mensen die zich inzetten 

voor culturele en sociale doelen. U dient uw nominatie nog tot 6 oktober in bij RTV. Een onafhankelijke 
jury selecteert vijf laureaten, waarna de kijkers kunnen stemmen voor de kandidaat die volgens hen de 

Pluim verdient. In het weekend van 13 en 14 december 2008 worden de winnaars bekendgemaakt. 

[i] www.depluim.be of op tel. 070-34 40 83.

YFU zoekt wereldouders!

Youth for Understanding (YFU) is op zoek naar gezinnen die hun huis en hun hart willen openstellen voor een 
van hun buitenlandse uitwisselingsstudenten uit Japan, Thailand, Duitsland, Estland, China, Venezuela, Honga-
rije, Litouwen, Moldavië, Chili, de Verenigde Staten of Mexico. 

Jaarlijks kiezen een dertigtal buitenlandse studenten ervoor om voor een jaarprogramma in Vlaanderen te 
verblijven. Ze wonen een jaar bij een Vlaams gezin, gaan naar een secundaire school en leren zo onze cultuur 
kennen en geven hun gastgezin de kans om meer te leren over hun cultuur.

[i] Bent u geïnteresseerd om een plekje te bieden aan een van deze studenten? Neem dan 
contact op met YFU: info@yfu.be, tel. 016-29 06 14, info@yfu.be of op www.yfu.be.

Pleegouders gezocht

Sommige kinderen kunnen om de een of andere reden niet meer bij hun ouders blijven wonen. Een pleeg-
gezin kan voor deze kinderen nieuwe perspectieven bieden. Omdat pleegzorg ‘zorg op maat’ is, wordt telkens 
gezocht naar het pleeggezin dat het best inspeelt op de specifieke noden van het pleegkind. Daarom is het heel 
belangrijk om te beschikken over een voldoende ruim aanbod van kandidaat-pleeggezinnen.

[i] Om nieuwe pleegouders te kunnen vinden, organiseert Jeugdzorg in Gezin vzw regelmatig vrij-
blijvende informatiemomenten over pleegzorg. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
Conny Torfs, wervingsverantwoordelijke Centrum Pleegzorg, Schuttersvest 45, 2800 Mechelen
tel. 015-44 00 62, fax 015-42 00 02, www.jeugdzorgingezin.be, jig.werving@yucom.be.

Rommelmarkt in Bremdael

Op zondag 5 oktober van 10 tot 16 uur organiseert rusthuis Bremdael een rommelmarkt. Geïnteresseerden kun-
nen een standplaats reserveren tegen 2 euro per lopende meter. U brengt zelf uw standtafels mee. Inschrijven kan 
via overschrijving op de bankrekening bij Dexia: 778-5922722-54 met vermelding van naam en telefoonnummer.

[i] Meer informatie: animatieteam Bremdael, tel. 014-22 49 33.

AANkoNdiGiNGEN
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Slachtofferhulp Kempen zoekt vrijwilligers 

Slachtofferhulp is een dienst die slachtoffers, nabestaanden en getuigen van recente misdrijven, zelfdoding 
en ongevallen met dodelijke afloop ondersteunt. De medewerkers doen dit door zowel emotionele, prak-
tische als juridische bijstand te bieden.

Slachtofferhulp Kempen is gevestigd in Herentals. Dit jaar wil de dienst een nieuwe groep vrijwilligers op-
leiden. De opleiding vindt plaats van 18 oktober tot en met 13 december en is verdeeld over vier zaterda-
gen en vijf avonden. Geïnteresseerden kunnen op maandag 15 september een infoavond bijwonen waarop 
meer uitleg gegeven wordt over de opleiding en over de werking van Slachtofferhulp. De infoavond start 
om 19.30 uur en vindt plaats in de Sint-Jansstraat 17.

[i] Meer informatie: Slachtofferhulp Kempen, Sint-Jansstraat 17, tel. 014-23 02 42, slacht-
offerhulp@cawdekempen.be of op www.cawdekempen.be/slachtofferhulp.

Fietsen met De Schakel
Zondag 31 augustus

Om de zomer af te sluiten, is er de twintigste  editie van De Schakel, een fietshappening door de Antwerpse 
Kempen voor het hele gezin waarbij u kunt kiezen tussen verschillende afstanden. Onderweg komt u de 
mooiste en charmantste plekjes tegen. Op verschillende vertrekpunten en plaatsen met bezienswaardig-
heden kunt u genieten van gepaste sfeeractiviteiten. In Herentals vertrekt u aan De Boskantien, Wijngaard 
26. 

[i] Toerisme Herentals, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88

AANkoNdiGiNGEN Tele-Onthaal 
zoekt 
luisterhelden

De vrijwilligers van Tele-Onthaal beantwoorden 
jaarlijks 120.000 oproepen. Op het telefoonnum-
mer 106 onthalen ze dag en nacht, zeven dagen 
per week, mensen die het moeilijk hebben in hun 
leven en daar graag in alle anonimiteit en vertrou-
wen willen over praten.

Om dit aanbod blijvend te kunnen waarmaken, is 
Tele-Onthaal op zoek naar vrijwilligers. Tele-Ont-
haal biedt een degelijke vorming en individuele 
begeleiding. U maakt deel uit van een enthousi-
aste groep medewerkers en u krijgt blijvend on-
dersteuning.

[i] Interesse? Bel 106, ga naar www.tele-
onthaal.be of mail antwerpen@tele-ont-
haal.be.

www.tele-onthaal.be
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 GeBOOrteN
29-04  Bastien, zoon van Ruth Blanchaert en Lars Bogaert
01-05  Tuur, zoon van Caroline Helsen en Danny Van Thielen
04-05  Kyan, zoon van Peggy Engelen en Johannes Vanspringel
06-05  Fleur, dochter van Jenny Van Hove en Johnny Mauriën
08-05  Wannes, zoon van Soetkin Goris en Bert Goukens 
14-05  Noah, zoon van Liesbeth T’Seyen en Stefan Bockx
15-05  Chloé, dochter van Sarah Mens en Richardo Goukens 
15-05  Christian Obeng, zoon van Agnes Kisiwaa en Anthony T. Daasebreh 
17-05  Louis, zoon van Stéphanie Van Eyndhoven en Joseph Cocquart 
18-05  Femke, dochter van Tinny Schellens en Adrianus Verbeek 
18-05  Fenne, zoon van Tinny Schellens en Adrianus Verbeek
18-05  Rinse, zoon van Annick Van Eynde en Jo Mertens
20-05  Minahil, dochter van Soto M. Shujah Rubeena en Abbasi M. Nawaz
20-05  Wout, zoon van Annik Bosmans en Johan Aerts
24-05  Mia, dochter van Ans Vandriessche en Andy Gysen 
24-05  Thibo, zoon van An Ansoms en Benny Goossens
26-05  Nel, dochter van Sofie Van Rompaey en Raf Janssens
27-05  Roos, dochter van Griet Geerinckx en Jeff Horemans
28-05  Kobe, zoon van Wendy Ives en Gert Vervoort 
29-05  Tijl, zoon van Annemiek Cleymans en Kurt Stuyts 
01-06  Fenna, dochter van Elke Vanlommel en Stijn Heeren
01-06  Benno, zoon van Suzy Cloots en Peter Dillen
02-06  Dylan, zoon van Debby Mens en Jimmy Baeyens
02-06  Arthur, zoon van Eva Van Thielen en Simon Janssens
03-06  Ferre, zoon van Hilde Aerts en Tom Heylen
04-06  Alissia, dochter van Anja Peeters en Frans Vloemans
04-06  Fleur, dochter van Misouda Paepen en Nico Van Hemelen 
05-06  Max, zoon van Hanne Vangeel en Joris Balliauw
06-06  Zuri, dochter van Lopez Frickelo en Nigel Grafham 
07-06  Lili, dochter van Anouk Hendrickx en Jo Spiessens 

BURGERzAkEN

11-06  Febe, dochter van Tina Lievens en Kim Bamps
11-06  Aleghandro, zoon van Kelly Goormans en Kristof Van Steelant
19-06  Emiel, zoon van Katty Verhestraeten en Frederic Fockedey 
20-06  Febe, dochter van Mieke Göllner en Koen Hendrickx 
24-06  Zed, zoon van Griet Janssens en Jorge Leysen
30-06  Nicolas, zoon van Kelly Dessart en Tom Dieltjens
01-07  Leander, zoon van Tinne Keuppens en Ismaël Cams 
06-07  Elias, zoon van Ann Helsen en Arend Van Acker
09-07  Jannes, zoon van Elke Eelen en Johan Debloudts 
09-07  Amber, dochter van Kim Mertens en Bert Maes
12-07  Louize, dochter van Veerle Mannaerts en Kurt Verhoeven 
13-07  Gloria, dochter van Charlotte Frimpong en Bempah Owusu
18-07  Lieke, dochter van Ann Belmans en Luc Geysen
19-07  Bie, dochter van Mien Van Olmen en Andy Van Turnhout 
22-07  Noa, dochter van Nathalie Hufkens en Kristof Vervecken
22-07  Angelo, zoon van Vanessa Hoefkens en Marcel Buyens 
26-07  Bruce, zoon van Cindy Smans en Marco Bervoets
27-07  Elle, dochter van Katrien Turelinckx en Lesley Gysbrechts
28-07  Anaïs, dochter van Tatjana Savtsjenko en Ives Dens
28-07  Rani, dochter van Jessy Simons en Bart Breugelmans
30-07  Esther, dochter van Isabelle Bervoets en Bart Jennis
01-08  Ashley, dochter van Regina Schmitz en Lorenzo Vanseer
05-08  Kiana, dochter van Els Cuylaerts en Danny Cornelis
05-08  Kaat, dochter van Katrien De Smet en Michiel Vanhove
06-08  Alexander, zoon van Katrien Van Asbroeck en Hans Van Genechten
09-08  Ciske, zoon van Peggy Smets en Alain Laeremans
11-08  Lander, zoon van Nikki Van den Broeck en Gerry Lauwen
12-08  Cisse, zoon van Liesbeth Peeters en Erwin Vervecken
16-08  Vinz, zoon van Karolien Hoyberghs en Pedro Wallyn
16-08  Robbe, zoon van Els Vangenechten en Kurt Thys 

DrINGeNDe HULP
Brandweer 100 of 112 
Ziekenwagen 100
Politie 101
Antigifcentrum 070-245 245
Gasgeur 0800-65 065
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APOtHeKers 
U vindt de wachtdiensten van de apothekers op www.apotheek.be 
of telefonisch via 0900-10 500. 

De wachtdiensten worden georganiseerd voor de aflevering van dringende 
geneesmiddelen. De apothekers met wachtdienst rekenen daarom een 
hoogdringendheidshonorarium aan vanaf 19 uur op weekdagen en op zon- en 
feestdagen. Uw ziekenfonds betaalt dit ereloon terug als op het voorschrift een 
geneesmiddel voorkomt waarvoor het ziekenfonds een uitkering toekent.

HUIsArtseN
HERENTALS
centraal oproepnummer: 014-22 22 00
De huisartsenwachtpost: Nederrij 99

MoRkHoVEN EN NooRdERwijk
centraal oproepnummer 014-54 83 83.

De wachtdienst begint telkens op vrijdagavond (of  op  de avond 
voor een feestdag) om 20 uur en eindigt maandagmorgen
(of op de ochtend na de feestdag) om 8 uur. 
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 OVerLIjDeNs
06-05  August Liekens (79), weduwnaar van Maria Goor
09-05  Marcel Leysen (70), echtgenoot van Melania Torfs
09-05  Elisabeth Van Snick (84), weduwe van Frans Vandriessche
10-05  Maria Boeckx (89), weduwe van Augustinus Van Thielen
10-05  Augusta Diels (91), weduwe van Joseph Wellens
12-05  Ludovicus Van Sprengel (78), echtgenoot van Paula Mertens 
12-05  Emiel Baelus (84), echtgenoot van Jozefina Cools
13-05  Victor Peeraer (88), weduwnaar van Joanna Verheyden
14-05  Mathildis Van Dyck (92), weduwe van Alphonsus Berghmans
14-05  Stefania Smets (85), weduwe van Jozef Van Olmen
16-05  Georgette Van Nieuwkerke (88), weduwe van Raymond De Bruyckere 
17-05  Karel Leysen (85), weduwnaar van Leonie Casteleyn
21-05  Theresia Melis (76)
23-05  Remi Claus (78) 
25-05  Dionys Haemhouts (89), echtgenoot van Maria Van Houdt
27-05  Alfonsina Vervoort (66), echtgenote van Jozef Van den Bosch
28-05  Adrianus Broeders (79), 
02-06  Ida Cornelissen (88), weduwe van Augustinus Buyens
02-06  Frans Baeten (92), weduwnaar van Apollonia Cuylaerts
03-06  Frans Aertgeerts (88), echtgenoot van Regina Heylen 
10-06  Anny Luyten (71), echtgenote van Leopold Claes
12-06  Alfons Vervecken (73)
13-06  Joanna Crauwels (87), weduwe van Joannes Bosmans
20-06  Maria Hermans (83), weduwe van August Deschuyter 
27-06  Florentine Van den Broeck (90), weduwe van Leonard Van Dingenen 
27-06  Ivonne Peeters (84), weduwe van Frans Ruts
28-06  Julien Schyvens (83), echtgenoot van Paula Bogaerts
29-06  Alexander Goossens (89), echtgenoot van Josepha Van den Broeck
30-06  Petrus Lievens (81), echtgenoot van Emilia Heylen 
01-07  Leontina Van de Ven (83), weduwe van Ronald Bowler 
04-07  Josephus Tops (82), weduwnaar van Carolina Cuylaerts 
04-07  Josephina Heylen (47)
07-07  Louisa Wyns (77), echtgenote van Lodewijk Hendrickx
08-07  Josephus Moons (86), echtgenoot van Maria Gepts
09-07  Theofiel Van Houdt (71)
11-07  Gaston Stalpaert (78)
14-07  Maria Woestenborghs (79), weduwe van Jan Horemans 
16-07  Jannis de Kraker (60), weduwnaar van Annita Van de Venne 
22-07  Willy Veremans (66), echtgenoot van Edith Bosmans
24-07  Florentius Serneels (82), weduwnaar van Josephina Belmans
25-07  Arthur Verwimp (61), echtgenoot van Maria Verelst
26-07  Gabriella Baudeweyns (82), echtgenote van Carolus Seyen 
27-07  Joannes Van Rompaey (79), echtgenoot van Martha Soeters
30-07  Karel Van Looy (73), echtgenoot van Rosa Hombroeckx 
31-07  Carl De Peuter (70), oud-burgemeester stad Herentals
01-08  Ludovicus Peeters (83), echtgenoot van Joanna Cavens
06-08  Maria Andries (91), weduwe van Petrus Van Meerbergen
09-08  Franciscus Weuts (74), echtgenoot van Regina Van Loy
13-08  Pieter Van Rompaey (83), echtgenoot van Augusta Verbinnen
18-08  Johnny Cornelis(42), echtgenoot van Tessa Beckers 

 HUWeLIjKeN

 Bert Naets (Herentals) en Dorien Geerts (Herentals)
 Steven Echelpoels (Herentals) en Joke Dekort (Herentals)
 Stefan De Wolf (Herentals) en Nikki Buts (Herentals)
 Davy  Van den Eynden (Herentals) en Annelies Boiy (Grobbendonk)
 Kristof Van Mechelen (Herentals) en Inge Smets (Herentals)
 Marc Houtmeyers (Herentals) en Ann Van de Wouwer (Herentals)
 Tom Soentjens (Herentals) en Melissa Knight (Herentals)
 Hans Vermeulen (Herentals) en Godelieve Heylen (Herentals)
 Bart Heylen (Herentals) en Kristine Coopmans (Herentals)
 André Smets (Herentals) en Dominica Germinario (Herentals)
 Marc Woestenborghs (Herentals) en Gerda Gerstmans (Herentals)
 Tom Ducheyne (Herentals) en Kirsten De Boeck (Herentals)
 Gunther Thys (Herentals) en Gerlinda Normain (Herentals)
 Ivan Daneels (Herentals) en Hilde Bierinckx (Herentals)
 Kristof Michielsen (Herentals) en Leen Van Ginneken (Geel)
 José Figueira Morais (Vila Nova De Gaia, Portugal) en Fernanda Da 
 Rocha Amaral (Herentals)
 Filip Van Gestel (Herentals) en Wendy Philtjens (Herentals)
 Patrick Ludwich (Herentals) en Maria Michiels (Herentals)

BURGERzAkEN

 Wim Verkuringen (Kasterlee) en Vanessa De Doncker (Kasterlee)
 Philippe Tuypens (Herentals) en Nancy Schurmans (Herentals)
 Wim Van Echelpoel (Herentals) en Sarah Van Uytsel (Herentals)
 Barbara Cravillon (Herentals) en Sofie Eyckens (Herentals)
 Hans De Helser (Herentals) en Veronique Peeters (Herentals) 
 Filip Wauters (Herentals) en Karine De Vos (Herentals)
 Johan Van den Bulck (Herentals) en Drazenka Mrkovic (Herentals)
 Ivan Pellegrims (Herentals) en Christine Lamot (Herentals)
 Bart Verbiest (Herentals) en Kathleen Smet (Herentals)
 Kris Martens (Herentals) en Wendy Versweyvelt (Herentals)
 Mario Feboli (Herentals) en Vera Vermunicht (Herentals) 
 Michel Haanstra (Nijmegen, Ned.) en Tinne De Winter (Nijmegen, Ned.)
 Kris Lievens (Herentals) en Ann Cools (Herentals)
 Joris Torfs (Herentals) en Hildegarde Smets (Herentals)
 Victor Vervloesem (Herentals) en Gert Mannaerts (Herentals)
 Gert De Ceuster (Herentals) en Wendy Van den Brande (Herentals)
 Tim Janssens (Herentals) en Marjan Nuyts (Herentals)
 Bert Leysen (Herentals)en Hilde Hufkens (Herentals)
 Heiki Dierckx (Herentals) en Kelly Raeymaekers (Herentals)
 Gunther Remmers (Herentals) en Liselotte Henderickx (Herentals)
 Cornelis van Oevelen (Herentals) en Ingeborg Van Dyck (Herentals)
 Marc Mertens (Herentals) en Jacqueline Smets (Herentals)
 Jozef Van Roie (Herentals) en An Vanheuckelom (Herentals)
 Sven Van Strydonck (Herentals) en Nicky Van Gansen (Herentals) 
 Bart Eynatten (Herentals) en Katleen Puissant (Herentals)
 

 HUWeLIjKsAANGIFteN

 Marc Riemis (Herentals) en Florentine De Wageneer (Herentals)
 Bart Van den Broeck (Herentals) en Jennifer Smits (Herentals)
 Donna McConville (Herentals) en Tommy Wouters (Herentals)
 Christophe Ovaere (Herentals) en Cindy Gielens (Dessel)
 Bart Thys (Herentals) en Chantal Boeynaems (Herentals)
 Koen Thijs (Herentals) en Janick Vleugels (Herentals)
 Levi Vrijsen (Beringen) en Veronique Toremans (Herentals)
 Louis Bertels (Herentals) en Evi Boeckx (Herentals)
 Jozef Van Roie (Herentals) en An Vanheuckelom (Herentals)
 Muhammad Abbasi (Herentals) en Soto M. Shujah Rubeena (Herentals)
 Tom Matthys (Herentals) en An Feyaerts (Herentals)
 Kris Hannes (Herentals) en Dana De Ridder (Herentals)
 Ward Verachtert (Herentals) en Hilde Vermeiren (Mol)
 Frank Boels (Herentals) en Sylvie Verlinden (Herentals)
 Tom De Baerdemaeker (Herentals)  en Emilie Verwimp (Herentals) 
 Gert Helsen (Herentals) en Mieke Gios (Herentals)
 Joannes Vanhentenryck (Herentals) en Christine Daniëls (Herentals)

 wAcHTdiENSTEN



SPREEkUREN BURGEMEESTER EN ScHEPENEN

burgemeester jan Peeters 
politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en coördinatie, communicatie en 
informatie, burgerlijke stand en bevolking, administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale 
economie
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
vrijdag van 17 tot 19 uur (secretariaat Molenvest 2/A)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Ingrid ryken
cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages
maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen
alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be

schepen Mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, landbouw en plattelandsontwikkeling
woensdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx 
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid
maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen jan Bertels
financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica, huisvesting, OCMW en kerkfabrieken
maandag van 18 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen jos schellens
openbare werken en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, monumentenzorg en landschappen
maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i]schepen.jos.schellens@herentals.be

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 kan u bij hen terecht tijdens hun 
spreekuren in het administratief centrum. U kunt bij hen langsgaan of u kunt 
bellen: 014-28 50 50.

Maandelijkse spreekuren
in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief centrum
rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

Federale Overheidsdienst sociale Zekerheid (uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur 

rijksdienst voor de sociale verzekering van zelfstandigen 
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)
tweede woensdag van 10 tot 12 uur

Commissie voor juridische Bijstand
gratis juridisch advies iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur 

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

Multiple sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

in de Werkwinkel, Molenvest 13

Militie
vierde woensdag van 13 tot 16 uur 

spreekuren OCMW-voorzitter
OCMW-voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op een van de 
volgende nummers:
014-24 66 44 (OCMW-kantoor) - 0475-56 10 32
voorzitter@ocmwherentals.be

NUTTiGE 
TELEfooNNUMMERS
Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten
  els  014-22 29 47
 rené  014-51 20 51
 Karel  014-51 55 48
 Lydi  014-22 25 17

Autisme-telefoon 078-15 22 52

Begeleid Wonen,  Herentals
info over wonen voor mensen met een handicap 014-23 18 80

Belastingen, Belgiëlaan 31 014-25 61 40

Belgacom 0800-22 800

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

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

Compostmeesters 014-28 50 50

De Lijn 070-220 200

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

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

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

De Post, Belgiëlaan 51 014-28 67 20

Diftar-informatielijn 0800-97 687

eigen Haard,  Augustijnenlaan 28/6 014-85 98 00

eurofoon, europese Unie 078-15 19 92

IOK, Geel 014-58 09 91

Iveka 078-35 35 35

jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Ms-Liga Antwerpen 03-887 48 18

NMBs-Herentals 03-229 56 14

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

tele-onthaal 106 of 078-15 19 19

tele-ticketservice 070-23 32 33

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)     105

Zit stil (ADHD)     03-830 30 25
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NUTTiGE TELEfooNNUMMERS
stadsdiensten 014-28 50 50
administratief centrum,  Augustijnenlaan 30 fax 014-21 78 28

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - Oud-strijderslaan 1 014-25 82 10

Cultuurcentrum ’t schaliken, Grote Markt 35 014-28 51 30

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

Defecten aan de openbare verlichting  014-28 50 50

Drughulp, Hikstraat 47 014-23 34 01

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

jAC - Hikstraat 47 014-23 34 01

jeugddienst - stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen, Lierseweg 136 015-23 73 93

Kerkhof Herentals - van ma tot vr tussen 12 u en 12u30  014-23 38 93

Muziekacademie - Hikstraat 28 014-21 33 05

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

Netepark - Vorselaarsebaan 014-85 97 10

politie - Molenvest 23 014-24 42 00

recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

rusthuis - infofoon 078-15 25 25

slachtofferhulp, sint-jansstraat 17 014-23 02 42

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 014-24 61 11

oPENiNGSTijdEN STAdSdiENSTEN
MA di wo do VR zA zo

AdMiNiSTRATiEf cENTRUM
Gesloten  maandag 1 september

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 maandag 1 september

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

oMBUdSdiENST   administratief centrum 
Gesloten maandag 1 september

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

BiB GiLdELAAN
Gesloten maandag 1 september 14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00 14.00-17.00

10.00-12.00

BiB MoLEkENS
18.00-20.00

10.00-12.00

BiB NooRdERwijk 14.00-16.00
18.00-20.00 

10.00-12.00

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

jEUGddiENST
Gesloten maandag 1 september

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 maandag 1 september

Dagopvangcentrum voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Gratis urgentieopvang voor kinderen van werkzoekenden die
gaan solliciteren, een opleiding volgen of tijdens de eerste zes maanden van een hertewerkstelling.

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 09.00-17.00

SPoRTdiENST
Gesloten maandag 1 september

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  maandag 1 september

08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00
13.30-16.00

Op zaterDaG 
13 en 27 september

GeOpenD van 9
tOt 12 uur

ToERiSME HERENTALS
Gesloten op maandag 1 september

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

09.00-12.00
13.30-16.00 10.00-14.00

STEdELijkE wERkPLAATSEN
Gesloten maandag 1 september

08.00-12.00
12.30-16.30

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00


